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   สุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เกศราพร มากจันทร : การวิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (AN ANALYSIS OF CHINESE TRAVELOGUE OF HER ROYAL 
HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHON) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ.จุไรรัตน     
ลักษณะศิริ 558 หนา. ISBN 974 – 11 – 6196 – 4

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความเปนมาของการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน     
วัตถุประสงคที่ทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว และวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการทรงพระราชนิพนธ 
การใชภาษา และคุณคาที่ไดรับจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 เรื่อง

ผลการศึกษาพบวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 
เสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญ และเสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกิจตามวัตถุประสงค สวน  
วัตถุประสงคสําคัญที่ทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว คือ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ดานตางๆ และเพื่อบันทึกความทรงจําและถายทอดประสบการณเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งจะชวยใหประชาชนชาวไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น

รูปแบบของพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบันทึก 
และรูปแบบจดหมาย พระราชนิพนธสวนใหญใชรูปแบบบันทึก

เนื้อหาของพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน กลาวถึงเสนทางการเสด็จพระราช
ดําเนิน ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ความรูอื่นๆ และพระราชทรรศนะ

กลวิธีการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการตั้งช่ือเรื่อง การเปดเรื่อง 
การเสนอเรื่อง การปดเรื่อง และศิลปะการจัดรูปเลม กลวิธีการทรงพระราชนิพนธที่โดดเดนที่สุดคือการเสนอเรื่อง
ใหนาสนใจโดยสอดแทรกพระอารมณขันและการใชภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ

ลักษณะการใชภาษาในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีการใชคําและ
สํานวนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ใชโวหารแบบบรรยายโวหาร อธิบายโวหาร และพรรณนาโวหารในการเลา
เรื่อง โดยใชบรรยายโวหารเปนหลัก ใชภาพพจนแบบอุปมามากที่สุด ปรากฏการใชภาษาระดับทางการ ระดับ   
กึ่งทางการ และระดับสนทนา โดยใชภาษาระดับกึ่งทางการและระดับสนทนาเปนสวนใหญ

คุณคาที่ไดรับจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งคุณคาดานการเสนอ
ความรู คุณคาดานการใหความบันเทิง และคุณคาดานการใหแงคิด

                                                             
ภาควิชาภาษาไทย                               บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร                             ปการศึกษา 2548
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K 45202201 : MAJOR : THAI
KEY WORD : CHINESE TRAVELOGUE / TRAVELOGUE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS

MAHA CHAKRI SIRINDHON
KESARAPORN MAGJAN : AN ANALYSIS OF CHINESE TRAVELOGUE OF HER 

ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHON. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. 
CHURAIRAT LAKSANASIRI. 558 pp. ISBN 974 – 11 – 6196 – 4

This research aims to study the history of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s visits to The 
People’s Republic of China, the purpose of her travelogue composing, and to analyse patterns, contents, writing 
techniques, language use, and values of  these 9 travelogues :

The researcher found that there are two important reasons for the princess’s visiting The People’s 
Republic of China which : by the invitation of the chinese government and for her private purposes. The 
purpose of her composing travelogue is to give knowledge about The People’s Republic of  China in various 
dimensions in order to record and distribute her memories and experiences. Her travelogues, as a result, provide 
Thai people with a wider perception about The People’s Republic of China.

There are two patterns of  her travelogues : a diary and a letter. The researcher found that a diary 
patter was more employed.

The contents of these travelogues are about the routes, information of the interesting places, other 
knowledges, and the princess’s ideas and thought.

The writing techniques are attractive in the aspects of titling, opening, presenting, closing, and book 
formatting. However, the most remarkable point of her works is the way conveys her stories. Her humor and 
many colorful illustrations are excellently used in each she work.

The researcher also found that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn used both Thai and Chinese
words and idioms throughout her works. Metaphor and simile are beautifully employed. Narrative style is 
mainly used at both formal and informal levels. Nonetheless, the informal level is mainly used.

The Princess’s travelogues contains value in many dimensions : language use, entertainment, and 
critical knowledge.
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กิตติกรรมประกาศ

ผูเขียนวิทยานิพนธรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมที่สมเด็จ     
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 เร่ืองมาศึกษา และอัญเชิญขอความบาง
ตอนมาลงพิมพในวิทยานิพนธ โดยผูเขียนไดรับความอนุเคราะหจากคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร 
ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดนําความขึ้นกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความเอาใจใสอยางดียิ่งของ             
ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธที่กรุณาให         
คําชี้แนะ แกไขอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย หวงใย และใหกําลังใจแกผูเขียนเสมอมา ผูเขียน      
วิทยานิพนธรูสึกซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คือ อาจารย ดร. สมชาย 
สําเนียงงาม ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัลยา ชางขวัญยืน และ ผูชวยศาสตราจารย มณฑนา           
วัฒนถนอม  ที่กรุณาใหคําแนะนําอันเปนประโยชนและสละเวลาอันมีคาตรวจและแกไข            
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางดี

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณีปน พรหมสุทธิรักษ ที่กรุณาชวย       
ตรวจแกบทคัดยอภาษาอังกฤษ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและความรักในวิชาภาษาไทย อีกทั้งยังเปนกําลังใจให     
ผูเขียนวิทยานิพนธตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย นันทา ขุนภักดี ที่กรุณาใหยืมเอกสารและหนังสือ 
รวมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
ดวย

ขอกราบขอบพระคุณ พอและแมบุคคลอันเปนที่รักและเทิดทูนยิ่งของผูเขียน ผูปลอบใจใน
ยามทอแท และทําทุกอยางเพื่อความสําเร็จในการศึกษาของลูก รวมทั้งขอขอบพระคุณ ตา ยา ปา นา 
และอา ทุกทานที่มอบพลังใจอันเปยมลนและคอยหวงใย ชวยเหลือ ปลอบประโลมใจในยามที่  
ออนแอและเหนื่อยลา ลูกขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้
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ขอขอบใจนางสาวอรอนงค มากจันทร นายภูริวัจน อภัยภูเบศร และ นายวีรวัฒน        
พรหมนิมิตกุล นองและเพื่อนที่แสนดีผูชวยเหลือในการจัดพิมพวิทยานิพนธและชวยแกไข        
ซอมแซมในยามที่คอมพิวเตอรขัดของ ทั้งยังเปนกําลังใจสําคัญในยามที่ผูเขียนวิทยานิพนธทอแท

ขอขอบใจนางสาวจันทรสุดา ไชยประเสริฐ กัลยาณมิตรผูคอยเปนที่ปรับทุกขและชวย
กระตุนใหผูเขียนมีความมานะพยายามทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง

ทายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณปูผัน มากจันทร คุณยายขีด อภัยภูเบศร ปูและยาย      
ผูเปนแรงใจสําคัญที่คอยสงพลังใจมอบความเขมแข็งใหหลานจากสัมปรายภพ ประโยชนและ     
คุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ลูกขอบูชาแดพระคุณทาน
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันวรรณกรรมไทยมีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย ในสวนของเนื้อหานั้น จุไรรัตน 

ลักษณะศิริ1 ไดแบงเนื้อหาของวรรณกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทบันเทิงคดี ประเภท    
สารคดีและประเภทเสนอขอเท็จจริงหรือความรู

บันเทิงคดีเปนวรรณกรรมที่ผูแตงเจตนาใหความเพลิดเพลินเปนเบื้องตน ความรูเปน    
เบื้องหลัง2 ซ่ึงตางกับงานเขียนประเภทสารคดีที่ผูแตงเจตนาใหความรูเปนเบื้องตน ความเพลิดเพลิน
เปนเบื้องหลัง3 อยางไรก็ตามยังมีวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มุงเสนอความรูเชนเดียวกับงานเขียน
ประเภทสารคดี แตมิไดมีลักษณะอยางสารคดี เชน แบบเรียน ตํารา รายงานการประชุม และหนังสือ
ราชการ เปนตน นั่นคือวรรณกรรมประเภทเสนอขอเท็จจริงหรือความรู จุไรรัตน ลักษณะศิริ4       
ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางงานเขียนประเภทเสนอขอเท็จจริงหรือความรูกับงานเขียนประเภท
สารคดีไว ดังความวา

…แมวาสารคดีจะมุงเสนอขอเท็จจริงและความรู แตมิไดหมายความวางานเขียนที่เสนอขอเท็จจริง
และความรูนี้จะเปนสารคดีทั้งหมด ในที่นี้จะขอแยกงานที่เสนอขอเท็จจริงหรือความรูเปนอีก
ประเภทหนึ่งตางหาก งานเขียนประเภทนี้มิไดมีลักษณะอยางสารคดี งานเขียนประเภทนี้มุงใหขอ
เท็จจริงหรือความรู หรือใหทั้งขอเท็จจริงและความรู มิไดมุงใหความบันเทิงเปนประการแรก และ
ใหความรูเปนประการรองอยางหนังสือประเภทบันเทิงคดี หรือมิไดใหความรูเปนประการแรกและ
ความบันเทิงเปนประการรองอยางหนังสือประเภทสารคดี หนังสือหรืองานเขียนประเภทนี้ ผูเขียน
ต้ังใจจะใหความรูและขอเท็จจริงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึง “รส” หรือ “วรรณศิลป” อยางสารคดี 

                                                          
1จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน   

สารคดี (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 
2546), 1.

2หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วรรณไวทยากร (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514), 56.
3เรื่องเดียวกัน.
4จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน   

สารคดี, 4.
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ทั้งยังใหหลักฐานอางอิง เชน บรรณานุกรม เชิงอรรถ หมายเหตุ ฯลฯ เพื่อยืนยันขอเท็จจริง ซึ่ง       
ผูอานจะนําไปใชอางอิงตอไปได

ปจจุบันสารคดีเปนงานเขียนที่ไดรับความนิยมจากผูอานอยางแพรหลาย ทั้งนี้อาจเนื่องดวย
สารคดีเปนวรรณกรรมที่เสนอขอมูลที่เปนจริง ใหความรูและขอคิดเห็นที่เสริมสรางคุณคา         
ทางปญญาเชนเดียวกับงานเขียนประเภทเสนอขอเท็จจริงหรือความรู นอกจากนี้ยังมีกลวิธีการ
ประพันธและองคประกอบทางวรรณศิลปที่ชวยสรางอรรถรสและความเพลิดเพลินแกผูอาน       
เชนเดียวกับงานเขียนประเภทบันเทิงคดีอีกดวย ดังนั้นสารคดีจึงสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูอานไดอยางครบถวนสมบูรณ คือทําใหผูอานไดรับทั้งสาระและความบันเทิงควบคูกัน

ธวัช ปุณโณทก5 ไดนิยามความหมายของสารคดีไว ความวา

        สารคดี หมายถึง วรรณกรรมที่มีความมุงหมายแสดงความรู ความคิดเห็น ความจริง ความ
กระจางชัด โดยอธิบายเรื่องหน่ึงเรื่องใดอยางมีระบบ มีศิลปะในการถายทอดความรูความนึกคิด 
เพื่อมุงตอบสนองความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นของผูอานใหเกิดคุณคาทางปญญา

นักเขียนสรางสรรคงานเขียนสารคดีไวมากมาย แตละเลมตางก็มีลักษณะที่เปนเอกลักษณ      
เฉพาะตัว มีจุดมุงหมายและเนื้อหาสาระที่แตกตางกัน ทั้งยังมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายจึง     
ทําใหมีการจัดแบงประเภทสารคดีแตกตางกัน ทั้งนี้สามารถแบงอยางกวางๆ เปน 2 ประเภท คือ 
สารคดีทั่วไปและสารคดีวิชาการ

สารคดีทั่วไปเปนสารคดีที่ตีพิมพอยางแพรหลาย โดยไมจํากัดเพศ วัย ตลอดจนพื้นฐาน
ความรูของผูอาน อีกทั้งยังมีเนื้อหาหลากหลาย6 อาทิ สารคดีแนวประวัติ สารคดีแนวพุทธิปญญา 
สารคดีแนวทองเที่ยว และสารคดีแนะนํา สวนสารคดีวิชาการเปนศาสตรหรือเปนทฤษฎีที่ให       
ขอเท็จจริงเปนที่ยอมรับในทางวิชาการ และนํามาเขียนโดยใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน          
ไมเครงเครียดเหมือนการอานตําราหรืองานวิชาการ7

                                                          
5ธวัช ปุณโณทก, แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2527), 

59.
6สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ, “การอานสารคดี,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่ม

สําราญ, บรรณาธิการ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2548), 107.
7เรื่องเดียวกัน, 99.
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สารคดีที่ตอบสนองความตองการของผูอานไดเปนอยางดี และไดรับความนิยมจากผูอาน 
ทุกกลุม คือ สารคดีทองเที่ยว ดังที่ ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ8 ไดกลาวไววา

        สารคดีทองเที่ยวเปนสารคดีที่มีผูนิยมอานมากที่สุดประเภทหนึ่ง อาจจะเปนเพราะสอดคลอง
กับลักษณะนิสัยความอยากรูอยากเห็นของมนุษย และนอกจากนั้นผูอานจะไดรับความสนุกสนาน 
ความตื่นเตน ความรู โดยเฉพาะผูไมมีโอกาสไดเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ที่ตนอยากไป จึงหาอาน
เอาจากที่ผูอื่นเขียนขึ้น เปนการชดเชยอารมณความตองการ การอานหนังสือในลักษณะนี้จึงเปน
เหมือนประสบการณรอง (Second – hand experience) และในทํานองเดียวกัน หนังสือประเภทนี้จะ
กระตุนสัญชาตญาณการเดินทาง การแสวงหาสิ่งแปลกใหม และเปนคูมือใหนักเดินทางที่นิยมหา
ประสบการณใหแกตนเองอยางดี

ธวัช ปุณโณทก9 ไดนิยามความหมายของสารคดีทองเที่ยวไว ความวา

         สารคดีทองเที่ยว คือ วรรณกรรมรอยแกวประเภทหนึ่งที่ผูเขียนเขียนเรื่องราวที่ไดประสบมา
ดวยถอยคําที่เปนศิลปะ เพื่อใหผูอานเพลิดเพลินและไดรับความรูเรื่องใหมๆ ในดินแดนใหมที่       
ผูเขียนไดไปเที่ยวมา เปนการเสนอประสบการณจําลองใหแกผูอานในดานทองถิ่น สภาพของคน 
ความเปนอยูของชาวเมือง ความรูทางภูมิศาสตร ประวติัศาสตร โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม 
การทํามาหากิน หรือสถานที่พักผอนหยอนใจ ฯลฯ เปนตน

การเขียนสารคดีทองเที่ยวใหนาสนใจชวนติดตามนับเปนศิลปะอยางหนึ่ง คุณคาของงาน
เขียนยอมขึ้นอยูกับความสามารถของนักเขียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเขียนสารคดี       
ทองเที่ยวตองสามารถสรางภาพในใจผูอานใหเสมือนไดเดินทางทองเที่ยวไปดวยกัน และมีกลวิธี  
ใหผูอานไดรับทั้งสาระและความบันเทิงไปพรอมกันอยางแยบยล ปจจุบันจะเห็นไดวางานเขียน  
สารคดีทองเที่ยวเปนที่นิยมในกลุมนักอาน จึงทําใหมีนักเขียนสารคดีทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
ลักษณะการเขียนมีทั้งเขียนเปนเลม และเขียนเปนบทความลงในนิตยสารและวารสารตางๆ สารคดี
ทองเที่ยวที่นาสนใจมีมากมาย โดยเฉพาะพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธไวกวา 40 เร่ือง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนสมเด็จเจาฟาหญิงที่มีพระปรีชาและ
สนพระราชหฤทัยในศาสตรหลายสาขา เชน อักษรศาสตร ประวัติศาสตร และโบราณคดี เปนตน   

                                                          
8รื่นฤทัย สัจจพันธุ, วรรณกรรมปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2535), 34.
9ธวัช ปุณโณทก, แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน, 64 – 65.
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มีพระอุปนิสัยชางสังเกต อีกทั้งโปรดที่จะศึกษาหาความรูจากสิ่งตางๆ โปรดการทองไปในโลก
กวางแสวงหาความรู ศึกษาธรรมชาติ  วัฒนธรรม และชีวิตคน10

เมื่อเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตางๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีก็สนพระราชหฤทัยเร่ืองสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสถานที่ดังกลาว ดังที่ทรงแสดงพระราชทรรศนะไว
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร11 วา

…ขาพเจาถือวาการที่ไดทองเที่ยวไปในโลกกวางทั้งในและนอกประเทศ เปนการที่เราจะไดโอกาส
ศึกษาความเปนไปของธรรมชาติและสังคม แมวาช่ัวชีวิตของคนจะนอยนัก เมื่อเทียบกับชีวิตของ
ธรรมชาติ ภูเขา ทะเล และแมน้ํา แตเราอาจจะใชเวลาที่มีอยูใหคุมคาในการเรียนรูชีวิต เพื่อรับใช
สังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู การที่ไดไปที่อื่นนอกจากบานเกิดเมืองนอนก็ดีไปอยางหนึ่ง
คือ ไดเห็นวาคนอื่นเขาทําอยางไรกับชาติของเขา ยิ่งไดเปนแขกของรัฐบาลอยางนี้ก็ยิ่งดีใหญ เพราะ
เขายอมจะพยายามเลือกสรรใหเราดูสิ่งที่เขาคิดวาดีที่สุด ซึ่งเราจะไดโอกาสทราบทรรศนคติและ  
คานิยมในสังคมปจจุบันของประเทศนั้นๆ สวนดีบางสวนของเขาอาจจะพอเขากับพื้นฐานของเรา 
และเปนสิ่งที่เรายังนึกไมถึง เราก็จะไดทาํ เปนการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมากลั่นกรอง ดีกวานั่ง
อยูบานแลวดูดซึมเอาของดีบางไมดีบางของเขามาโดยไมรูตัว

เมื่อเสด็จฯไปแหงใดก็ตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะมี         
สมุดบันทึกอยูในพระหัตถ เพื่อทรงจดเรื่องราวตางๆ ไว12 แลวจึงทรงนํามาพระราชนิพนธเปน    
สารคดีทองเที่ยว โดยมีพระราชประสงคที่จะทรงถายทอดพระประสบการณและสิ่งที่ทอดพระเนตร
ใหผูอานไดรับรูและเกิดมโนภาพ เปนการพาผูอานสูโลกกวางที่นาตื่นตาและความรูที่นาสนใจ   
มากมาย13

                                                          
10ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, เทพรัตนบรรณศิลป พระอัจฉริยภาพดานการประพันธในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส, 2542), 32.
11สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ยํ่าแดนมังกร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2524), 

298.
12วิลาสวงศ พงศะบุตร, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับวิชาประวัติศาสตร,” ใน สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษมรดกไทย (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิงกรุพ จํากัด, 
2532), 89.

13ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, เทพรัตนบรรณศิลป พระอัจฉริยภาพดานการประพันธในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 32.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนหลายประเทศทั่วโลก แต
ประเทศที่สนพระราชหฤทัยเปนพิเศษและเสด็จฯเยือนบอยครั้งที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซ่ึงเสด็จฯ เยือนครบทั้ง 23 มณฑลแลว ดังที่ เอมอัชฌา พงศพรรณภาณุ14 ไดกลาวไววา

…ลาสุดทรงไดรับการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัล “People’s Friendship Diplomat” จาก
สมาคมมิตรภาพจีนกับตางประเทศ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ครบทุกมณฑล พระองคไดทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการอันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดาน     
การเกษตร การศึกษา และอุตสาหกรรมดวย…

ขอความดังกลาวยอมสะทอนใหเห็นถึงความสนพระราชหฤทัยและเอาพระราชหฤทัยใส
อยางลึกซึ้งตอความสัมพันธไทยจีนที่มีรวมกันมาเปนระยะเวลายาวนาน พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนไววา

…การเยือนจีนทุกครั้งชวยใหขาพเจามีความรูมากและลึกขึ้นเกี่ยวกับประเทศจีนและเปนแรง
กระตุนใหคนควาเรียนรูตอไป เพราะจีนเปนประเทศที่ยิ่งใหญ ทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม 
ขาพเจาตองการเพิ่มพูนความรูและสนทนากับนักวิชาการจีน…15

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยและ     
เอาพระราชหฤทัยใสเรื่องเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางมาก มีพระราชดําริวาส่ิงที่ได    
ทอดพระเนตรนั้นถาไดถายทอดใหชาวไทยไดรับรู จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ16 จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะบันทึกการเสด็จฯเยือนแมจะทรงมีพระราช
กรณียกิจที่ตองบําเพ็ญมากเพียงใดก็ตาม

พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัดพิมพเปนรูปเลมตั้งแตป พ.ศ. 
2524 ถึง พ.ศ. 2547 มีจํานวนทั้งส้ิน 9 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะใน    
สายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหอ                
                                                          

14เอมอัชฌา พงศพรรณภาณุ, “น้ําพระทัยจากฟา…สูแหลงหลาปฐพี,” สยามรัฐ, 2 เมษายน 2547, 12.
15สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, เจียงหนานแสนงาม (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2543), 144.
16สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ยํ่าแดนมังกร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2524), 

คํานํา.
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อูอารยธรรม และเม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก แตละเรื่องพระองคทรงพระราชนิพนธดวยความ  
เอาพระราชหฤทัยใสอยางดียิ่ง ดังขอความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร17 ที่วา

…สิ่งที่อยากดูยังมีอีกมากมาย สิ่งที่ดูไปแลวก็มากจนไมมีเวลายอย เพราะที่ไปไหนๆ ก็ตาม ขาพเจา
พยายามจะจดจําอะไรตอมิอะไร สิ่งละอันพันละนอยมาเปนบรรณาการแกทุกทานใหมากที่สุด คน
ที่ไปดวยเขาก็ชวยคิดชวยกันตั้งขอสังเกตเหมือนกัน…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยสาธารณรัฐ         
ประชาชนจีนในทุกแงทุกมุม อาทิ ดานประวัติศาสตร พระองคทรงกลาวถึงประวัติความเปนมาของ
ชนชาติจีนและประวัติบุคคลสําคัญในอดีต ดานโบราณคดีพระองคทรงกลาวถึงแหลงศึกษาคนควา
ทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑตางๆ รวมทั้งทรงกลาวถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม   
ที่นาสนใจ ซ่ึงสะทอนความคิดและความเชื่อของชาวจีนไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้พระราชนิพนธ 
สารคดีทองเที่ยวเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเต็มไปดวยเนื้อหาสาระ และเพียบพรอมไป
ดวยคุณคาทางดานตางๆ เปนจํานวนมาก

 นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังทรงมีกลวิธีการเสนอเรื่อง
ที่นาสนใจ โดยเฉพาะการตั้งชื่อเรื่องที่ชวนฉงนสนเทห ซ่ึงชวยกระตุนความรูสึกของผูอานให  
อยากติดตามอานเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี เชน เร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก พระราชนิพนธเมื่อคราว
เสด็จฯไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองคไดทอดพระเนตร 
“อูซงซูกั้ว” ซ่ึงเปนเกล็ดหิมะที่ เกาะอยูบริเวณตนไม มีความงดงามมาก  จึงทรงประทับ                
พระราชหฤทัยและทรงนํามาตั้งชื่อพระราชนิพนธ จะเห็นไดวาชื่อนี้ชวยสรางมโนภาพในใจผูอาน
ใหรวมจินตนาการถึงเนื้อเร่ืองในพระราชนิพนธ หรือเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระราชนิพนธเมื่อ
คราวทรงลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง และเสด็จประพาสศาลเจาเตียวหุย ไดทอดพระเนตรคําจารึก   
ที่ศาลเจาซ่ึงมีความวา “เจียงซางเฟงชิง” โดยทรงแปลวา “เย็นสบายชายน้ํา” และทรงนํามาเปนชื่อ
พระราชนิพนธ จะเห็นวาสอดคลองกับลักษณะการเสด็จฯเยือนในครั้งนั้นไดเปนอยางดี เปนตน

ในสวนของการเปดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปดเรื่อง แมจะทรงใชกลวิธีที่เรียบงาย 
กระชับ แตก็ดึงดูดความสนใจของผูอาน กลาวคือ พระองคทรงใชกลวิธีการเปดเรื่องที่หลากหลาย
เพื่อชวยสรางความนาสนใจและกระตุนใหผูอานติดตามเนื้อเร่ืองตอไป เชน การเปดเรื่องโดยการใช
บทกวี เปนกลวิธีหนึ่งที่ทรงนํามาใชเพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน และ การเปดเรื่องโดยการแสดง
                                                          

17เรื่องเดียวกัน, 132.
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ความคิดเห็น เปนกลวิธีที่ทรงใชเพื่อโนมนาวใจผูอานใหเกิดอารมณรวมอยากติดตามเนื้อหาของ
พระราชนิพนธมากยิ่งขึ้น เปนตน

การเสนอเรื่อง พระองคทรงมีกลวิธีการเสนอเรื่องใหนาสนใจ โดยทรงสอดแทรกกลวิธีที่
หลากหลาย ชวยใหพระราชนิพนธโดดเดนและมีสีสันมากกวาการเลาเรื่องโดยกลาวไปเรื่อยๆ เพียง
อยางเดียว เชน การแทรกบทกวี การแทรกพระราชทรรศนะ และกลวิธีการเสนอเรื่องที่โดดเดนที่สุด 
คือ การแทรกพระอารมณขัน โดยทรงใชกลวิธีนี้สอดแทรกไวในพระราชนิพนธอยางสม่ําเสมอ 
ชวยสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจใหแกผูอาน ดังตัวอยางจากเรื่อง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ออกจากหองน้ําเปนตูเสื้อผา ซึ่งมีเสื้อคลุมไวใหดวย ประตูตูเหมือนประตูหอง เพราะฉะนั้น
ระหวางอยูซีอานเพียงคืนเดียวเทานั้น ขาพเจาเปดประตูเดินเขาตูไปหลายครั้ง…

(หนา 140 – 142)

สวนการปดเรื่อง พระองคทรงมีกลวิธีการปดเรื่องที่กระชับ รัดกุม แตสรางความประทับใจ
ใหแกผูอาน เชน การปดเรื่องโดยใชบทกวี พระองคทรงเลือกสรรบทกวีที่แฝงความนัยไวใหตีความ 
เปนการทิ้งทายใหผูอานเกิดความประทับใจในพระราชนิพนธมากขึ้น และ การปดเรื่องโดยการ
แสดงความอาลัยและความประทับใจ พระองคทรงใชกลวิธีนี้เพื่อแสดงใหเห็นความประทับ      
พระราชหฤทัยในการเสด็จฯเยือนสถานที่นั้นๆ

นอกจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะประกอบไปดวยกลวิธี
การดําเนินเรื่องอันแยบยลดึงดูดความสนใจใหติดตามอยางตอเนื่องแลว ยังทรงใชรูปแบบการเขียน
ที่หลากหลายอีกดวย เชน รูปแบบบันทึกที่เอ้ือตอเร่ืองที่มีรายละเอียดจํานวนมากและรูปแบบ        
จดหมายที่ชวยเพิ่มความนาสนใจและความเปนกันเองกับผูอาน ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางรูปแบบบันทึก
วันอาทิตยที่ 29 มิถุนายน 2540

        เชานี้ตองเก็บของไปหมด เพราะวาเราจะไปอยูฮองกงแลว เวลา 08.00 น. เดินทางออกจาก  
โรงแรมไปตําบลหูเหมิน (แปลวาประตูเสือ) เมืองตงกวน ระยะเวลา 126 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณชั่วโมงสิบหานาที…เพิ่งนึกออกวาที่เขียนออกจะยาวไป แตวาการมานอนอยูฮองกงในคืน
นี้ทําใหคิดไปถึงวาฮองกงกลายเปนเมืองของอังกฤษไปก็ดวยเรื่องฝน และเรื่องฝนก็เกี่ยวของกับ
เมืองไทยมากเชนกัน เห็นจะตองหยุดไวแคนี้ พรุงนี้จะเปนวันที่ยาวมากทีเดียวสําหรับขาพเจา

(คืนถิ่นจีนใหญ : 105 – 143)
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ตัวอยางรูปแบบจดหมาย
         โรงแรมโซฟเตล นครเจิ้งโจว

            มณฑลเหอหนาน
วันอาทิตยที่ 12 มีนาคม 2543

หนีเหาประพจน
        คุณอูนั่งรถไปสงที่สนามบิน บอกวาที่จริงมณฑลซานตงยังมีอะไรใหดูอีกมาก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งดานวัฒนธรรม แถวๆ ริมทะเลก็ควรไป สมัยกอนซานตงเปนที่กันดาร คนซานตงจึงไปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกันมาก  

(หวงเหออูอารยธรรม : 114)

นอกจากนี้พระองคยังไดพระราชทานพระฉายาลักษณประกอบเรื่องและทรงเขียนภาพ      
ฝพระหัตถเสริมเรื่องใหนาสนใจยิ่งขึ้น สรางความเพลิดเพลินชวยเพิ่มสีสันใหแกพระราชนิพนธ 
และทําใหเห็นถึงความเปน “วิศิษฏศิลปน”18 ของพระองคไดอยางชัดเจน

ในดานการทรงพระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมี       
พระปรีชาสามารถในการประพันธ ดวยทรงเลือกใชคําศัพทที่เขาใจงาย กอใหเกิดจินตนาการ และ
ส่ือความหมายไดชัดเจน พระองคทรงใชสํานวนทั้งสํานวนไทยและสํานวนจีนไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชวยใหเนื้อเรื่องนาสนใจยิ่งขึ้น เพราะเปนการใชถอยคําที่มีช้ันเชิงชวนให 
ขบคิด อีกทั้งทรงเลือกใชโวหารไดอยางเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและเหตุการณตางๆ ชวยเอ้ือ
ประโยชนตอการใหรายละเอียดของเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้พระองคยังทรงใชภาพพจนเพื่อ
ชวยใหผูอานเห็นภาพและเขาใจเนื้อหาที่พระองคมีพระราชประสงคจะสื่อความไดชัดเจนยิ่งขึ้น   
ดังที่ไดกลาวมานี้ลวนแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถทางดานวรรณศิลปของพระองคไดเปนอยางดี

จากที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีลักษณะที่นาสนใจ โดยทรงใชรูปแบบ    
ที่ เรียบงายแตเอื้อตอรายละเอียดจํานวนมาก อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่สมบูรณเนื่องจากพระองค              
เอาพระราชหฤทัยใสรายละเอียดของเรื่อง ทรงชางสังเกตแมบางเรื่องจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ แต
พระองคทรงเล็งเห็นวานาจะมีประโยชนตอผูอาน ก็ทรงนําเรื่องราวเหลานั้นมาทรงบันทึกไวใน 
                                                          

18คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ไดขอพระราชทานพระราชานุญาตนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปน” แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันศิลปนแหง
ชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 เนื่องดวยพระองคมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะหลายสาขา ทั้งยังทรงเปน
ปราชญผูเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการดานวัฒนธรรม ทรงเปนอัครอุปถัมภกที่ทรงมีความรูอยางลึกซึ้ง
ดานศิลปะวัฒนธรรม อนึ่ง “วิศิษฏศิลปน” แปลวา    ผูเปนศิลปนดวยพระองคเอง ซึ่งประเสริฐกวาศิลปนแหงชาติ
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พระราชนิพนธดวย เชน ในเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ ซ่ึงเปนพระราชนิพนธเมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯ เยือน
ฮองกง พระองคทรงอานหนังสือพิมพแลวทอดพระเนตรบทสัมภาษณ นักเรียน นักศึกษาฮองกง
เกี่ยวกับทรรศนะที่มีตอการสงมอบฮองกงคืนใหกับจีน ทรงเห็นวาเปนขอมูลที่นาสนพระราชหฤทัย
จึงมีพระวิริยะอุตสาหะแปลบทสัมภาษณดังกลาวแลวนํามาทรงบันทึกไวในพระราชนิพนธดวย

นอกจากนี้พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีกลวิธีการประพันธ
ที่หลากหลาย โดยทรงแทรกพระราชทรรศนะและพระอารมณขันไวตลอดเรื่อง ชวยสราง        
ความเพลิดเพลินใหแกผูอาน พระองคทรงสรางสีสันใหกับพระราชนิพนธโดยพระราชทาน       
พระฉายาลักษณที่งดงามประกอบการเลาเรื่องไดอยางเหมาะสม ชวยใหพระราชนิพนธนาติดตาม
มากยิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนกับพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวประเทศอื่นๆ จะเห็นไดวาแมจะทรงพระราชนิพนธไดดีเชนเดียวกัน         
แตความเอาพระราชหฤทัยใสตอรายละเอียดของเรื่องแตกตางกัน เชนเรื่อง ลุยปาฝาฝน ที่ทรง    
พระราชนิพนธเมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนประเทศมาเลเซีย เนื้อหาของพระราชนิพนธมีไมมากนัก       
สวนใหญจะเปนรูปภาพประกอบ ในขณะที่เร่ือง ขาวไทยไปญี่ปุน ซ่ึงทรงพระราชนิพนธเมื่อคร้ัง
เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุนเพื่อทอดพระเนตรกิจการทางดานการเกษตร พระองคทรงพระราชนิพนธ
เนนทางดานวิชาการ โดยมิไดทรงแทรกพระราชทรรศนะและกลวิธีการประพันธอ่ืนๆ มากนัก

ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงเห็นวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
โดดเดนกวาพระราชนิพนธสารคดีประเทศอื่นๆ ในทุกดานทั้งดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธี
การประพันธ จึงควรนํามาศึกษาวิเคราะหใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถดาน
วรรณศิลปของพระองคสมดังพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปน”

นอกจากนี้ผูศึกษายังตองการเผยแพรพระราชนิพนธใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ
แสดงความจงรักภักดีแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ตอวงการศึกษาไทย  เนื่องจากพระองคสนพระราชหฤทัยกิจการดานการศึกษาสงเคราะห            
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะปญหาของเด็กยากจนและเยาวชนดอยโอกาสทางการศึกษา  พระองคจึงทรง
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนผูดอยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย  โดยผานทางมูลนิธิ            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระองคทรงมีสวนรวมขยายกองทุนมูลนิธิฯ ดวยพระองคเองโดย 
พระราชทานพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวแกมูลนิธิฯ และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ใหเปนธุระ
ในการจัดพิมพจําหนายแลวนําเงินรายไดสมทบทุนมูลนิธิฯ จะเห็นไดจากที่พระองคมีพระราช
ปรารภไวในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา
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…การเขียนเรื่องไปเยือนตางประเทศแลวพิมพเผยแพรนั้น นอกจากจะเปนการบันทึกเรื่องไวแลว 
ยังเปนการหาทุนสําหรับสงนักเรียนเรียนหนังสือดวย เรามีปญหาที่คนยากจนไมสามารถเรียน
ระดับสูงได ทุกคนตองชวยกัน มีคนเอาเงินมาใหขาพเจามาก รวมทั้งชวยซื้อหนังสือที่พิมพขาย เขา
ทราบวาขาพเจาใชเงินสวนใหญในการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา แสดงวาเขาเห็นดวยในการทํา
กิจกรรมเชนนี้

(หนา 271)

ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงใหเห็นคุณคาในดาน
ตางๆ ของพระราชนิพนธดังที่ไดกลาวไวขางตน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระราชนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยวของสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี แบงเปน 2 กลุม ดังนี้

1. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี มีดังนี้

กฤติยา ช่ืนทรัพย19 ศึกษาเรื่อง “วิเคราะหสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการเขียน 
ศิลปะการใชภาษา และคุณคาของพระราชนิพนธ 3 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย และ
ทัศนะจากอินเดีย ซ่ึงผลการศึกษาสรุปวา พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวดังกลาวมีเนื้อหา            
ในลักษณะของสารคดีทองเที่ยวที่สมบูรณ โดยมีรูปแบบ กลวิธีการเขียน และศิลปะการใชภาษา     
ที่ชวนติดตาม สรางความเพลิดเพลิน ทั้งยังใหความรูดานวัฒนธรรม ประเพณี การเมืองการปกครอง 
และความรูดานเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดียไดเปนอยางดี

                                                          
19กฤติยา ช่ืนทรัพย,  “วิเคราะหสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534).
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ศศิวิมล ผลิตาภรณ20 ศึกษาเรื่อง “ลักษณะภาษาในพระราชนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยว 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการใช
ภาษาที่ปรากฏในพระราชนิพนธ 5 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร ชมชอมาลตี ปริศนาดวงดาว “ไอรัก”    
คืออะไร? และมหัศจรรยทุกวัน ซ่ึงผลการศึกษาสรุปวาลักษณะภาษาในพระราชนิพนธประกอบ
ดวยโครงสรางภาษา 2 ประเภท คือ โครงสรางภายใน ไดแก สวนประกอบที่เปนการบันทึกเรื่องราว
หรือเหตุการณประจําวัน ซ่ึงเปนแกนของสารคดีทองเที่ยว ประกอบดวยการเริ่มตนและการลงทาย 
พระราชนิพนธทุกเลมปรากฏโครงสรางเชนนี้ สวนโครงสรางภายนอก ไดแก สวนประกอบที่มิใช
การบันทึกเรื่องราว เชน สวนนําและภาคผนวก โครงสรางภายนอกปรากฏในพระราชนิพนธ      
บางเลมเทานั้น ในดานลักษณะภาษาแสดงหัวขอเร่ืองพบ 2 ลักษณะ คือ การใช วันที่ – เดือน – ป    
ที่บันทึกเหตุการณ และใชช่ือสวนประกอบของโครงสรางสารคดี สวนลักษณะภาษาแสดงหัวขอ
ยอยนั้น ปรากฏทั้งการเปลี่ยนหัวเร่ืองยอยโดยมีตัวกําหนดและไมมีตัวกําหนด ในสวนการเชื่อมโยง
ความ พบการเชื่อมโยงความทั้ง 3 ลักษณะ คือ การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง การเชื่อมโยงความ
โดยการซ้ํา และการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม ดานการใชเครื่องหมายและสัญลักษณ พบทั้ง
การใชเครื่องหมายนขลิขิต เครื่องหมายอัญประกาศ และการใชตัวอักษรเอน

2. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสารคดีทองเที่ยว มีดังนี้
กาญจนา อาจองค21 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือทองเที่ยวเมืองไทย” โดยมี 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือทองเที่ยวที่จัดพิมพมาจนถึงปพุทธศักราช 2520 
วามีเนื้อหาดานใดและมีปริมาณมากนอยเพียงใด ผลการศึกษาสรุปวา หนังสือทองเที่ยวเมืองไทยที่
จัดพิมพตั้งแตแรกจนถึงปพุทธศักราช 2520 มีทั้งหมด 178 เลม ซ่ึงแบงเนื้อหาได 4 กลุม คือ หนังสือ
ทองเที่ยวทุกจังหวัดรวม 18 เลม หนังสือทองเที่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไปรวม 16 เลม หนังสือ  
ทองเที่ยวเฉพาะจังหวัดจํานวน 71 เลม และหนังสือทองเที่ยวเฉพาะสถานที่จํานวน 13 เลม หนังสือ
ทองเที่ยวทั้ง 4 กลุมนี้เนนเนื้อหาทางดานภูมิศาสตรในเรื่องที่ตั้งมากที่สุด เร่ืองที่เนนรองลงมา ไดแก
เนื้อหาดานสถานที่นาเที่ยว สวนหัวขอเนื้อหาที่หนังสือทองเที่ยวกลาวถึงนอยที่สุด ไดแก ขอเสนอ

                                                          
20ศศิวิมล ผลิตาภรณ, “ลักษณะภาษาในพระราชนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยวในสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544).

21กาญจนา อาจองค, “การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือทองเที่ยวเมืองไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522).
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แนะนักทองเที่ยวและสินคาพื้นเมือง นอกจากนี้หนังสือทองเที่ยวเมืองไทยสวนใหญรอยละ 70.79 
หรือ 126 เลม มีภาพประกอบ สวนแผนที่และแผนผังนั้นมีอยูในหนังสือทองเที่ยวเมืองไทยนอยมาก

ดวงเนตร มีแยม22 ศึกษาเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตาง
ประเทศ ตั้งแตพุทธศักราช 2475 จนถึงพุทธศักราช 2540” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการ
ดานวัตถุประสงคของการเขียน รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการเขียน และการใชภาษา จากสารคดีทอง
เที่ยวตางประเทศ จํานวน 72 เร่ือง ผลการศึกษาสรุปวาวัตถุประสงคของการเขียนสารคดีทองเที่ยว
ตางประเทศในชวง พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500 เปนการเสนอสาระและความรูของประเทศตางๆ ชวง 
พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2519 เปนการแนะนําการเดินทางทองเที่ยวในประเทศตางๆ และชวง พ.ศ. 2520 – 
พ.ศ. 2540 เปนการเขียนเพื่อสนองความตองการของผูอาน ในดานรูปแบบนั้น ปรากฏ 4 รูปแบบ 
คือ รูปแบบเลาเรื่อง รูปแบบจดหมาย รูปแบบบันทึก และรูปแบบผสม ในสวนเนื้อหากลาวถึง    
เสนทางการทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับประเทศที่เดินทาง ประสบการณที่ไดจากการทองเที่ยวและ
ทรรศนะของผูเขียน สําหรับกลวิธีการเขียนพบวาการเสนอเรื่องและการตั้งชื่อเร่ืองมีความโดดเดน     
ที่สุด นอกจากนี้การใชภาษายังมีการใชบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และอธิบายโวหารในการ
เลาเรื่อง มีการใชภาพพจนแบบอุปมาและการกลาวอางถึงเปนสวนใหญ อีกทั้งยังพบวามีการใช
ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ และภาษาระดับสนทนา

บุษกร แพบํารุง23 ศึกษาเรื่อง “วิเคราะหสารคดีทองเที่ยวของปราโมทย ทัศนาสุวรรณ” โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอ การใชสํานวนโวหาร และคุณคาในสารคดีทองเที่ยว
ของปราโมทย ทัศนาสุวรรณ จํานวน 324 เร่ือง ผลการศึกษาสรุปวา กลวิธีการนําเสนอนิยมเปดเรื่อง
โดยกลาวถึงสถานที่ และดําเนินเรื่องโดยแทรกเกร็ดความรู ตํานาน นิยาย นิทาน และเรื่องเลา จาก
นั้นก็ปดเรื่องโดยแนะนําเรื่องที่จะเขียนถึงในครั้งตอไป สวนการใชสํานวนโวหาร พบวามีการใช
สํานวนที่เกิดจากการกระทํามากที่สุด และนิยมใชบรรยายโวหารมากที่สุดเพื่อใหเหมาะสมกับ    
เหตุการณและเนื้อเร่ืองที่นําเสนอ ดานคุณคานั้นพบวาใหคุณคาดานคติชนวิทยาเปนสวนใหญ

                                                          
22ดวงเนตร มีแยม, “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศ ต้ังแตพุทธศักราช 

2475 จนถึงพุทธศักราช 2540” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544).

23บุษกร แพบํารุง, “วิเคราะหสารคดีทองเที่ยวของปราโมทย ทัศนาสุวรรณ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542).
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วรรณศิริ ตั้งพงศธิติ24 ศึกษาเรื่อง “พระนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยวของสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา และการใช
ภาษาของพระนิพนธ ตลอดจนเพื่อศึกษาพระประวัติที่สัมพันธกับการทองเที่ยว ผลการศึกษาสรุปวา
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพโปรดการทองเที่ยวมาก ทําใหทรงพระนิพนธงานประเภท  
สารคดีทองเที่ยวไวถึง 14 เรื่อง ทรงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยว ในสวนรูปแบบ 
เนื้อหา และการใชภาษานั้นพบวา รูปแบบพระนิพนธมี 3 รูปแบบ คือ บันทึกรายวัน จดหมาย และ
บทความ สวนเนื้อหาจะเนนไปที่การบันทึกการเดินทาง และขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ดานการใช
ภาษาพบวามีการใชคํา สํานวน และภาพพจนชวยส่ือความหมายใหชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการลําดับ
ความคิดอยางมีสัมพันธภาพ ทั้งยังใหคุณคาทางประวัติศาสตรและสังคมอีกดวย

สรตี ใจสอาด25 ศึกษาเรื่อง “จดหมายเหตุรายวันพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว : ตนเคาการเขียนสารคดีทองเที่ยวยุคแรกของไทย” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะการเขียนและวิเคราะหลักษณะเฉพาะของจดหมายเหตุรายวันพระราชนิพนธใน    
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลการศึกษาสรุปวาพระราชนิพนธจดหมายเหตุรายวันนี้
มีลักษณะเฉพาะ ไดแก การใชขอมูลจริงประกอบการใหความรูดานสถานที่และดานอื่นๆ ทั้งทรง
แทรกนิทาน ตํานาน คานิยมและความเชื่อไวอีกดวย ทรงใชภาษางาย ชัดเจน ทรงแทรกพระอารมณ
ขันและมีรูปภาพประกอบ ซ่ึงลักษณะดังกลาวสอดคลองกับสารคดีทองเที่ยวในปจจุบัน ดังนั้น  
พระราชนิพนธจดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงอาจถือเปน     
ตนเคาการเขียนสารคดีทองเที่ยวยุคแรกของไทย

                                                          
24วรรณศิริ ต้ังพงศธิติ, “พระนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยวของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2544).

25สรตี ใจสอาด, “จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว :    
ตนเคาการเขียนสารคดีทองเที่ยวยุคแรกของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542).
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีงานวิจัยเพียง 2 เร่ืองที่ศึกษาเกี่ยวกับสารคดี     
ทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเปนการศึกษาทาง
ดานภาษาศาสตรและศึกษาวิเคราะหสารคดีทองเที่ยวเพียงบางเรื่องเทานั้น แตยังไมมีผูใดศึกษา
วิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระองคทั้งหมด ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึง
ประสงคจะศึกษาวิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องจากพระองคสนพระราชหฤทัยขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และภาษาจีน อีกทั้งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสัมพันธไมตรี  ที่ดีตอกัน
มาชานาน และมีวัฒนธรรมประเพณีบางประการที่คลายคลึงกัน นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารียังเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครบทั้ง 23 มณฑล ซ่ึงพระองคได
ทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนไวจํานวน 9 เรื่อง แมจะยังทรง      
พระราชนิพนธไวไมครบทุกมณฑลแตจากพระราชนิพนธที่ปรากฏก็สามารถทําใหเห็นภาพรวม
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาเพื่อแสดงใหเห็น
คุณคาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวทั้งในดานเนื้อหาและศิลปะการประพันธ

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนมาของการเสด็จฯเยือนและวัตถุประสงคที่สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ การจัดรูปเลม และการใชภาษาใน

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

3. เพื่อวิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูศึกษากําหนดศึกษาเฉพาะสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น จํานวนทั้งหมด 9 เร่ือง   
ดังนี้
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ตารางที่ 1 พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวท่ีใชศึกษา

ลําดับท่ี ปท่ีพิมพ ชื่อพระราชนิพนธ ชวงเวลาเสด็จฯเยือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2524
2533
2537
2538
2540
2541
2543
2544
2544

ย่ําแดนมังกร
มุงไกลในรอยทราย
เกล็ดหิมะในสายหมอก (เลม 1 – 5)
ใตเมฆที่เมฆใต
เย็นสบายชายน้ํา
คืนถ่ินจีนใหญ
เจียงหนานแสนงาม
หวงเหออูอารยธรรม
เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนอก

12 - 19 พฤษภาคม พ.ศ.2524
7 – 21 เมษายน พ.ศ.2533
4 – 17 มกราคม พ.ศ.2537
27 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม พ.ศ.2538
14 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2539
25 มิถุนายน– 4 กรกฎาคม พ.ศ.2540
2 – 14 เมษายน พ.ศ. 2542
7 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2543
14 กุมภาพันธ –15 มีนาคม พ.ศ.2544

2. ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
การจัดพิมพเปนรูปเลมเผยแพรแลว และศึกษาเฉพาะฉบับปกแข็งที่ตีพิมพคร้ังที่ 1 ยกเวนพระราช
นิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ที่จัดพิมพเปนพ็อกเก็ตบุคเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากในการ
ศึกษาครั้งนี้ตองศึกษาถึงการจัดรูปเลมพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว จึงตองเลือกศึกษาเฉพาะ
ฉบับปกแข็งซ่ึงมีลักษณะการจัดรูปเลมที่สมบูรณกวาฉบับพ็อกเก็ตบุค

วิธีดําเนินการวิจัย
1. สํารวจขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2. คัดเลือกขอมูลที่ใชในการวิจัย
3. กําหนดความมุงหมายของการวิจัย
4. ศึกษาวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัย
5. เรียบเรียงและเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ
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ขอตกลงเบื้องตน
1. การสะกดคําและชื่อเฉพาะตางๆ จะใชตามบทพระราชนิพนธที่ตีพิมพคร้ังที่ 1
2. ในกรณีที่ช่ือเฉพาะในพระราชนิพนธแตละเรื่องสะกดไมตรงกัน เมื่อผูศึกษาตองการ

กลาวถึงชื่อนั้นโดยมิไดเจาะจงที่พระราชนิพนธเลมใดเลมหนึ่ง ผูศึกษาจะใชตามอักขรวิธีที่นิยม
เขียนกันทั่วไป เชน ขงจื๊อ และ ฮวงโห ไมใช ขงจื้อ และ หวงเหอ เปนตน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบความเปนมาของการเสด็จฯเยือนและวัตถุประสงคที่สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ทําใหทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา กลวิธี และการใชภาษาลักษณะตางๆ ในสารคดีทองเที่ยว 

สาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. ทําใหเห็นพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาและวรรณศิลปของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4. ทําใหเห็นการจัดรูปเลมพระราชนิพนธอันมีความสําคัญเทียบเทากับการใชวรรณศิลป
5. ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานตางๆ
6. ทําใหทราบพระราชทรรศนะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่มี

ตอสาธารณรัฐประชาชนจีนในแงมุมตางๆ
7. ทําใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน      

โดยเฉพาะสัมพันธไมตรีระหวางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับประชาชน
ชาวจีน

8. เปนแนวทางในการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ืองอื่นๆ ตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

ความรูเก่ียวกับสารคดีทองเที่ยวและพระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ความรูเกี่ยวกับสารคดีทองเที่ยวเปนส่ิงสําคัญในการศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพราะจะชวยให  
เขาใจและเห็นลักษณะของงานเขียนประเภทนี้ไดชัดเจนขึ้น สวนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพระราช
ประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะชวยใหทราบถึงภูมิหลังของพระองค   
ที่สงผลตอพระราชนิพนธ อันจะทําใหผูศึกษาเขาใจเรื่องราวในพระราชนิพนธไดกระจางชัดยิ่งขึ้น 
โดยจะศึกษาตามลําดับ ดังนี้

ความรูเก่ียวกับสารคดีทองเที่ยว

การศึกษาเกี่ยวกับงานเขียนประเภทสารคดีจะชวยใหเขาใจลักษณะของงานเขียนสารคดี
ทองเที่ยวไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้

งานเขียนทั่วไปในปจจุบันสามารถจัดแบงตามลักษณะเนื้อหาได 3 ประเภท คือ ประเภท
บันเทิงคดี ประเภทสารคดี และประเภทเสนอขอเท็จจริงหรือความรู งานเขียนแตละประเภท           
มีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ บันเทิงคดี (fiction) มุงใหความบันเทิงเปนประการแรกและให
ความรูเปนประการรอง สวนสารคดี (non – fiction) มุงใหความรูเปนประการแรกและใหความ
บันเทิงเปนประการรอง ในขณะที่งานเขียนประเภทเสนอขอเท็จจริงหรือความรู มุงใหความรูและ
ขอเท็จจริงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึง “รส” หรือ “วรรณศิลป”1 เชน หนังสือราชการ รายงานการ
ประชุม แบบเรียน ตํารา และพจนานุกรม เปนตน

                                                          
1จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน   

สารคดี (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 
2546), 1.

17

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

1. ความหมายของสารคดี
สารคดี มีผูนิยามความหมายไวหลายประการ ซ่ึงลวนเปนไปในทํานองเดียวกัน เชน อุดม 

รุงเรืองศรี2 กลาวถึงความหมายของสารคดีไว ดังความวา

        สารคดี คือ วรรณกรรมที่ไมใชเรื่องสมมุติ แตเปนเรื่องที่มุงแสดงความรูความคิด ความจริง 
ความกระจางแจงและเหตุผลเปนสําคัญ โดยจะตอบปญหาวาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร โดย
ครบถวน แตกระนั้นวรรณกรรมประเภทนี้ก็ยังตองอาศัยวรรณศิลปในเชิงอธิบาย วิจารณ หรือ     
สั่งสอนเพื่อความนาสนใจในแงของภาษาอยูดวย

เชนเดียวกับ ทวีศักดิ์ ญาณประทีป3 ไดนิยามความหมายของสารคดีไว ดังความวา

        สารคดี ไดแก หนังสือที่ใหเนื้อหาสาระและความรูแกผูอานเปนสําคัญ แตบางทีก็ใหความ
เพลิดเพลินดวย ทั้งยังแบงออกไปเปนประเภทยอยๆ อีกหลายประเภท เชน บทความ เรื่องเลาสวน
บุคคล ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และความเรียง

ในขณะที่ ธวัช ปุณโณทก4 ไดนิยามความหมายของสารคดีไว ดังความวา

        สารคดี หมายถึง วรรณกรรมที่มีความมุงหมายแสดงความรู ความคิดเห็น ความจริง ความ
กระจางชัด โดยอธิบายเรื่องหน่ึงเรื่องใดอยางมีระบบ มีศิลปะในการถายทอดความรูความนึกคิด 
เพื่อมุงตอบสนองความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นของผูอานใหเกิดคุณคาทางปญญา

สวน หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ5 ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสารคดีไว ดังความวา

…สารคดีขาพเจาจะใชในความหมายวางานเขียนที่ไมมีตัวละครสมมุติ (non – fiction) สารคดีถึงแม
จะเปนงานเขียนที่ผูเขียนเจตนาจะใหความรูแกผูอาน แตก็เพงเล็งเลือกเฟนการใชถอยคําในภาษา 
ทําใหเกิดอารมณตามสมควร งานเขียนที่เพงเล็งเชิงความรู เพงเล็งจะสอนโดยไมคํานึงถึงอารมณไม
ถือเปนสารคดี ถือเปนหนังสือความรูหรือหนังสือวิชาการ ทั้งนี้อาจมีงานเขียนที่ผูเขียนเจตนาจะให

                                                          
2อุดม รุงเรืองศรี, สภาพของวรรณกรรมไทยปจจุบัน (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2522), 12.
3ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, การเขียนสารคดี (กรุงเทพมหานคร : อักษรไทย, 2525), 61.
4ธวัช ปุณโณทก, แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 2527), 

59.
5หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วรรณไวทยากร (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514), 56.
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ความรู แตโดยบังเอิญงานเขียนนั้นทําใหเกิด “รส” กระทบอารมณผูอานดวย สิ่งสุนทรบางอยาง
หรือสิ่งที่เกิดมาจากความงามของรูปหรือแบบที่ประกอบขึ้น หนังสือความรูกลายเปนศิลปกรรมขึ้น
มาดวยเหตุที่ผูเขียนเปนศิลปนโดยธรรมชาติ หนังสือความรูบางเลมนั้นขาพเจาอาจถือวาเปน        
วรรณคดีประเภทสารคดีก็ได

จากขอความที่กลาวถึงขางตนจึงสามารถสรุปความหมายของสารคดีไดวา สารคดี หมายถึง 
งานเขียนที่ผูแตงเจตนาจะใหสาระ ความรู ความคิด เปนเปาหมายหลัก ในขณะเดียวกันผูเขียนตอง
ใชความสามารถในเชิงวรรณศิลปเพื่อชวยใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจควบคูไปดวย

2. ลักษณะของสารคดี
สารคดี (non – fiction) เปนงานเขียนที่ยึดถือเร่ืองราวจากความเปนจริง นํามาเขียนเพื่อมุง

แสดงความรู ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเปนหลัก6 แตผูแตงก็ตองใชความสามารถทาง
วรรณศิลป โดยพยายามถายทอดเรื่องราวตางๆ อยางมีศิลปะ มีวิธีการเสนอเรื่องใหเกิด “รส” 
เสมือนหนึ่งผูอานมีสวนรวมรูในเรื่องหรือเหตุการณนั้นๆ จนกอใหเกิดความบันเทิงใจหรือความ
ประทับใจ7 อยางไรก็ตามถางานเขียนมุงเสนอแตเนื้อหาที่เปนความรูและขอเท็จจริง แตมิไดคํานึง
ถึงอารมณ ศิลปะการประพันธ และรสทางวรรณศิลป งานเขียนเชนนี้ก็ไมจัดเปนสารคดี เนื่องจาก
ไมมีองคประกอบของสารคดีครบถวน8

เพื่อชวยใหเขาใจลักษณะของสารคดีไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูศึกษาจะกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญ 4 
ประการของงานเขียนประเภทสารคดี ดังที่ หมอมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต9 ไดกลาวไว สรุปได 
ดังนี้

1. ลักษณะสําคัญประการหลักของสารคดี คือ การเสนอขอมูลหรือเนื้อหาสาระ ซ่ึงไมวาจะ
เปนเรื่องราว เหตุการณ บุคคล หรือสถานที่ ตองเปนขอเท็จจริงทั้งส้ิน ขอมูลที่นําเสนอควรผานการ
สํารวจ สังเกต ศึกษา หรือวิเคราะหตีความเปนอยางดี และอาจมีการเสนอทรรศนะหรือความคิดเห็น
ของผูเขียนประกอบดวย
                                                          

6ถวัลย มาศจรัส, สารคดีและการเขียนสารคดี (กรุงเทพมหานคร : มิติใหม, 2538), 20.
7หมอมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การ

เขียนสําหรับครู) หนวยท่ี 9 – 15, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 710.
8จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนสาร

คดี, 3.
9หมอมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การ

เขียนสําหรับครู) หนวยท่ี 9 – 15, 711 - 714.
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2. งานเขียนสารคดีเปนงานเขียนที่มีลักษณะเปนวรรณศิลปเพราะงานเขียนสารคดีมิใช
เสนอเพียงขอเท็จจริงเทานั้น แตตองใหความเพลิดเพลินดวย “รส” และ “อารมณ”10 แกผูอาน          
ผูเขียนจะตองเสนอขอมูลโดยใชคําอยางมีศิลปะและมีกลวิธีการประพันธที่นาสนใจ ดวยเหตุนี้จึง
อาจกลาวไดวางานเขียนที่เสนอแตขอเท็จจริงมิใชงานเขียนสารคดี เนื่องจากไมมีองคประกอบของ
สารคดีครบถวน

3. งานเขียนสารคดีอาจใชจินตนาการประกอบได แตตองเปนจินตนาการที่ตั้งอยูบน       
พื้นฐานของขอเท็จจริงอยูในหลักของเหตุและผล มิใชเปนจินตนาการที่เกิดจากอารมณหรือความ
นึกคิดของผูเขียนอยางงานเขียนประเภทบันเทิงคดี

4. งานเขียนสารคดีตองเปนงานเขียนที่มีความคิดสรางสรรค มีความคิดเห็นที่มีคุณคาและมี
ประโยชนตอผูอาน มิใชเสนอความรูหรือขอเท็จจริงเทานั้น

ดังนั้นงานเขียนที่จัดอยูในประเภทสารคดี จึงตองมีลักษณะสําคัญดังกลาวขางตนนี้ ยกเวน
ลักษณะประการที่ 3 คือ จินตนาการ ที่อาจมีหรือไมก็ได สวนลักษณะประการอื่นๆ ตองมีครบถวน
จึงจะจัดวาเขียนดังกลาวเปนสารคดี

3. ประเภทของสารคดี
ปจจุบันสารคดีมีเนื้อหาที่หลากหลาย มิไดเนนเสนอแตเนื้อหาจริงจังดังแตกอน แตมี       

รูปแบบและกลวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน โดยท่ีนักเขียนตางก็สรางสรรคกลวิธีการ
เขียนเฉพาะตัวไดอยางอิสระ มีการสอดแทรกจินตนาการ ทําใหสารคดีกลายเปนงานเขียนที่มีสีสัน 
มีชีวิตชีวา สารคดีจึงเปนงานเขียนรอยแกวประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูอานเปนอยางมาก
ในปจจุบัน

สารคดี (non - fiction) มีหลายประเภท นักวิชาการแตละทานไดแบงประเภทของสารคดีไว
แตกตางกัน เชน บุญยงค เกศเทศ11 ไดแบงสารคดีออกเปน 12 ประเภท ดังนี้

1. ความเรียง
2. สารคดีทองเที่ยว
3. สารคดีชีวประวัติ
4. สารคดีวิชาการ

                                                          
10จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนสาร

คดี, 3.
11บุญยงค เกศเทศ, วรรณกรรมวิเคราะห (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2525), 40 - 41.
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5. สารคดีเบื้องหลังขาว
6. บทความ
7. อนุทิน
8. จดหมายเหตุ
9. จดหมายโตตอบ
10. บทสัมภาษณ
11. บทบรรยาย ปาฐกถา โตวาที
12. สุนทรพจน

สวน กุหลาบ มัลลิกะมาส12 ไดแบงสารคดีออกเปน 10 ประเภท ดังนี้
1. บทความในหนังสือพิมพ
2. สารคดีทางวิชาการ
3. สารคดีทองเที่ยว
4. สารคดีชีวประวัติ
5. จดหมายเหตุความทรงจํา บันทึก
6. อนุทิน
7. จดหมาย
8. คติธรรม
9. บทวิจารณตางๆ ที่มีหลักเกณฑทางวิชาการอยูดวย
10. บทสัมภาษณ
11. บทอภิปราย ปาฐกถา

ในขณะที่ เบญจมาศ พลอินทร13 ไดแบงสารคดีออกเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีประเภททองเที่ยว
2. สารคดีประเภทชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
3. สารคดีประเภทความรู
4. สารคดีประเภทปกิณกะ

                                                          
12กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2519), 176 – 177.
13เบญจมาศ พลอินทร, พื้นฐานวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นต้ิง 

เฮาส, 2526), 119 –120.
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5. บทความ
6. อนุทิน

สวน จุไรรัตน ลักษณะศิริ14 ไดแบงสารคดีออกเปน 8 ประเภท คือ
    1. เรียงความ

2. บทความ เชน บทความแสดงความคิดเห็น บทความสัมภาษณ บทความ
วิเคราะห และบทความวิจารณ เปนตน

3. สารคดีในสื่อส่ิงพิมพ เชน สารคดีเชิงวิชาการ สารคดีทองเที่ยว สารคดี
ชีวประวัติ และสารคดีแนะนําและอธิบายวิธีทํา เปนตน

4. จดหมายเหตุและบันทึกความทรงจํา
5. อนุทิน
6. ปาฐกถา
7. สุนทรพจน
8. พระบรมราโชวาท

จากขอความขางตน แสดงใหเห็นถึงการจัดแบงประเภทสารคดีที่แตกตางกันตามมุมมอง
และทรรศนะของแตละบุคคล โดยเฉพาะในดานการเขียนซึ่งนักเขียนตางก็มีกลวิธีการนําเสนอที่ 
หลากหลาย มีเอกลักษณเฉพาะตัว บางก็ผสมผสานรูปแบบและกลวิธี จนเกิดเปนรูปแบบแปลกใหม     
จนยากที่จะบงชี้วางานเขียนนั้นจัดอยูในประเภทใด15

ถึงแมวางานเขียนประเภทสารคดี (non-fiction) จะมีหลายประเภทและมีการจัดแบงที่ 
หลากหลายดังกลาว เชน เรียงความ สารคดีในสื่อส่ิงพิมพ บทความ จดหมายเหตุ และ อนุทิน 
เปนตน แตในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะพิจารณาประเภทของสารคดี ตามที่ จุไรรัตน ลักษณะศิริ16

ไดแบงสารคดีที่มีผูนิยมเขียนกันโดยทั่วไปออกเปน 3 ประเภท คือ เรียงความ (essay) บทความ 
(article) และสารคดีในสื่อส่ิงพิมพ (feature) ดังรายละเอียดตอไปนี้

                                                          
14จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนสาร

คดี, 6.
15หมอมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การ

เขียนสําหรับครู) หนวยท่ี 9 – 15, 716.
16จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนสาร

คดี,  1 - 12.
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1. เรียงความ (essay)
เรียงความเปนงานเขียนสารคดีประเภทหนึ่ง ที่นําเสนอความรูและขอมูลที่เปนจริงมี      

การแสดงทรรศนะและความคิดเห็นที่นาสนใจ อีกทั้งยังตองมีศิลปะในการแตง มีการใชภาษาที่
สละสลวย ประณีต และมีสํานวนโวหารที่เหมาะสม สวนใหญมักใชภาษาระดับทางการ การเขียน
เรียงความตองมีองคประกอบ 3 สวน คือ คํานํา เนื้อเร่ือง และสรุป โดยทั้งสามสวนตองมีเอกภาพ 
เนื้อเร่ืองตองจบสมบูรณในตัวเอง

เรียงความ สามารถจัดแบงแยกยอยตามความมุงหมายและวิธีเขียนได 2 ประเภท คือ
1.1 เรียงความเชิงวิชาการหรือเรียงความเชิงสาระ (Formal essay)

เรียงความประเภทนี้เปนงานเขียนที่มุงใหความรูเปนสําคัญ มีการใชภาษาที่ถูกตอง ประณีต 
แตอาจไมตองมีศิลปะในการแตงมากนัก

1.2 เรียงความเชิงวรรณศิลปหรือเรียงความเชิงปกิณกะ (Non–fiction essay หรือ
Literary essay)

งานเขียนประเภทนี้มุงใหแงคิดหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับโลกในดานตางๆ โดยการประพันธ
ตองมีลีลา มีการใชภาษาที่งดงาม สละสลวย คมคาย ซ่ึงจะชวยใหผูอานเกิดความเพลิดเพลินใจจาก
เรียงความประเภทนี้ไดมากยิ่งขึ้น

2. บทความ (article)
บทความเปนงานเขียนที่มุงเสนอความรู ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นแกผูอานอยางมีเหตุมีผล 

อีกทั้งมีการใหขอเสนอแนะที่มีหลักการในการแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปผูเขียนมักหยิบ
ยกเหตุการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมานําเสนอ เนื้อหาหรือประเด็นที่นําเสนอตองเปนเรื่อง
ที่โดดเดน นาสนใจ เชน ขอมูลจากขาวประจําวัน หรือเร่ืองราวที่กําลังไดรับการวิพากษวิจารณกัน
อยางกวางขวาง

ผูเขียนบทความตองเสนอความคิดเห็นตอเรื่องที่นําเสนออยางมีเหตุผล และควรเปน   
ความคิดเห็นที่แปลกใหม นาสนใจ ชวนอาน ชวนติดตาม การนําเสนอบทความไมจําเปนตองจบ
สมบูรณในตัวเอง โดยอาจเสนอเพียงบางประเด็นหรือบางแงมุม ผูเขียนบทความมีอิสระในการใช
ภาษา โดยมักใชถอยคําภาษาที่งาย กระชับ ตรงประเด็น อาจมีการเพิ่มกลวิธีทางการประพันธตางๆ 
เชน อารมณขัน เพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน

บทความเปนงานเขียนที่มีผูสนใจจํานวนมาก เนื่องจากมักจะนําเสนอเรื่องราวที่ฉับไว    
ทันตอเหตุการณ บทความสามารถจัดแบงได 4 ประเภท ดังนี้
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2.1 บทความแสดงความคิดเห็น
2.2 บทความวิเคราะห
2.3 บทความวิจารณ
2.4 บทความสัมภาษณ

3. สารคดีในสื่อส่ิงพิมพ (feature)
คําวา “สารคดี” นอกจากจะมีความหมายกวาง คือ งานเขียนที่เปนเรื่องจริง ซ่ึงตรงกับคํา

ภาษาอังกฤษวา “non - fiction” แลว คํานี้ยังมีความหมายเฉพาะที่ใชในวงการหนังสือพิมพ ซ่ึงตรง
กับคําภาษาอังกฤษวา “feature”17 หมายถึงสารคดีที่ตีพิมพในหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
ตางๆ นอกจากนี้ “feature” ยังหมายถึงชื่อเร่ืองที่นาสนใจในนิตยสารหรือวารสารตางๆ ที่
บรรณาธิการนํามาตีพิมพไวบนปกเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะเรียกคํา “สารคดี” (feature) ที่มีความหมายเฉพาะวา “สารคดี
ในสื่อส่ิงพิมพ” อันหมายถึงสารคดีทั่วไปที่ตีพิมพในหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร ทั้งนี้เพื่อ
ใหแตกตางกับคําวา “สารคดี” (non – fiction)18

สารคดีในสื่อส่ิงพิมพ (feature) เปนงานเขียนที่มุงใหขอเท็จจริงและความกระจางแจงแก   
ผูอาน ทั้งนี้อาจมีการสอดแทรกทรรศนะหรือขอคิดเห็นตางๆ การนําเสนอเนื้อหาของสารคดีในสื่อ  
ส่ิงพิมพนี้สามารถเสนอเนื้อหาไดหลากหลาย โดยผูเขียนจะตองมีกลวิธีการเขียนที่สนุกสนาน ชวน
ติดตาม ใชภาษาที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจมีการใชกลวิธีการเขียนสารคดีในลักษณะตางๆ เพื่อชวย
ใหนาสนใจมากขึ้น

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการเขียนสารคดีในสื่อส่ิงพิมพกับบทความมีลักษณะที่คลายคลึง
กันมาก แตเมื่อพิจารณาใหละเอียดแลวจะเห็นไดวางานเขียน 2 ประเภทนี้ตางกัน กลาวคือบทความ
มีความคิดเห็นเปนแกนมีความรูเปนสวนประกอบ สวนสารคดีมีความรูเปนแกนมีความคิดเปน
เครื่องปรุงแตง19

สารคดีในสื่อส่ิงพิมพมีทั้งที่เปนสารคดีขนาดสั้นและสารคดีขนาดยาว ดังรายละเอียด      
ตอไปนี้

                                                          
17เรื่องเดียวกัน, 5.
18เรื่องเดียวกัน.
19สุทธิวงศ พงศไพบูลย, การเขียน. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), 99.
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3.1 สารคดีขนาดสั้น มีความยาวไมมากนัก มักตีพิมพในนิตยสาร หนังสือพิมพ 
และวารสารตางๆ โดยอาจจะเปนเรื่องที่จบในฉบับหรือตีพิมพเปนตอนๆ ก็ได สารคดีในสื่อ        
ส่ิงพิมพที่มีผูนิยมเขียนกันโดยทั่วไปมีดังนี้ เชน สารคดีเชิงวิชาการ สารคดีทองเที่ยว สารคดีแนะนํา
หรืออธิบายวิธีทํา และสารคดีชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เปนตน

3.2 สารคดีขนาดยาว มีการจัดตีพิมพเปนเลมหนังสือ ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา 
“หนังสือสารคดี” โดยเปนงานเขียนที่มีเนื้อหาขนาดยาว โดยอาจเปนการนําเรียงความ (essay)     
บทความ (article) และสารคดีในสื่อส่ิงพิมพ (feature) ที่เคยตีพิมพเปนตอนๆ ในนิตยสารและ     
วารสารมารวมพิมพเปนเลมหนังสือก็ได ในปจจุบันการเขียนสารคดีมีกลวิธีการเขียนที่หลากหลาย 
โดยมีการนํากลวิธีการเขียนแบบบันเทิงคดีมาใชเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน เชน การสมมุติตัว
ละครเปนตัวดําเนินเรื่อง เปนตน

จะเห็นไดวาสารคดีในสื่อส่ิงพิมพเปนงานเขียนที่มีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย กระตุนความ
สนใจของผูอานทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสารคดีในสื่อส่ิงพิมพประเภทสารคดีทองเที่ยว    
ซ่ึงไดรับความนิยมมากจากผูอาน เนื่องจากเปนงานเขียนที่ตอบสนองความอยากรูอยากเห็น        
ของผูอานไดเปนอยางดี กระตุนสัญชาตญาณความเปนนักผจญภัยโดยผูอานสามารถแสวงหา
ประสบการณแปลกใหมในดินแดนที่ไมรูจักไดจากสารคดีทองเที่ยว โดยไมตองเดินทางไปดวย  
ตนเอง

4. ความหมายของสารคดีทองเที่ยว
ปจจุบันสารคดีทองเที่ยวเปนงานเขียนสารคดี (non - fiction) ประเภทหนึ่งที่ไดรับความ 

สนใจจากผูอาน ทั้งนี้เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูอานไดครบถวนสมบูรณ     
ใหทั้งความรูและความบันเทิงไปพรอมกัน นอกจากนี้สารคดีทองเที่ยวยังชวยสรางประสบการณ
จําลองใหแกผูอาน โดยผูอานไมจําเปนตองเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ ดวยตนเอง แต
สามารถเดินทางโดยจินตนาการถึงแหลงทองเที่ยวตามที่ผูแตงกลาวถึง ผูอานจะไดรับความ       
สนุกสนานจากศิลปะการประพันธ ซ่ึงประกอบดวยกลวิธีการใชภาษาที่นาสนใจ ชวนติดตาม และมี
รูปแบบแปลกใหมที่ชวยดึงดูดความสนใจ ดวยเหตุนี้ในปจจุบันจึงเกิดสารคดีทองเที่ยวข้ึนมากมาย 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูอานที่เพิ่มมากขึ้น
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สารคดีทองเที่ยว มีผูนิยามความหมายไวหลายประการซึ่งลวนเปนไปในทํานองเดียวกัน 
เชน จิตรลดา สุวัตถิกุล20 ไดนิยามความหมายของสารคดีทองเที่ยวไว ดังความวา

        สารคดีทองเที่ยว คือ การเขียนบันทึกเรื่องราวจากสิ่งที่ผูเขียนไดพบเห็นขณะเดินทางทองเที่ยว 
ประกอบกับขอคิดเห็นและเกร็ดความรูตางๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ จุดมุงหมายของการเขียนสารคดี
ทองเที่ยวจึงอยูที่การมุงใหความรูแกผูอานในดานตางๆ เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะเดิน
ทางทองเที่ยวไปยังสถานที่นั้นๆ เนื้อหาของสารคดีทองเที่ยวประกอบดวยลักษณะทองถิ่น สภาพ
ภูมิศาสตร ความเปนอยูของคนในถิ่นนั้น อาชีพ การคมนาคม สถานที่พักผอนหยอนใจ ที่พัก เกร็ด
ความรูทางประวัติศาสตร โบราณคดี ตํานานตางๆ ตลอดจนการแนะนําการเตรียมตัวในการ       
เดินทาง

เชนเดียวกับ ประทีป เหมือนนิล21 ที่นิยามความหมายของสารคดีทองเที่ยวไว ดังความวา

        สารคดีทองเที่ยว คือ วรรณกรรมรอยแกวที่ผูเขียนบันทึกเรื่องราวจากสิ่งที่ตนไดไปพบเห็น
ขณะทองเที่ยว โดยมุงใหความรูแกผูอานในดานตางๆ เพื่อประโยชนสําหรับผูที่สนใจการทองเที่ยว
เปนสําคัญ เชน ลักษณะทองถิ่น ความรูทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี เกร็ดตํานาน การ
ทํามาหากิน การคมนาคม และสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน

สวน ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ และ ธิดา โมสิกรัตน22 ไดกลาวถึงสารคดีทองเที่ยวไว ดังความวา

…เปนงานเขียนเลาเรื่องการเดินทางไปสถานที่ที่นาต่ืนตาตื่นใจ และเปนประสบการณที่ประทับใจ
ผูเขียนจึงนํามาเลา นับตั้งแตสาเหตุการเดินทาง วิธีเดินทาง การพบปะกับผูคนในสถานที่ที่ไปเที่ยว 
สถานที่สําคัญๆ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของผูเขียนตอการเดินทางหรือการพบเห็นผูคน    
ตางถิ่น

ในขณะที่ ธวัช ปุณโณทก23 ไดนิยามความหมายของสารคดีทองเที่ยวไว ดังความวา

                                                          
20จิตรลดา สุวัตถิกุล, วรรณกรรมไทยรวมสมัย (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 75.
21ประทีป เหมือนนิล, วรรณกรรมไทยรวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2523), 100.
22ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ และ ธิดา โมสิกรัตน, “ภาษาสารัตถคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการ

สื่อสาร หนวยท่ี 1 – 7, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 382.
23ธวัช ปุณโณทก, แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน, 64 – 65.
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        สารคดีทองเที่ยว คือ วรรณกรรมรอยแกวประเภทหนึ่ง ที่ผูเขียนเขียนเรื่องราวที่ไดประสบมา
ดวยถอยคําที่เปนศิลปะ เพื่อใหผูอานเพลิดเพลินและไดรับความรูเรื่องใหมๆ ในดินแดนใหมที่ผู
เขียนไดไปเที่ยวมา เปนการเสนอประสบการณจําลองใหแกผูอาน ในดานทองถิ่น สภาพของคน 
ความเปนอยูของชาวเมือง ความรูทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม 
การทํามาหากิน หรือสถานที่พักผอนหยอนใจ ฯลฯ เปนตน

จากขอความขางตนจึงสามารถสรุปความหมายของสารคดีทองเที่ยวไดวา สารคดีทองเที่ยว 
คือ งานเขียนที่มุงใหความรูและประสบการณในการทองเที่ยวของผูเขียนในแงมุมตางๆ ที่นาสนใจ 
เชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ตลอดจนแทรกเกร็ดความรูตางๆ โดยมีศิลปะ
การประพันธและใชสํานวนภาษาที่นาสนใจเพื่อชวยใหสารคดีทองเที่ยวนาอาน ชวนติดตามมาก  
ยิ่งขึ้น

5. ประวัติความเปนมาของสารคดีทองเที่ยว
5.1 ประวัติความเปนมาของการเขียนสารคดีทองเที่ยวท่ีปรากฏในตางประเทศ
การจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวมีมาตั้งแตคร้ังโบราณกาล โดยเริ่มจาก

นักปราชญชาวกรีกชื่อ โฮเมอร (Homer) ซ่ึงมีชีวิตอยูเมื่อประมาณ 950 ปกอนคริสตศักราช ไดแตง
บทกวีเร่ือง โอดิสซีย (Odyssey) ซ่ึงเปนมหากาพยที่เปนที่รูจักจวบจนปจจุบัน เนื้อเร่ืองมีการกลาว
ถึงการทองเที่ยวทางทะเลของโอดิสซีอุสระหวางเมืองทรอย (Troy) กับเมืองอิธะกะ (Ithaca)       
ภายหลังจากชนะสงครามที่เมืองทรอย มีการเลาถึงสิ่งประหลาดตางๆ ที่โอดิสซีอุสไดพบเห็น
ระหวางการเดินทาง

แมวามหากาพยโอดิสซียจะเปนเรื่องที่แตงขึ้นจากจินตนาการ แตก็นับไดวาเปนเรื่องที่ชวย
สงเสริมใหมีการสรางสรรควรรณกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวในยุคตอมา โดยเมื่อประมาณ 800 ป
ตอมานักปราชญชาวโรมันชื่อ เวอรจิล (Virgil) ไดแตงมหากาพยเร่ือง อีนีอิด (Aeneid) เลียนเรื่อง 
โอดิสซียของโฮเมอร กลาวถึงการผจญภัยของอีเนียสจากเมืองทรอยไปยังเมืองซิซิลีและเมือง      
คารเทจตลอดจนถึงปากแมน้ําไทเบอรในอิตาลี24

ตอมาประมาณป ค.ศ. 1271 ในสมัยที่กุบไลขาน กษัตริยเช้ือชาติมองโกเลียปกครองจีนนั้น    
มารโคโปโล ชาวเวนิสไดออกเดินทางไปเมืองจีนและจดบันทึกเหตุการณและบรรยายถึงสถานที่
ตางๆ ที่พบเห็นตลอดเวลา 24 ปของการเดินทาง บันทึกการเดินทางนี้เขียนเปนภาษาอิตาเลียนชื่อ 

                                                          
24หมอมหลวงตุย ชุมสาย และ ญิบพัน พรหมโยธี, ปฐมบทแหงวิชาการทองเที่ยว (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, 2527), 12.
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The Book of Marco Polo, Citizen of Venice, Called Million, Wherein is Recounted the 
Wonders of the World จากนั้นมีผูนํามาแปลเปนภาษาอังกฤษโดยใหช่ือวา The Travels of 
Marco Polo ซ่ึงถือไดวาบันทึกการเดินทางนี้มีลักษณะเปน Travelogue อันแทจริงฉบับแรก         
ในโลก25 หลังจากบันทึกการเดินทางของมารโคโปโลก็ปรากฏบันทึกของนักเดินเรือในสมัยตอมา 
เชน คริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus) และจอหน แคบอต (John Cabot) เปนตน

นอกจากนั้นในยุคถัดมาปรากฏ บันทึกการเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน ซ่ึงเปนบันทึกการ
เดินทางของอุตตมสงฆ ฟาเหียน ในขณะสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย โดยใชระยะ
เวลา 15 ป อยูในชวงป ค.ศ. 1485 – 1500 (พ.ศ. 942 – 957)

ครั้นเมื่อป ค.ศ. 1672 ในประเทศฝรั่งเศสไดมีการจัดพิมพหนังสือนําเที่ยวข้ึนเลมหนึ่งชื่อ 
The True guide for foreigners travelling in France, to appreciate its beauties, learn the 
language and take exercise โดยบรรยายถึงสภาพถนนหนทางและสถานที่ตางๆ นอกจากนี้ยังมี
การจัดรายการทองเที่ยวเปนกลุมขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยการเดินทางทองเที่ยวของแตละกลุม
มีรายการสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย และไดเร่ิมใชคําวา tour เปนครั้งแรก26 ซ่ึงการจัด   
รายการเดินทางทองเที่ยวของเหลาขุนนางชาวฝรั่งเศสคงเปนตนกําเนิดของการจัดทัวรในปจจุบัน27

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการนําการเขียนเชิงจิตวิทยามาประยุกตใชกับหนังสือ      
ทองเที่ยว เชน Geoffrey Gorer เขียนเร่ือง The American people, a study in National Character
ซ่ึงงานเขียนเรื่องนี้ช้ีใหเห็นลักษณะนิสัยของชาวอเมริกัน รวมทั้งกลาวถึงปจจัยทางมานุษยวิทยา
และจิตวิทยาที่กอใหเกิดลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมดังกลาว การนําความรูทางดานมานุษยวิทยา
และ จิตวิทยามาชวยในการเขียนทําใหหนังสือทองเที่ยวมีคุณคามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใหประโยชนกับ       
ผูอานมากกวาการบรรยายสภาพธรรมชาติหรือสถานที่ตางๆ โดยทั่วไป เนื่องจากทําใหผูอานเขาใจ
ถึงสภาพชีวิต ความเปนอยู และความตองการของเพื่อนมนุษยในแตละกลุม แตละชนชาติไดดียิ่งขึ้น 
ทําใหหนังสือทองเที่ยวสามารถเปนสื่อกลางที่ชวยประสานความเขาใจกันในหมูชนตางชาติตาง
ภาษา และตางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี

                                                          
25เรื่องเดียวกัน, 13.
26เรื่องเดียวกัน, 19.
27กาญจนา อาจองค, “การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือทองเที่ยวเมืองไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 23.
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5.2 ประวัติความเปนมาของการเขียนสารคดีทองเที่ยวท่ีปรากฏในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทยนั้นไดเร่ิมมีการบันทึกเรื่องราวการเดินทางมาตั้งแตสมัยโบราณ     

ที่ปรากฏเปนหลักฐานพบในสมัยสุโขทัยในรูปของจารึกหลักตางๆ เชน จารึกหลักที่ 1 ของ          
พอขุนรามคําแหงมหาราช จารึกวัดศรีชุม และจารึกนครชุม เปนตน นอกจากจารึกดังกลาวจะบันทึก
เร่ืองราวทางประวัติศาสตรแลว ผูจารึกยังไดกลาวถึงการเดินทางระหวางเมืองตางๆ เพื่อบําเพ็ญบุญ
กุศล หรือเพื่อทําสงครามขยายอาณาเขตดวย

ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีชาวตางชาติเดินทางเขา
มาคาขายยังกรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก สมเด็จพระนารายณมหาราชไดมีพระราชสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศและมีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศฝรั่งเศส28 ในป พ.ศ. 2229 ทรงสงคณะ
ราชทูตไปยังประเทศฝรั่งเศส มีราชทูตคือออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) และคณะผูติดตามอีก
ประมาณ 30 คน ระหวางเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสไดปรากฏบันทึกการเดินทางเรื่อง ตนทาง
ฝร่ังเศส ที่แตงดวยคําประพันธประเภทกาพย เนื้อความกลาวถึงการเดินทางจากประเทศไทยไปยัง
ฝร่ังเศสโดยเรือสําเภา เนื้อหาของ ตนทางฝร่ังเศส ดําเนินไปในขนบของวรรณคดีนิราศ คือ 
พรรณนาสถานที่ตางๆ ตามระยะทางที่ผาน และกลาวถึงหญิงอันเปนที่รัก29 บันทึกการเดินทางเรื่อง
นี้ไมปรากฏชื่อผูแตง ตอมาเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแลวโกษาปานจึงไดเขียนบันทึกรายวัน
เร่ือง บันทึกของโกษาปาน ซ่ึงเขียนขึ้นในป พ.ศ. 2229 เลาถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการ
เดินทาง และบรรยายถึงสถานที่ตางๆ ที่พบเห็นอยางละเอียดตอไป จากนั้นในรัชสมัยพระเจาอยูหัว
บรมโกศไดมีการสง พระอุบาลี พระอริยะมุนีกับคณะสงฆไปลังกาเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึง
ในการเดินทางครั้งนี้พระอุบาลีไดเขียนบันทึกการเดินทางไวเชนกัน คือ จดหมายเหตุพระอุบาลีไป
ลังกาทวีป โดยกลาวถึงเสนทางการเดินเรือและสถานที่ตางๆ ที่ไดพบเห็น นอกจากนี้ยังไดบรรยาย
สภาพบานเมือง ที่พัก และความเปนอยูในเมืองลังกาอีกดวย

ในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ปรากฏบันทึกการเดินทางที่แตงดวยคําประพันธประเภท    
รอยกรอง คือ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน หรือ นิราศกวางตุง โดยบันทึกเปนกลอนนิราศ  
กลาวถึงเหตุการณการเดินทางของคณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจากรุงจีน

                                                          
28ดวงเนตร มีแยม, “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศตั้งแตพุทธศักราช 

2475จนถึงพุทธศักราช 2540” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544), 11.

29ปรีดี พิศภูมิวิถี, ตนทางฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 
2544), (9) – (10).
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ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางมักปรากฏในรูปแบบของ
นิราศ โดยสุนทรภูไดแตงนิราศไวมากมาย เชน นิราศเมืองแกลง นิราศสุพรรณ และ นิราศเมือง
เพชร เปนตน จะเห็นไดวานิราศมีเนื้อหาคลายสารคดีทองเที่ยวในปจจุบัน คือมีการบรรยายถึง     
เสนทางการเดินทาง สภาพภูมิประเทศ หากแตตางกันที่วัตถุประสงคเนื่องจากนิราศนั้นกวีไมไดมุง
บันทึกสิ่งที่พบเห็น แตมุงแสดงอารมณความรูสึกในเชิงพรรณนา โดยนําส่ิงที่ไดพบเห็นไปผูกพัน
กับอารมณเศราที่ตองจากคนรักมากกวามุงใหความรู นอกจากนี้เนื้อหาสาระบางตอนที่แตงขึ้นไมใช
เร่ืองจริง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีหนังสือบันทึกการเดินทางเรื่อง         
จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ หรือ นิราศลอนดอน ของหมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร หรือ
หมอมราโชทัยที่เขียนขึ้นเมื่อคร้ังรวมเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อนําพระราชสาสนและเครื่องราช
บรรณาการไปถวายสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย ณ กรุงลอนดอน โดยหมอมราโชทัยไดบันทึก
ประสบการณในการเดินทางอยางละเอียด ตั้งแตการเริ่มตนเดินทาง ประสบการณที่พํานักอยูใน
ประเทศอังกฤษ ทานไดกลาวถึงสภาพทั่วไปของเมือง ประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยู ภูมิประเทศ
ความเจริญกาวหนาของอังกฤษ นอกจากนั้นยังไดแสดงทรรศนะตอส่ิงตางๆ ที่พบเห็นไวดวย30 จึง
นับวาจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ เปนบันทึกการเดินทางที่เปดโลกทัศนของคนไทยใน     
รัชสมัยนี้ใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาของอารยประเทศ31

ประเทศไทยเริ่มมีการเขียนสารคดีทองเที่ยวอยางจริงจัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากพระองคโปรดการเสด็จประพาส โดยเสด็จไปตามหัวเมืองใหญ
นอยในพระราชอาณาเขตบาง เสด็จไปยังตางประเทศบาง การเสด็จฯไปยังหัวเมืองตางๆ นั้น      
บอยครั้งเสด็จไปเพื่อตรวจการจัดการปกครอง หากแตบางครั้งเสด็จไปเพื่อสําราญพระอิริยาบถโดย
ไมโปรดใหมีการจัดการตอนรับเสด็จอยางเปนทางการ การเสด็จเชนนี้เรียกวา “ประพาสตน”32       
ในการเสด็จประพาสหัวเมืองตางๆ นี้พระองคไดทรงพระราชนิพนธจดหมายเหตุรายวันหรือ                 
พระราชหัตถเลขาเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจตางๆ ไวมากมาย เชน จดหมายเหตุรายวันระยะทาง
เสด็จประพาสไทรโยค จ.ศ. 1239 (พ.ศ. 2420) และ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเม่ือคราวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ในปมะเมีย พ.ศ. 2425 กับ
ปมะแม พ.ศ. 2426 และปวอก พ.ศ. 2427 เปนตน
                                                          

30ดวงเนตร มีแยม, “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศตั้งแตพุทธศักราช 
2475 จนถึงพุทธศักราช 2540,” 16.

31เรื่องเดียวกัน, 19.
32เรื่องเดียวกัน.
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นอกจากนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสตางประเทศ ก็มักจะ
ทรงพระราชนิพนธจดหมายเหตุหรือพระราชหัตถเลขาไวดวยเสมอ เชน จดหมายเหตุรายวันระยะ
ทางเที่ยวชวากวาสองเดือน (พ.ศ. 2439) และ จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้ง
หลัง (พ.ศ. 2444) เปนตน

นอกจากบันทึกการเสด็จประพาสยังสถานที่ตางๆ ซ่ึงเปนพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแลว ยังมีบันทึกการเดินทางของพระบรมวงศานุวงศพระองคอ่ืนๆ อีก  
มากมาย เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงพระนิพนธเร่ือง       
จดหมายเหตุรายวันการเดินทางในอินโดจีน ฝร่ังเศส พ.ศ. 2461 – 2462 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธเร่ือง ดําเนินประพาสทางบกทางเรือรอบแหลมมลายู   
ร.ศ. 106 (พ.ศ. 2433) และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรง
พระนิพนธเร่ือง จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสแหลมมลายู
คราว ร.ศ. 107 และ 108 เปนตน

จะเห็นไดวาบันทึกการเดินทางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี
ลักษณะเปนจดหมายเหตุรายวันและจดหมายเหตุระยะทาง ซ่ึงไมแตกตางกับบันทึกการเดินทางใน
อดีตมากนัก แตเมื่อนําหลักเกณฑเร่ืองรูปแบบ และเนื้อหาของสารคดีทองเที่ยวในสมัยปจจุบันมา
พิจารณาพระราชนิพนธชุดนี้แลว พบวาตรงกับที่ปรากฏในพระราชนิพนธจดหมายเหตุรายวันชุดนี้
ครบถวน เนื่องจากพระองคทรงใชกรอบเนื้อหาและกลวิธีการประพันธที่สม่ําเสมอในการบันทึก
การเสด็จประพาสสถานที่ตางๆ  พระราชนิพนธจดหมายเหตุรายวันของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีคุณสมบัติที่ชัดเจนเพียงพอที่จะถือวางานชุดนี้เปนตนเคาในการเขียน
สารคดีทองเที่ยวยุคแรกของไทย33

ไกลบาน พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีความ  โดดเดน แปลก
ใหมกวาบันทึกการเดินทางอื่นๆ เนื่องจากมีรูปแบบการเขียนเปนพระราชหัตถเลขา จํานวน 25 
ฉบับ พระราชทานมายังสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟานิภานภดล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา    
เจาอยูหัวทรงบรรยายถึงการเดินทางตั้งแตเสด็จลงเรือพระที่นั่งจักรี จนถึงการเสด็จประพาสประเทศ
ตางๆ ในยุโรป นอกจากนี้พระองคยังทรงแสดงพระราชทรรศนะและมีพระราชวิจารณตอเรื่องราว

                                                          
33สรตี ใจสอาด, “จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว : ตน

เคาการเขียนสารคดีทองเที่ยวยุคแรกของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 240.
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และเหตุการณตางๆ อยางนาสนพระราชหฤทัย จึงนับไดวา ไกลบาน เปนบันทึกการเดินทางในตาง
ประเทศที่มีลักษณะคลายกับสารคดีทองเที่ยวตางประเทศในปจจุบันมากที่สุด34

คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แมวาบทความทางการเมืองจะได
รับความนิยมมาก แตเร่ืองเกี่ยวกับการทองเที่ยวก็ไดรับความสนใจบางพอสมควร มีทั้งบันทึกการ
เดินทางทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราช
นิพนธไวหลายเรื่อง ที่เปนพระราชบันทึกการเสด็จประพาสในประเทศ ไดแก จดหมายเหตุเสด็จ
ประพาสหัวเมืองปกษใต พระราชบันทึกเรื่องราวที่เสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองปกษใตเมื่อ 
ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ในรูปจดหมายจากนายแกวถึงพรานบุญ พระราชบันทึกรายวันใน พ.ศ. 2448 
เร่ืองเสด็จประพาสหัวเมืองในภาคเหนือ และ เท่ียวเมืองพระรวง ที่ทรงบันทึกเมื่อป พ.ศ. 2450 
เปนตน สวนที่เปนพระราชบันทึกการเสด็จประพาสตางประเทศ เชน พระราชนิพนธเรื่อง         
เท่ียวเมืองอียิปต ซ่ึงทรงพระราชนิพนธโดยมีพระราชประสงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ 
การกอสราง ประเพณีนิยม การนับถือศาสนา ความเชื่อตางๆ และความเปนอยูของชาวอียิปต 
เปนตน

นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ทรงพระราชนิพนธเปนภาษา        
ตางประเทศ เชน ฟรอม อเล็กซานเดรีย ทู อัสวาน ซ่ึงทรงพระราชนิพนธจากบันทึกรายวันคราว
เสด็จประพาสอียิปต เดอะ สแปนนิช โคโรเนชั่น เปนพระราชบันทึกเกี่ยวกับการเสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองคสมเด็จพระบรมราชชนกนาถในพิธีอภิเษกกษัตริยอัลฟองโซที่ 13 แหงสเปน 
และ เดอะเยอรมนี ซีรีส ทรงพระราชนิพนธโดยใชพระนามแฝงวา “ไบราเธอร คารตัน” เปน     
พระราชหัตถเลขา 9 ฉบับที่ทรงบันทึกเกี่ยวกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีตามคําเชิญของ
พระจักรพรรดิวิลเล่ียมที่ 2 เปนตน

นอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศในรัชสมัยของพระองคที่ เขียนเรื่องเกี่ยวกับการ        
ทองเที่ยวไวดวย เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธเร่ือง 
นิราศนครวัด และพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธ ทรงพระนิพนธเร่ือง เท่ียวทะเล
ตะวันออก เปนตน จะเห็นไดวาบันทึกการเดินทางทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวมีไมมากนัก เพราะบทความทางการเมืองไดรับความนิยมมากจนทําใหบทความ
ประเภทอื่น รวมทั้งบทความทองเที่ยวไมไดรับความนิยมเทาที่ควร

                                                          
34ดวงเนตร มีแยม, “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศตั้งแตพุทธศักราช 

2475 จนถึงพุทธศักราช 2540,” 23.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

อยางไรก็ตามเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 สังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม สงผลใหวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย วรรณกรรมรอยแกวของตะวันตก เชน
เร่ืองสั้น นวนิยาย และสารคดีไดรับความนิยม โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเร่ิมมี
เพิ่มขึ้น สารคดีทองเที่ยวก็ไดรับความนิยมดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดวาสารคดีทองเที่ยวในประเทศ
เริ่มมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง          
พระนิพนธเร่ือง เท่ียวตามทางรถไฟ และ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาภานุพันธุ
วงศวรเดช ทรงพระนิพนธเร่ือง เร่ืองไทรโยคเปนอยางไร เปนตน สวนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศ
ปรากฏไมมากนัก เชน หลวงวิจิตรวาทการเขียนเร่ือง ของดีท่ีอินเดีย เลอสรร ธรรมพิชา เขียนเรื่อง           
ไปอังกฤษ และ หมอมหลวงประมูลมาศ อิศรางกูร เขียนเรื่อง เท่ียวเมืองญี่ปุน เปนตน จะเห็นไดวา 
เนื้อหาของสารคดีทองเที่ยวในประเทศและสารคดีทองเที่ยวตางประเทศมุงใหความรูแกผูอานเกี่ยว
กับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มากกวาการกลาวถึงประสบการณหรือความสนุกสนานที่ไดรับจากการ
ทองเที่ยว35

ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2500 รัฐบาลปดกั้นเสรีภาพทางความคิดและการเขียน โดยมีประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 17 ระบุเนื้อหาสําคัญ คือ หามโฆษณาขอความที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 
และรัฐบาล ซ่ึงสรุปไดดังนี้

1. ขอความที่ เปนการละเมิดตอพระมหากษัตริยหรือหมิ่นประมาทเสียดสี ดูหมิ่น           
พระราชวงศ

2. ขอความที่ดูหม่ินเหยียดหยามประเทศ
3. ขอความที่กลาวรายรัฐบาล
4. ขอความที่แสดงความเสื่อมโทรมเลวทรามในรัฐบาลที่เปนการคลุมเครือ
5. ขอความที่แสดงการปลุกปนยุยงใหเกิดความสงบ เชน ขอความทํานายโชคชะตาบาน

เมือง ที่อาจกอใหเกิดความวิตกกังวลแกประชาชน
6. ขอความที่เปนความลับทางราชการ เปนตน36

ประกาศฉบับนี้ทําใหนักเขียนไมมีอิสระทางดานการเขียนจึงหันมาเขียนสารคดีวิชาการ 
นอกเหนือจากสารคดีวิชาการแลว จะเห็นไดวาสารคดีทองเที่ยวเร่ิมแพรหลายมากขึ้น ทั้งสารคดี
ทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศประกอบกับเมื่อ พ.ศ. 2502 รัฐบาลไดจัดตั้งองคกรการ         
สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ ทําให

                                                          
35เรื่องเดียวกัน, 24.
36จิตรลดา  สุวัตถิกุล, วรรณกรรมไทยรวมสมัย, 71 – 72.
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ธุรกิจการทองเที่ยวเร่ิมขยายตัว สวนบริษัทเอกชนไดมีการจัดตั้งบริษัทนําเที่ยว โดยเริ่มแรกทําธุรกิจ
เพื่อนําเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour) ตอมามีการนําเที่ยวระหวางประเทศ (International 
Tour) และไดนํานักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ37 ดวยเหตุนี้เองประชาชนจึงใหความนิยมการ
ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศจึงเกิดงานเขียนสารคดีทองเที่ยวข้ึนมากมาย มีทั้งสารคดีทองเที่ยว
ในประเทศ เชน กมล ฉายาวัฒนะ เขียนเร่ือง เท่ียวเมืองลพบุรี ตรี อมาตยกุล เขียนเรื่อง นําเท่ียว
จังหวัดกาญจนบุรี ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ เขียนเรื่อง แผนดินไทยสองขางรางเหล็ก และ       
เกรียงศักดิ์ พิศนาคะ เขียนเร่ือง ถิ่นไทยแดนทอง เปนตน สวนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศก็ปรากฏ
อยูมากพอสมควร เชน ศศิวิมล เขียนเร่ือง ศศิวิมลทองเที่ยว ชูวงศ  ฉายะจินดา เขียนเร่ือง ฉันรัก
สแกนดิเนเวีย วิลาศ มณีวัต เขียนเร่ือง น้ํากับฟา ดวงใจ เขียนเร่ือง 6 วันในไนจีเรีย และ ไมตรี        
ลิมปชาติ เขียนเรื่อง เท่ียวเมืองฝร่ัง เปนตน

ในป พ.ศ. 2530 การทองเที่ยวของไทยไดรับการสนับสนุนมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาล
ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะที่เปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดสูงใหแกประเทศ  
ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงกําหนดใหป พ.ศ. 2530 เปนปแหงการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศของ
ไทย สภาพการณดังกลาวจึงเปนสวนสงเสริมใหนักเขียนและนักอานสารคดีทองเที่ยวขยายวงกวาง
มากยิ่งขึ้นไปดวย

ปจจุบันงานเขียนสารคดีทองเที่ยวเปนที่นิยมมาก จึงมีสารคดีทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนสารคดีทองเที่ยวในประเทศและสารคดีทองเที่ยวตางประเทศ สารคดีทองเที่ยวใน
ประเทศที่เปนที่รูจักและไดรับความนิยมมีมากมาย เชน เท่ียวเรื่อยเปอย ของ ไมตรี ลิมปชาติ สัญจร
สูสาละวิน ถนนธงชัย วิถีตนธาร ตํานานแหงขุนเขา ของ คืน ญางเดิม แมฮองสอน ของ ปาริชาติ 
เรืองวิเศษ จดหมายจากเชียงราย ของ มนู นันทมนตรี บันทึกการเดินทาง : บันทึกจากทะเลคืน  
พระจันทรเดือนมีนา ของ วาสนา กุลประเสริฐ ทองเที่ยวเมืองไทย 76 จังหวัด ของ ประชา ผาทอง 
และ มิตรภาพและความทรงจํา ของ พจนา สวนศรี เปนตน

สวนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศที่ไดรับความนิยมก็มีมากมาย เชน เม่ือขาพเจาเปน       
นักเรียนนอก พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พักผอนหยอน
ความคัน ของ อัจฉราพรรณ ไพบูลยสุวรรณ ทัวรกับพระ ของสมศรี สุกุมลนันท สีสันบนรอยทาง
ของ ธีรภาพ โลหิตกุล สาวกับสวยไปอเมริกา ของ วินิตา ดิถียนต ขับรถเที่ยวยุโรป ของ สุรเจตน 
วิชิตชลชัย ฮัลโล…มองโกเลีย ของ ญิบ พันจันทร โอลา…อเมริกาใต ของ ว.สุรพลพิเชฏฐ และ      
จดหมายขาวลาตีตราจาก Helvetia ของ หญาบัว เปนตน

                                                          
37สุภาพร มากแจง, หลักมัคคุเทศก (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2534), 8.
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นอกจากนี้ยังพบวาในปจจุบันมีสารคดีทองเที่ยวที่มีลักษณะการเขียนเพื่อแนะนําการ    
ทองเที่ยวอยางแทจริง โดยการจัดทําเปนอนุสาร นิตยสาร และวารสาร เชน อนุสาร อ.ส.ท. เพื่อน
เดินทาง นิตยสารสารคดี เท่ียวรอบโลก คนชอบเที่ยว anywhere Trips เนเจอร วิวส (Natureviews)
และ honeymoon+travel เปนตน หรือเอกสารนําเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวตางๆ ที่แนะนําสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญๆ มีคําอธิบายสั้นๆ พรอมภาพประกอบสวยงาม

6. ประเภทของสารคดีทองเที่ยว
สารคดีทองเที่ยวมีหลายประเภท สามารถจัดแบงตามหลักเกณฑที่หลากหลาย โดยอาจแบง

ตามวิธีการเลา เนื้อหา รูปแบบ วัตถุประสงค และพื้นที่ เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะจัดแบง
ประเภทสารคดีทองเที่ยวตามพื้นที่โดยออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

6.1 สารคดีทองเที่ยวในประเทศ
สารคดีทองเที่ยวในประเทศ คือ งานเขียนสารคดีทองเที่ยวที่เขียนถึงสถานที่ตางๆ ใน

ประเทศไทย โดยผูเขียนอาจจะกลาวถึงสถานที่เพียงแหลงเดียว เชน ภูกระดึง หรืออาจจะกลาวถึง
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ภาคใดภาคหนึ่ง ทั้งนี้ผูเขียนควรไดเดินทางจริงดวยตนเอง และเขาไปสัมผัส
วิถีชีวิตในทองที่นั้นจริงๆ เพื่อชวยใหขอมูลสมบูรณที่สุด นอกจากนี้ควรมองหาแงมุมและ           
ทัศนียภาพที่แปลกใหมเพื่อชวยใหสารคดีทองเที่ยวนาสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเขียนถึงสถานที่ 
ทองเที่ยวอาจจะมุงที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งของสถานที่นั้น เชน สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
สถานที่ทองเที่ยวทางศิลปวัฒธรรม และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรโบราณคดี เปนตน 
หรืออาจจะกลาวถึงโดยรวมก็ได ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนสถานที่ที่ผูอานคุนเคย
และรูจักดี ผูเขียนควรมีกลวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ เพื่อชวยใหสารคดีทองเที่ยวนั้นนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น สารคดีทองเที่ยวในประเทศมีมากมาย อาทิ เกาะในฝน พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของดีเมืองไทย ของ ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ สีสันบนรอยทาง ของ     
ธีรภาพ โลหิตกุล เท่ียวเรื่อยเปอย ของ ไมตรี ลิมปชาติ จดหมายจากเชียงราย ของ มนู นันทมนตรี
และ มิตรภาพและความทรงจํา ของ พจนา สวนศรี เปนตน

6.2 สารคดีทองเที่ยวตางประเทศ
สารคดีทองเที่ยวตางประเทศ คือ งานเขียนสารคดีทองเที่ยวที่เขียนถึงประเทศตางๆ ทั้งใน

ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปอเมริกา เปนตน ทั้งนี้อาจจะเขียนเจาะจงเฉพาะ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และ สหภาพพมา 
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เปนตน หรืออาจจะกลาวถึงเพียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอยางเจาะจง เชน พระราชวังฤดูรอน      
ยานชินจูกุ สุสานราชวงศเหม็ง และหอไอเฟล เปนตน ทั้งนี้การกลาวถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
อยางเจาะจง ผูเขียนอาจจะหาแงมุมแปลกใหม หรือทัศนียภาพที่ไมคอยเปนที่รูจักนัก แตมีความ 
โดดเดนแปลกตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน ในกรณีเดียวกันหากผูเขียนตองเขียนถึงประเทศ
หรือสถานที่ซ่ึงมีผูเขียนถึงบอยและมักมีผูเขียนถึงทุกแงทุกมุมแลว ควรหาประเด็นที่แปลกใหมหรือ
หากลวิธีที่ดึงดูดความสนใจผูอาน เพื่อชวยสรางความโดดเดนใหแกงานเขียนมากยิ่งขึ้น สารคดี 
ทองเที่ยวตางประเทศมีมากมาย อาทิ ย่ําแดนมังกร พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คําใหการของสาวนักโบก ของ แพน พัชรินทร ทัวรกับพระ ของ สมศรี            
สุกุมลนันท กอนลมหนาวมาเยือน ของ พิมพสี จากมิลานถึงเนเปล ของ สุทธิชัย คุณาเจริญ และ            
เอควาดอรเมืองนอกแผนที่ ของ จันทรําไพ เปนตน

7. ลักษณะของสารคดีทองเท่ียว
             มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของสารคดีทองเที่ยวไว ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

7.1 ลักษณะสําคัญประการแรก คือ ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตองเปนขอเท็จจริง ถูกตอง ไมมี
การเสริมแตงขึ้น ดวยเหตุนี้นักเขียนสารคดีทองเที่ยวจึงตองเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ดวยตนเอง 
ไมใชการถายทอดจากคําบอกเลาของผูอ่ืน เพราะประสบการณจากการทองเที่ยวดวยตนเองเทานั้นที่
จะทําใหผูเขียนทราบเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสถานที่เหลานั้นอยางแทจริง ลักษณะของสารคดีทอง
เที่ยวประการแรกนี้สอดคลองกับลักษณะของงานเขียนประเภทสารคดี กลาวคือ ตองประกอบดวย
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงนั่นเอง

ปจจุบันการคมนาคมติดตอกันสะดวกขึ้น สถานที่แหงหนึ่งที่มีผูนํามาเขียนสารคดี อาจจะ
เปนสถานที่ที่ผูอานจํานวนมากเคยเดินทางมาแลวและสถานที่แหงเดียวกันก็อาจจะมีผูนําไปเขียน
สารคดีทองเที่ยวหลายคน เชน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีผูนํามาเขียนสารคดีทองเที่ยวหลายเลม 
ฉะนั้นจึงเปนโอกาสดีของผูอานที่จะไดอานหลายเลมเพื่อเปรียบเทียบขอเท็จจริง และรูจัก               
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดหลายแงมุมจากทรรศนะของนักเขียนที่ตางกัน ฉะนั้นนักเขียนสารคดี     
ทองเที่ยวจึงตองมีวัตถุดิบในการเขียนเร่ืองที่หลากหลาย และพยายามหาจุดเดนที่สุดของสถานที่เพื่อ
ชวยใหสารคดีทองเที่ยวนาสนใจยิ่งขึ้น

7.2 ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นตองสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได ไมวาเรื่องสภาพภูมิประเทศ 
ความเปนอยูของผูคน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมและวัฒนธรรม รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอย
ที่เปนคูมือนักเดินทาง เชน คาที่พัก คาอาหาร คาใชจายในการเดินทาง และสถานที่สําคัญ เปนตน 
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นอกจากนี้ภาพประกอบนับไดวาเปนสวนสําคัญยิ่งสําหรับสารคดีทองเที่ยว ยิ่งมีมากและเปนภาพสี
สวยงามก็จะจูงใจผูอาน และทําใหหนังสือมีคุณคามากยิ่งขึ้น

7.3 การสอดแทรกเกร็ดความรูที่เกี่ยวของกับสถานที่เปนสิ่งที่ชวยดึงดูดความสนใจของ     
ผูอาน รวมทั้งเปนการใหความรูและความบันเทิงไปพรอมกันดวย เกร็ดความรูตางๆ นี้คือเสนหของ
สารคดีทองเที่ยวที่ทําใหผูอานไดรับรสชาติในการอานเพิ่มขึ้น เชน ตํานาน นิทาน และความเชื่อ  
อันเนื่องมาจากสถานที่นั้นๆ นับเปนการสรางสีสันใหแกสารคดีทองเที่ยวไดเปนอยางดี

7.4 การใหขอสังเกตและแสดงทรรศนะตอส่ิงที่พบเห็น เปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ควรสอดแทรกไปพรอมกับการดําเนินเรื่อง นอกจากนี้ควรแสดงเจตคติเชิงเปรียบเทียบส่ิงที่พบ
เห็นในบานเกิดเมืองนอนกับสถานที่อ่ืนๆ ดวย แตอยางไรก็ตามเจตคติของผูเขียนเปนสิ่งที่ลอแหลม
สําหรับผูอานที่ขาดวิจารณญาณ ดังนั้นจึงควรเสนอเจตคติดวยความเที่ยงธรรม ไมตําหนิโดยไร  
เหตุผล หรือยกยองชมเชยมากเกินไป ผูเขียนที่ดีควรเปนคนใจกวาง ยุติธรรม ชางสังเกต ละเอียด    
ถ่ีถวน มีวินิจฉัยที่เที่ยงตรงและเปนธรรมปราศจากอคติ และตองพยายามทําใจเปนกลางใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได โดยเฉพาะการเสนอทรรศนะเกี่ยวกับคตินิยมนั้น ไมควรกลาวเปรียบเทียบวาที่ใด     
ดีกวาที่ใดเพราะแตละทองถ่ินยอมมีลักษณะพิเศษเฉพาะของตน ผูเขียนเพียงแตบรรยายเพื่อให       
ผูอานทราบตามความรูสึกนึกคิดของผูเขียนก็เพียงพอแลว

ทั้งนี้จะเห็นไดวาคุณลักษณะของสารคดีทองเที่ยวที่กลาวถึงขางตนมีความสอดคลองกับ
ลักษณะของงานเขียนประเภทสารคดี กลาวคือ ใหทั้งความรูและความคิดเห็น

7.5 การเขียนสารคดีทองเที่ยวตองมีศิลปะการประพันธที่ดี สามารถเราใจใหผูอานติดตาม
เร่ืองไปโดยไมเบื่อหนาย ใชสํานวนภาษาชัดเจน ไมซับซอน เพื่อชวยใหเขาใจงาย แตควรใชศิลปะ
ในการเลาเรื่องใหผูอานเพลิดเพลินและไมหนักสมองจนเกินไป ซ่ึงลักษณะเชนนี้สอดคลองกับ
ลักษณะของงานเขียนประเภทสารคดี กลาวคือ ตองเปนงานเขียนที่ประกอบไปดวยลักษณะทาง
วรรณศิลป ถามีขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวก็ไมจัดเปนสารคดี

จะเห็นไดวาสารคดีทองเที่ยวเปนงานเขียนที่ตองอาศัยความชางสังเกตของผูเขียนเปน
สําคัญ รวมทั้งการแสวงหาแงมุมที่แปลกใหมของสถานที่ และชีวิตผูคนมาเสนอตอผูอาน แตเปน
สารคดีที่ตองมีการลงทุนคอนขางสูง เพราะตองเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ดวยตนเอง

8. กลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยว
การเขียนสารคดีทองเที่ยวใหนาสนใจ ตองมีกลวิธีการเขียนที่เราใหผูอานสนใจติดตามอาน 

มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงกลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยวไวหลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุป
ไดดังนี้
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8.1 การเลาเรื่อง หมายถึง การลําดับความใหผูอานเกิดความรู ความเขาใจไดโดยงาย การเลา
เร่ืองดีจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดงาย และเกิดความเพลิดเพลินไปพรอมกัน38 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลวิธี
ของนักเขียนแตละคนวาตองการเลาเรื่องแบบใด การเลาเรื่องมีหลายวิธี ดังนี้

8.1.1 การเลาเรื่องตามลําดับเวลา
 8.1.2 การเลาเรื่องตามเนื้อหา

8.1.3 การเลาเรื่องในรูปแบบบันทึก
8.1.4 การเลาเรื่องในรูปแบบจดหมาย
8.1.5 การเลาเรื่องโดยสมมุติตัวละครในการเลาเรื่อง

8.2 การใชภาษา เปนองคประกอบอันสําคัญที่จะชวยเสริมใหสารคดีทองเที่ยวนาอานยิ่งขึ้น 
การใชภาษาที่ดีจะใหทั้งความเขาใจเนื้อเร่ืองและไดความเพลิดเพลินประกอบกัน การพิจารณาการ
ใชภาษาในสารคดีทองเที่ยว จึงใชเกณฑเดียวกับการใชสํานวนภาษาในบทความ คือ ควรมีลักษณะ  
ชัดเจน แจมแจง กระชับรัดกุม และสละสลวยชวนใหอยากติดตาม39 ควรใชสํานวนภาษาที่ไม    
เครงครัดจนเกินไป แตควรเขียนเสมือนหนึ่งกําลังสนทนากับผูอาน40 เพื่อสรางความคุนเคยและเปน
กันเองกับผูอานใหมากยิ่งขึ้น

8.3 การเสนอเรื่อง จัดเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูแตงแตละคน ซ่ึงมีวิธีการตางๆ ไมซํ้าแบบ
กัน การเสนอเรื่องมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเปดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปดเรื่อง แต
มักใชกลวิธีตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้

8.3.1 กลวิธีการเปดเร่ือง การเปดเรื่องถือเปนสิ่งสําคัญของการเขียนสารคดี      
ทองเที่ยว ผูเขียนควรเริ่มเรื่องเพื่อใหเห็นวาสถานที่ที่จะแนะนํานั้นนาสนใจเพียงใด  อีกทั้งชี้ใหเห็น
วาสถานที่ดังกลาวนั้นสะดวกสบายและเหมาะที่จะเดินทางไป ควรหาทัศนียภาพหรือบรรยากาศที่
งดงามของสถานที่ในแงมุมที่นาสนใจไมเหมือนที่ใดมาประกอบเพื่อชักจูงใหผูอานสนใจ ทั้งนี้ใน
การเปดเรื่องอาจทําไดหลายลักษณะ เชน

                                                          
38สายทิพย นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บาง

เขน, 2537), 270.
39เรื่องเดียวกัน, 271.
40จุไรรัตน ลักษณะศิริ, “ประเภทและลักษณะงานเขียน,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน   

สารคดี, 10.
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8.3.1.1 การเปดเรื่องโดยการอธิบายขอบเขตของเรื่องที่เขียน
8.3.1.2 การเปดเรื่องโดยการกลาวแนะนําส่ิงที่เราจะเขียน
8.3.1.3 การเปดเรื่องโดยการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน
8.3.1.4 การเปดเรื่องโดยการบอกเจตนาของผูเขียน
8.3.1.5 การเปดเรื่องโดยการพูดคุย
8.3.1.6 การเปดเรื่องโดยการกลาวเกริ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ือง
8.3.1.7 การเปดเรื่องโดยการกลาวถึงสาเหตุการเดินทาง
8.3.1.8 การเปดเรื่องโดยการแสดงความคิดเห็น
8.3.1.9 การเปดเรื่องโดยการใชบทกวี

8.3.2 กลวิธีการเสนอเรื่อง สารคดีทองเที่ยวเปนงานเขียนที่มุงใหสาระความรูเปน
หลัก ใหความบันเทิงเปนรอง ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงตองใหความสําคัญกับเนื้อหาเปนประการแรก 
เนื้อหาสวนใหญที่ผูเขียนนําเสนอตอผูอาน สามารถเขียนไดหลากหลาย เชน กลาวถึงวิถีชีวิต     
ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน ประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่นาสนใจของสถานที่ดังกลาว เปนตน เนื้อหาเหลานี้ผูเขียนสามารถเลือกเฉพาะบาง
ประเด็นหรือเขียนครอบคลุมทุกประเด็นก็ได แตอยางไรก็ตามเนื้อหาบางประการผูเขียนควรจะ
เสนอใหผูอานไดทราบ เพราะอาจจะเปนประโยชนตอผูอานที่ตองการเดินทางไปยังสถานที่นั้น เชน 
วิธีการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง สถานที่พักและความสะดวกสบายตางๆ ส่ิงของจําเปนที่ควร
นําไปดวย เอกลักษณของสถานที่ และสินคาพื้นเมือง เปนตน

นอกจากนี้ผูเขียนสารคดีมักสรางแรงจูงใจใหผูอานอยากติดตามอานเรื่อง ดวยการใชกลวิธี
การเสนอเรื่องแบบตางๆ เพื่อถายทอดบรรยากาศของการเดินทางทองเที่ยวเพื่อสรางจินตนาการ   
ใหแกผูอาน เชน ความสนุก ความตื่นเตน ความรูสึกของผูเขียนและผูรวมเดินทาง ตลอดจน        
เหตุการณที่ประทับใจในการเดินทางโดยการกลาวถึงเกร็ดความรูตางๆ เกี่ยวกับสถานที่ ยกคํา
พังเพย หรืออุทาหรณที่เขากับเนื้อเรื่อง ส่ิงเหลานี้ยอมเปรียบเสมือนเปนเครื่องชูรสที่ชวยทําให   
สารคดีทองเที่ยวนั้นๆ นาอานยิ่งขึ้น  ทําใหผูอานไดทั้งความรูและความเพลิดเพลิน โดยผูแตงอาจจะ
คนควาจากหนังสือหรือสอบถามจากชาวบานในทองถ่ินเพิ่มเติม ซ่ึงอาจจะทําใหผูเขียนไดทราบ
เกร็ดความรูที่ไมอาจพบในหนังสือใดๆ กลวิธีการเสนอเรื่องมีหลายลักษณะ ดังที่ดวงเนตร มีแยม41

                                                          
41ดวงเนตร มีแยม, “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศ ต้ังแตพุทธศักราช 

2475 จนถึง พุทธศักราช 2540,” 166 – 192.
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กลาวไวในวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาพัฒนาการของการเขียน สารคดีทองเที่ยวตางประเทศ ตั้งแต
พุทธศักราช 2475 จนถึง พุทธศักราช 2540” ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

8.3.2.1 การแทรกอารมณขัน
8.3.2.2 การแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน
8.3.2.3 การแทรกบทสนทนา
8.3.2.4 การเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน
8.3.2.5 การอางอิงขอมูล
8.3.2.6 การตั้งขอสังเกต
8.3.2.7 การแทรกบทกวี
8.3.2.8 การแทรกทรรศนะ

8.3.3 กลวิธีการปดเรื่อง การปดเรื่องถือเปนกลวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูอานเกิดความ
ประทับใจสารคดีทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ผูเขียนอาจจะทิ้งทายถึงเรื่องราวที่ตนตองการเนนย้ํา หรือ  
อาจจะใหแงคิดแกผูอานเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติก็ได ทั้งนี้ผูเขียนสามารถใชกลวิธีการ
ปดเรื่องที่หลากหลาย ดังนี้

8.3.3.1 ปดเรื่องโดยการตั้งคําถามทิ้งทายใหคิด
8.3.3.2 ปดเรื่องโดยการกลาวถึงการเดินทางกลับ
8.3.3.3 ปดเรื่องโดยการยกคําคม คําส่ังสอน หรือปรัชญา
8.3.3.4 ปดเรื่องโดยการแสดงความอาลัยและความประทับใจ
8.3.3.5 ปดเรื่องโดยกลาวสรุปการเดินทางและขอบคุณผูชวยเหลือ
8.3.3.6 ปดเรื่องโดยการย้ําใจความสําคัญของเรื่อง
8.3.3.7 ปดเรื่องโดยการใชบทกวี

ในการศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใหลึกซึ้งและกระจางแจงนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาพระราช
ประวัติและพระราชนิพนธของพระองค กลาวคือ การศึกษาพระราชประวัติจะชวยใหทราบถึง   
พระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค อีกทั้งยังสงผลใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจตางๆ ที่พระองค
ทรงบําเพ็ญอยูเปนนิจ ซ่ึงพระจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจบางประการอาจเกี่ยวของกับความ  
สนพระราชหฤทัยสาธารณรัฐประชาชนจีน จนทําใหเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง 
และยังสงผลใหปรากฏผลงานพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวถึง 9 เร่ือง ดวยเหตุนี้การศึกษา      
พระราชประวัติของพระองคจะทําใหสามารถเขาใจผลงานพระราชนิพนธของพระองคไดดียิ่งขึ้น
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นอกจากนี้การศึกษาพระราชนิพนธประเภทอื่นๆ ของพระองคก็จะทําใหมองเห็นภาพรวม
ของผลงานพระราชนิพนธทั้งหมด วามีรูปแบบ และกลวิธีการประพันธเชนไร อีกทั้งยังชวยสะทอน
ใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถดานอักษรศาสตรของพระองคไดเปนอยางดีอีกดวย ดังรายละเอียด    
ตอไปนี้

พระราชประวัติและพระราชนิพนธ

การศึกษาพระราชประวัติและพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี มีประเด็นศึกษาดังตอไปนี้

1. พระราชประวัติ
1.1 ปฐมวัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อวันเสารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 

2498 ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยศาสตราจารยนายแพทยหมอมหลวงเกษตร 
สนิทวงศ เปนผูถวายการประสูติ ทรงเปนพระราชธิดาพระองคที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจา   
อยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงไดรับการเฉลิมพระนามจากสมเด็จ         
พระสังฆราช กรมพระวชิรญาณวงศวา “สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติ
วัฒนาดุลโสภาคย” มีความหมายวา “นางแกว” ซ่ึงพระนามตนของพระองคมาจากสรอยพระนาม
ของสมเด็จพระปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ผูทรงเปนพระพี่นางใน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก42 นอกจากนี้พระองคยังทรงมีพระนาม
ที่ขาราชบริพารเรียกกันทั่วไปวา “ทูลกระหมอมนอย”

1.2 การศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียน

จิตรลดา ในบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ขณะนั้นพระชนมายุได 3 พรรษาเศษ ทรงมี     
พระสหายรวมชั้นเรียนประมาณ 20 คน ซ่ึงมาจากบุตรหลานของพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ 
ตลอดจนมหาดเล็กผูไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหมารวมเรียน วิชาที่ทรงศึกษาในชั้นอนุบาล คือ 

                                                          
42วารี อัมไพรวรรณ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องคปยชาติ รัตนนารีศรีสยาม

(กรุงเทพมหานคร : ภัทรินทร, 2538), 9.
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วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และขับรอง พระอาจารยที่ถวายพระอักษรขณะนั้น ไดแก 
อาจารยทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต อาจารยคุณหญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ และอาจารยคุณหญิงสุนามัน      
ประนิช ทั้งนี้ปรากฏวาพระองคโปรดโรงเรียน พระอาจารย และพระสหายเปนอันดี

เมื่อทรงเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ไดทรงสอบรวมกับนักเรียนทั่วประเทศโดยใช
ขอสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงพระองคทรงสอบไดที่หนึ่ง มีคะแนนรวมรอยละ 96.60       
นับเปนคะแนนสูงสุดสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7 จึงทรงไดรับพระราชทานรางวัลเรียนดี
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 31 ณ กรีฑาสถาน
แหงชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระปรีชาสามารถในการเรียนทุกวิชา 
เชน ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รําไทย ดนตรีไทย และศิลปะ เปนตน 
ซ่ึงมักจะทรงไดคะแนนมากกวาพระสหายในชั้นเดียวกันอยูเสมอ นอกจากนี้ยังโปรดทรงหนังสือมา
ตั้งแตทรงพระเยาวและทรงพระปรีชาในทางรอยแกวและรอยกรองเปนอยางยิ่ง เร่ิมทรงพระนิพนธ
ตั้งแตเมื่อพระชนมายุไดเพียง 12 พรรษาเปนตนมา พระนิพนธเหลานี้ไดรับการตีพิมพแพรหลายใน
หนังสือหลายเลม และไดรับความนิยมจากผูอานอยางกวางขวาง

พระองคทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยทรงสอบไลไดเปน  
ที่หนึ่งของประเทศ แผนกศิลปะ ประจําปการศึกษา 2515 ไดคะแนน 89.30 % ยังความภาคภูมิใจแก
คณะพระอาจารยผูถวายการสอน และยังความปติยินดีแกประชาชนทั้งประเทศ จากนั้นพระองคทรง
สอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยทรงเลือกคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
อันดับหนึ่ง เมื่อไดทรงเขาศึกษา ก็ทรงเลือกเรียนวิชาที่สนพระราชหฤทัย เชน ภาษาไทย ภาษาตาง
ประเทศ และประวัติศาสตร เปนตน ในภาคการศึกษาแรกนั้นพระองคก็ทรงสอบไดเปนที่หนึ่ง ของ
นิสิตช้ันปที่ 1 คณะอักษรศาสตร ดวยเกรดเฉลี่ย 3.94 และทรงสอบไดเปนที่หนึ่งเชนนี้ทุกป จนถึงป
สุดทายทรงสอบไดเกรดเฉลี่ย 3.98 นับเปนที่หนึ่งของคณะอักษรศาสตรเชนเคย จึงทรงไดรับ     
พระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 และยังทรงไดรับพระราชทานรางวัลเหรียญทองในฐานะที่ทรง
สอบไดที่หนึ่งมาทุกปอีกดวย

นอกจากพระสติปญญาที่เปนเลิศแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียัง
มีพระวิริยะอุตสาหะอันเยี่ยมยอดอีกดวย เนื่องจากระหวางที่ทรงศึกษาอยูนั้น มีพระราชภาระที่จะ
ตองติดตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ในการเสด็จ
ไปทรงเยี่ยมราษฎรตางจังหวัดอยูเปนนิจ ทําใหไมสะดวกตอการทรงศึกษาเลาเรียน แตก็ทรงติดตาม
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การเรียนอยูเสมอ โดยทรงอาศัยเวลาวางหลังจากการปฏิบัติพระภารกิจประจําวันเสร็จส้ินแลวมา
ศึกษาบทเรียนดวยพระองคเอง

หลังจากทรงไดรับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตแลว ไดทรงสมัครเขาศึกษาตอ
ระดับมหาบัณฑิตในบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทรงเลือกศึกษาวิชาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต สวนที่มหาวิทยาลัย   
ศิลปากรทรงศึกษาวิชาจารึกภาษาตะวันออก

ในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทรงทําวิทยานิพนธเร่ือง “จารึกพบที่
ปราสาทพนมรุง” และทรงสําเร็จการศึกษาไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522 สวนการ
ศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทรงทําวิทยานิพนธเรื่อง “ทศบารมีในพุทธ
ศาสนาเถรวาท” และทรงไดรับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

พระองคมิไดทรงหยุดยั้งการใฝหาวิชาความรูแตเพียงเทานั้น ไดทรงเขาศึกษาตอในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทรงทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” และไดรับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2529   

หลังจากทรงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแลว พระองคยังทรงแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมทั้งในลักษณะที่เปนการศึกษาตอเนื่อง การอบรมสัมมนาทางวิชาการ ซ่ึงเปนการ
ศึกษาสวนพระองคในสาขาวิชาที่ทรงเห็นวาเปนประโยชนอยูเสมอตลอดมา เชน การศึกษาวิชา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือการที่ทรงเขารับการอบรมทางดานการศึกษาขอมูลระยะไกล (Asian 
Regional Remote Sensing Training Center) จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย หรือสถาบัน เอ.ไอ. 
ที. (Asian Institute of Technology) และการทรงเขารวมอบรมสัมมนาอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพราะ
ทรงตระหนักดีวาในยุคโลกาภิวัตนนี้มีวิทยาการความรูใหมๆ เกิดขึ้นทุกวัน หากจะทรงหยุด      
พระองคเองในการศึกษาแลว ก็อาจจะทําใหการพิจารณาพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรของ
พระองคไมบรรลุประโยชนสูงสุดตามที่ไดทรงมุงหวังไว    

1.3 พระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์
เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังทรงดํารงพระอิสริยยศเปน 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสิรินธรฯ พระองคไดทรงพากเพียรในการปฏิบัติพระราชกิจ เพื่อเปน
การแบงเบาพระราชภาระอันเปนการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในกิจการที่เปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน 
ควบคูไปกับการทรงศึกษาเลาเรียน ทั้งนี้พระองคทรงสามารถปฏิบัติพระราชภาระเหลานั้นใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี เปนที่ประจักษแกมหาชนโดยทั่วไป กอปรกับทรงเปนผูมีพระคุณธรรมเปนเลิศ 
และมีพระจริยาวัตรงดงาม เปนที่ประทับใจในหมูประชาราษฎรทั้งปวง ดวยเหตุนี้เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ สถาปนา
พระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ใหสูงขึ้นเปน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี” (Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn) โดยทรงไดรับการเลื่อนเศวตฉัตรจาก 5 ช้ัน (เบญจปฎลเศวตฉัตร) ขึ้นเปนฉัตร 7 ช้ัน 
(สัปตปฎลเศวตฉัตร)

ทั้งนี้แมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงดํารงอยูในฐานันดรศักดิ์
เปนสมเด็จเจาฟาเชนเดิม แตไดเพิ่มพระอิสริยยศเสมอดวยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระบรมราชินี 
และสมเด็จพระยุพราช นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูยังทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ เปนการพิเศษ โดยไดพระราชทานพระราชอํานาจในการสั่งการเสมอดวยกรมพระราชวัง
บวรสถานภิมุขหรือกรมพระราชวังหลัง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
กลาวคือ ไดรับพระราชบัญชาเปนพระเกียรติยศรองลงมาจากพระราชบัณฑูร (คําส่ัง) ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารอีกดวย43

1.4 พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปณิธาน ที่จะเจริญรอยตาม

เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในอันที่จะนํามาซึ่งความผาสุกรมเย็นแกมวลพสก
นิกรชาวไทย พระองคทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแตยังทรงพระเยาว โดยไดทรงตาม
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยทําใหทรงทราบปญหาที่ประเทศกําลังเผชิญอยูโดยปริยาย

คร้ันเมื่อทรงเจริญวัยแลวทรงไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางๆ ใน
ฐานะผูแทนพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีก็ทรงปฏิบัติพระราชกิจ
เหลานั้นจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกครั้ง

                                                          
43เรื่องเดียวกัน, 31.
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ตอมาหลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ไดทรงรับพระราชภารกิจซึ่งมีหลายดานมาทรงปฏิบัติเพื่อเปนการแบงเบาพระราชภาระของสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี อีกทั้งยังมีพระราชภาระหนาที่โดยตําแหนง และ
พระราชกรณียกิจอ่ืนๆ เชน ทรงดํารงตําแหนงอุปนายิกาสภากาชาดไทย ประธานมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ราชเลขานุการสวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประธานคณะกรรมการอํานวยการบูรณะปฏิสังขรณวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ที่ปรึกษาโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับราชการตําแหนงศาสตราจารย (ผูอํานวย
การกองวิชาประวัติศาสตร) สวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และเปนพระอาจารย
บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางราชการไดทูลเกลาฯ ถวายพระยศในราชการทหารเปน 
พลเอกหญิง ศาสตราจารย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังมีพระราชภารกิจในการติดตามความกาวหนาของงานที่เกี่ยวของกับชีวิต  
ความเปนอยูของประชาชน ในโครงการตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และยังได
ทรงริเริ่มโครงการอันเกิดจากพระราชดําริของพระองคเองขึ้นอีกหลายโครงการ ที่สอดคลองกับ
โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริไวทั้งหมด ลวนแตเปนงานที่
จะยังประโยชนใหบังเกิดแกพสกนิกรชาวไทยทั้งส้ิน

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดังที่ประมวลไว    
มีดังนี้

1.4.1 ดานการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใหความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาชีวิตความเปนอยูและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จากการโดย
เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรในทองที่หางไกลความเจริญทั่วประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ไดทรงพบวาเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูในทองถ่ินเหลานั้น มีสภาพยากจน ขาดแคลนอาหารจน   
รางกายออนแอ ทําใหขาดโอกาสในดานการศึกษาไปดวย จึงทรงมีพระเมตตาหวงใยโปรดเกลาฯ 
ใหดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากความสําเร็จของโครงการนี้ทําใหองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติไดยกยองใหโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เปนโครงการที่รับรางวัลเหรียญซีเรสสมเด็จพระนางเจาฯ      
พระบรมราชินีนาถ ทางดานอาหารและโภชนาการดีเดนประจําป พ.ศ. 2535

นอกจากนี้เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระบรม
ราชโองการเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่กรุงเทพมหานคร จะฉลองสมโภชครบ 200 ป เมื่อ พ.ศ. 2525 นั้น    
ไดทรงมีพระราชดําริที่จะบูรณะซอมแซมพระตําหนักสวนกุหลาบ และใหนําอาคารพระตําหนัก
สวนกุหลาบและโรงโขนหลวงเดิมที่ไดรับการบูรณะแลวนี้มาใชใหเปนประโยชนทางการ        
ศึกษา โดยทรงมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการรับไปดําเนินการจัดตั้งเปนโรงเรียนขึ้น แลว     
พระราชทานนามของโรงเรียนนี้วา “โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ” ปจจุบันโรงเรียน           
พระตําหนักสวนกุหลาบแหงนี้ไดเปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โดยเปดรับนักเรียนที่เปนบุตรของขาราชการ และลูกจางประจําในบริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ตลอดจนบุตรขาราชบริพารและบุคคลภายนอกทั่วไป

ตอมาไดมีพระราชดําริใหเปดศูนยทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัยข้ึนเปนพิเศษในโรงเรียน  
พระตําหนักสวนกุหลาบ เพื่อสงเสริมโอกาสใหเด็กหูหนวกกอนวัยเรียนไดสามารถชวยเหลือตนเอง
ในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไดอยางเชนคนปกติ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง
โรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบหรือวิทยาลัยในวังขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 
เพื่อสอนงานฝมือแกนักศึกษาที่เขารับการฝกหัดอบรมงานชาง เพื่อเปนการอนุรักษงานชางฝมือที่
เปนศิลปะไทยโบราณ อาทิ งานปกสะดึง งานชางดอกไมสด งานแกะสลักผัก ผลไม การทําอาหาร 
ขนมไทย งานเขียน และงานปน เปนตน

นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดทรงกอตั้ง “วิทยาลัยราช
สุดา” ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาสําหรับผูพิการทางกาย เนื่องจากทรงมีพระราชดําริวาผูพิการก็มี
ความสามารถและสติปญญาดี ควรไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสเขาศึกษาเลาเรียนทัดเทียมกับ 
คนปกติทั่วไป พระองคจึงพระราชทานพระราโชบายใหโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษาของรัฐบาลที่มีความพรอมเปดรับนักเรียนและเยาวชนที่พิการเขาศึกษาเลาเรียนรวมกับ       
นักเรียนปกติ และเพื่อใหการศึกษาของผูพิการเปนไปอยางตอเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหมหาวิทยาลัย
มหิดลจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดาขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 วิทยาลัยแหงนี้จะเปดรับ        
นักศึกษาทั้งที่เปนคนปกติและคนพิการ โดยเริ่มใหบริการทางการศึกษาแกคนพิการที่หูหนวกและ
ตาบอดกอนใน พ.ศ. 2538 จากนั้นในป พ.ศ. 2540 จึงจะพรอมเปดรับคนที่แขนขาพิการเขาศึกษา
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ดวยเหตุที่พระองคมีพระราชประสงคในอันที่จะทําประโยชนใหแกสังคมโดยการถายทอด
วิชาความรูที่ทรงไดรับและเรียนรูมาใหแกผูอ่ืน ดังนั้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงสําเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแลว ไดทรงสมัครเขารับราชการทหารในตําแหนงอาจารย สวนการศึกษาโรงเรียน   
นายรอยพระจุลจอมเกลา (จ.ป.ร.) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2523 วิชาที่ทรงสอน คือ   ประวัติศาสตร
ไทย และประวัติศาสตรสากล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง              
ทูลกระหมอมอาจารยอยางสม่ําเสมอ แมจะทรงมีพระราชภาระอื่นๆ ที่ตองรับผิดชอบมากมายก็ตาม 
และในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงไดรับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหทรงเปนศาสตราจารยประจําโรงเรียนนายรอย            
พระจุลจอมเกลา และจากการที่ทรงมีพระราชหฤทัยแนวแนที่จะทรงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
ใหแกนักเรียนใหดีที่สุด ทางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จึงไดทูลเกลาฯ ถวายตําแหนงให
ทรงเปนหัวหนากองประวัติศาสตร

พระราชกรณียกิจอีกประการหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    
ที่มีความสําคัญยิ่งตอการศึกษา คือการที่ทรงสนับสนุนใหมีการจัดสรางหองสมุดขึ้นทั้งในโรงเรียน
และสถานที่ราชการตางๆ ทั่วประเทศ โดยจะทรงพระกรุณาพระราชทานทรัพยเพื่อใชในการจัดตั้ง
หองสมุดขึ้นพรอมกับพระราชทานหนังสือใหแกโรงเรียนเหลานั้นดวย และในโอกาสที่สมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เมื่อป พ.ศ. 2534 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยหนวยงานอื่นทั้งของภาครัฐและเอกชน
ไดพรอมใจกันสนองพระราชปณิธาน โดยไดรวบรวมทุนและรับบริจาคที่ดิน เพื่อนํามาจัดสราง
หองสมุดประชาชนขึ้นจํานวน 58 แหงทั่วประเทศ ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 2534 
และกําหนดเสร็จสิ้นโครงการในป พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามใหวา “หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี” 
และยังมีพระอุตสาหะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปดหองสมุดที่ทยอยกันจัดสรางเสร็จแลวทุกแหง  
อีกดวย

1.4.2 ดานการแพทยและสาธารณสุข
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพ

อนามัยไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องของการศึกษา ดังนั้นทุกครั้งที่เสด็จไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการตาม
พระราชดําริแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการสวนพระองคหรือการเสด็จฯ 
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ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดตางๆ พระองคจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดหนวย
แพทยพระราชทาน ออกไปใหบริการตรวจรักษาแกประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ที่มาเฝาทูลละออง  
พระบาทดวยทุกครั้ง

งานดานโภชนาการเปนเรื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                   
สนพระราชหฤทัยเปนพิเศษ เนื่องจากทรงเห็นวาโภชนาการเปนพื้นฐานของการมีสุขภาพชีวิตที่ดี 
จึงมีพระราชประสงคที่จะใหเด็กและเยาวชนในทองถ่ินทุรกันดารไดรับอาหารที่เพียงพอและ  
เหมาะสมกับความตองการของรางกายของแตละคน โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในดานโภชนาการจึงเกิดขึ้น นอกเหนือไปจากโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันดังที่ไดกลาวไปแลวนั้น พระองคยังไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดทําโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ ขึ้นโดยไดพระราชทานทุนทรัพยใหเร่ิม   
ทดลองดําเนินการครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อป พ.ศ. 2531 คร้ันเมื่อโครงการใหผลเปนที่       
พอพระราชหฤทัยแลวในป พ.ศ. 2534 จึงโปรดใหขยายโครงการไปยังจังหวัดยะลา และปตตานีเปน
ลําดับ

นอกจากนี้แลว พระองคยังไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นตาม
จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปนการแบงเบาภาระใหแกผูปกครอง และยังทําใหเด็กกอนวัยเรียน
เหลานั้นไดรับการดูแลและการบริการดานสุขภาพเปนอยางดี เปนผลใหจํานวนเด็กที่ขาดสารอาหาร
มีจํานวนลดนอยลงเปนลําดับ ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามแนวพระราชดํารินี้กวา 
4,000 แหงในทั่วทุกภาคของประเทศ

พระราชกรณียกิจอีกประการหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่
เกี่ยวของกับการแพทยและการสาธารณสุข คือการที่ทรงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงดํารงตําแหนงอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2520 เพื่อแบงเบาพระราชภารกิจในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับเอาเปนพระธุระใสพระราชหฤทัยในการบริหาร
กิจการของสภากาชาดไทยเปนที่ยิ่ง ดวยมีพระราชประสงคใหสภากาชาดไทยไดมีบทบาทในการให
ความชวยเหลือแกประชาชนมากขึ้น พระองคจะเสด็จฯ ไปทรงรวมประชุม เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานตลอดจนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของสภากาชาดไทยดวยทุกครั้ง พรอมกับ
พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมใหแกคณะกรรมการบริหารอยูเสมอ
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1.4.3 ดานการพัฒนาสภาพชีวิตและความเปนอยูท่ัวไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกิจใน 

ทองถ่ินทั่วทุกภาคของประเทศ ทําใหทรงพบเห็นสภาพความเปนอยูที่แตกตางกันระหวางราษฎรใน
เขตเมืองกับราษฎรที่อาศัยอยูในเขตชนบทหางไกล เนื่องจากสภาพดังกลาวจึงมีพระราชบัญชาให
จัดทําโครงการพัฒนาหมูบานในถิ่นทุรกันดารขึ้น โดยครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 ที่หมูบาน  
ดงนาและหมูบานโนนขาม ในเขตตําบลหนามแทง อําเภอโขงเจียม และที่หมูบานปากลา ในเขต
ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หมูบานทั้ง 3 ตั้งอยูหางไกลจากชุมชนอื่น
มาก ไมมีถนนเขาถึงนอกจากทางน้ํา การคมนาคมกับโลกภายนอกเปนไปอยางยากลําบาก หลังจาก
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหนวยงาน
ตางๆ เขาไปชวยเหลือและพัฒนา ปรากฏวาในปจจุบันราษฎรใน 3 หมูบานดังกลาวมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น ตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยายโครงการพัฒนาหมูบานในถิ่นทุรกันดารนี้ออกไป
ยังบานกุดหวา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และที่บานโนนตะครอ บานโนนสะอาด 
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย อีกดวย

1.4.4 ดานศิลปวัฒนธรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปนเจาฟาศิลปนที่ทรงเจริญตามรอย

พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกในดานที่ทรงเปนเอตทัคคะในศิลปะหลายแขนง โดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวของกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย พระปรีชาสามารถของพระองคจึงปรากฏใหเห็นเปน
ประจักษแกมวลพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงไดรับการถวายพระสมัญญานามวา “วิศิษฏศิลปน” จากคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) เนื่องจากมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะหลายสาขาและยังทรงเปน
อัครอุปถัมภกที่ทรงมีความรูลึกซึ้งทางดานศิลปวัฒนธรรม อนึ่ง “วิศิษฏศิลปน” แปลวา ผูเปนศิลปน
ดวยพระองคเอง ประเสริฐกวาศิลปนแหงชาติ เมธีวัฒนธรรมแหงชาติ หรือผูมีคุณูปการตองานศิลป
วัฒนธรรมทั้งปวง44

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดการถายภาพมาแตเมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว พระองคมักจะทรงใชกลองถายภาพนก สัตวและพืชพรรณทางธรรมชาติตางๆ ในการ
ศึกษาธรรมชาติวิทยา ภาพที่ทรงฉายออกมานั้นไดรับคําชมจากผูสันทัดกรณีในการถายภาพวา     
คมชัด และสามารถจัดระเบียบภาพไดอยางเรียบรอยกลมกลืน ในคราวเสด็จฯ เยือนประเทศตางๆ ก็

                                                          
44เดลินิวส, 14 กุมภาพันธ 2546.
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จะทรงถายภาพสิ่งที่ไดทรงพบเห็นเพื่อนํามาใชประกอบบทพระราชนิพนธ เพื่อนํามาเปนแบบอยาง
ในการพัฒนา และปรับใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนชาวไทยตอไป นอกจากนี้ยังทรงนํา
ประโยชนของการถายภาพมาใชในการดําเนินงาน ตามโครงการตามพระราชดําริตางๆ ใหไดผล
สําเร็จลุลวงตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว

เชนเดียวกับพระอัจฉริยภาพทางจิตรกรรม ที่พระองคทรงไดรับแรงบันดาลพระราชหฤทัย
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยทรงฝกฝนการวาดภาพมาตั้งแตเมื่อคร้ังทรงพระเยาว เมื่อมีผูติ
ชมก็ทรงพยายามปรับปรุงการวาดภาพใหมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีไดทรงแสดงฝพระหัตถใหเปนที่ประจักษ ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัด      
ทาสุทธาวาส จังหวัดอางทอง โดยทรงวาดรูปชอมะมวงในพุทธประวัติ ตอนพระมหาชนกรวมกับ
นักเรียนชางศิลปจากวิทยาลัยในวัง

งานในดานนี้ของพระองคอีกประเภทหนึ่งที่คุนตาประชาชนมากคือ ภาพการตูนฝพระหัตถ 
พระองคโปรดการวาดการตูนเปนอยางยิ่ง โดยทรงวาดจากจินตนาการสวนพระองคหรือจากสิ่ง
ตางๆ ที่ไดทรงพบเห็น ชางเปนรูปการตูนที่โปรดมาก จึงมักจะทรงวาดรูปชางนี้เปนพระสัญลักษณ
ของพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไมเพียงจะทรงวาดการตูนเพื่อความ
เพลิดเพลินหรือเพื่อทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมวงศานุวงศ ตลอดจน
พระราชทานใหพระอาจารยและผูใกลชิดเทานั้น แตยังทรงพระกรุณาพระราชทานใหแกหนวยงาน
การกุศลตางๆ นําไปพิมพลงบนเสื้อยืด กระเปา และของที่ระลึกอ่ืนๆ แลวนําออกจําหนาย เพื่อนํา
รายไดสนับสนุนกิจการการกุศลตางๆ อีกดวย

ในดานดุริยางคศิลปนั้น พระองคทรงไดรับการปลูกฝงใหรักการดนตรีมาตั้งแตยังทรง  
พระเยาว โดยในระยะแรกสมเด็จพระราชชนนีโปรดใหทรงเปยโนและเครื่องดนตรีสากลชนิดอื่นๆ 
ตอมาเมื่อทางโรงเรียนจิตรลดาเปดสอนดนตรีไทยข้ึน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ซ่ึงขณะนั้นทรงศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เพื่อเรียนดนตรีไทยนี้ดวย โดยทรงเรียนซอดวงเปน   
อยางแรก และนับตั้งแตนั้นมาก็ทรงดนตรีไทยเรื่อยมาโดยตลอด เครื่องดนตรีไทยที่ทรงไดแก ซออู 
ซอสามสาย จะเข ระนาด ฆองวง รวมทั้งเครื่องดนตรีไทยพื้นเมืองอื่นๆ เชน สะลอ และโปงลาง 
เปนตน

การขับรองเปนศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
พระปรีชาสามารถไมยิ่งหยอนไปกวาการทรงดนตรี เมื่อคร้ังทรงพระเยาวทรงขับรองเพลงไทย
สากล และเพลงไทยลูกทุงรวมกับวงดนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปทรง
ดนตรี ณ มหาวิทยาลัยตางๆ ตอมาเมื่อทรงเรียนดนตรีไทยไดทรงเรียนการขับรองเพลงไทยควบคู
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ไปดวย เมื่อคร้ังที่ทรงเปนสมาชิกชมรมดนตรีไทยของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทรง
ตอเพลงกับอาจารยเจริญใจ สุนทรวาทิน ซ่ึงประชาชนชาวไทยไดมีโอกาสชื่นชมพระปรีชาสามารถ
ทางดานนี้ของพระองคผานทางโทรทัศนอยูบอยครั้ง

ยิ่งไปกวานั้นยังไดทรงพระราชนิพนธเนื้อรองของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลขึ้น
หลายเพลง อาทิ เพลงลมพัดชายเขาเถา วิหคเหินเถา พระอาทิตยชิงดวง อกทะเล 3 ช้ัน ปลาทองเถา 
เตากินผักบุง เพลงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเจริญพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ และเพลงสมตํา เปนตน คํารองที่ทรงพระราชนิพนธขึ้น จะเปนคําที่ไพเราะ                  
มีความหมายลึกซ้ึง อีกทั้งยังเปนการใชคําที่เหมาะแกการรองและทํานองของดนตรี ทั้งนี้เพราะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเขาพระราชหฤทัยในขนบและแบบแผนการ
ประพันธของไทย ประกอบกับทรงรอบรูลักษณะของเพลงแตละประเภทเปนอยางดีนั่นเอง

นอกเหนือไปจากงานศิลปะดานอื่นๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ยังทรงงานดานการปนอีกดวย โดยทรงเรียนเมื่อคร้ังยังทรงศึกษาอยูที่โรงเรียน
จิตรลดา ตอจากนั้นไดทรงฝกฝนดวยพระองคเอง โดยมีอาจารยไพฑูรย เมืองสมบูรณ ประติมากร  
ผูเปนศิลปนแหงชาติคอยถวายคําแนะนํา พระองคมักจะทรงงานปนที่พระตําหนัก เพื่อเปนการ  
ผอนคลายพระอิริยาบถในยามวาง ผลงานของพระองคไดแก หัวโขนพระพิราพ ที่ทรงปนเมื่อทรง  
มีพระชนมายุ 17 พรรษา

จากพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะ
แขนงตางๆ และวัฒนธรรมไทย พระองคจึงทรงรับเปนพระราชภาระในการบูรณะปฏิสังขรณวัด
พระศรีรัตนศาสดารามและพระตําหนักตางๆ ในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงเปนปูชนียสถานที่ลํ้าคา
ของไทย เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ในป พ.ศ. 2525 นับไดวาทรงเปนเจาฟาหญิง  
พระองคแรกที่ทรงดํารงตําแหนงแมกองอํานวยการบูรณะปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สําคัญ    
ของชาติ

นอกจากนี้ยังทรงเปนองคประธานดําเนินงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ที่จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย        
ผูทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติ รวมทั้งโครงการ       
จัดสรางพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน พระมหา 
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดดังกลาว ทําใหทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาจากรัฐบาลและ
ประชาชนใหทรงเปนเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย พรอมกับประกาศใหวันที่ 2 
เมษายน ซ่ึงเปนวันคลายวันประสูติของพระองคในทุกปใหเปนวันอนุรักษมรดกไทย
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1.4.5 ดานวรรณกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงไดรับการยกยองวาทรงเปน “เจาฟา

นักเขียน” ดวยทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในการทรงพระอักษรอยางลํ้าเลิศ ทั้งที่เปนรอยแกวและ
รอยกรองมาตั้งแตยังทรงพระเยาวจวบจนในปจจุบันนี้ ลักษณะเดนในผลงานพระราชนิพนธของ
พระองค คือทรงใชภาษาที่ไพเราะ มีความหมายกระจางชัด เนื้อหากระชับ ชวนใหติดตาม ขณะ
เดียวกันไดทรงสอดแทรกแนวคิดที่เปนคติสอนใจ หรือขอธรรมะโดยทางออมอยางละมุนละมอม 
ประกอบกับไดทรงแฝงพระอารมณขันไวในเนื้อหาเปนระยะ ทําใหผูอานรูสึกสนุก เพลิดเพลิน     
ในบทประพันธนั้น บทพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรง  
พระราชนิพนธไวตั้งแตยังทรงศึกษาอยูในโรงเรียนจิตรลดาจนถึงปจจุบันมีหลายประเภท เชน      
กวีนิพนธ สารคดี ปกิณกะคดี และเรื่องแปล เปนตน ซ่ึงพระราชนิพนธที่ไดรับความนิยมเปนที่รูจัก
มากที่สุด คือ พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวในชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
การตีพิมพแลวกวา 50 เร่ือง

บทพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดังกลาวขางตน    
มีอยูหลายเลมที่ไดรับความสนใจจากนักเขียนตางชาติ โดยไดกราบบังคมทูลขอพระราชทาน     
พระบรมราชานุญาตนําไปแปลเปนภาษาตางๆ เพื่อพิมพออกเผยแพรในประเทศของตน ซ่ึงก็ทรง
พระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทุกรายไป อาทิ มีผูนําหนังสือเร่ือง ย่ําแดนมังกร ไป
แปลเปนภาษาจีน ซ่ึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เปนตน

นอกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะโปรดในการประพันธแลว  
ยังทรงพระกรุณาใหการสนับสนุนวงการประพันธอีกนานัปการ เชน การเสด็จไปเปนองคประธาน
ในการพระราชทานรางวัลใหแกผูชนะเลิศในการประกวดหนังสือ หรือการเสด็จไปเปนองค
ประธานในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ เปนตน

1.4.6 ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดธรรมชาติและการศึกษาธรรมชาติ

วิทยามาตั้งแตยังทรงพระเยาว จึงทําใหพระองคสนพระราชหฤทัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยู
เสมอ พระองคทรงสังเกตเห็นวาปจจุบันผืนปาของเมืองไทยถูกทําลายจนนาวิตก เนื่องจากเหลือ  
พื้นที่ของปาไมถึงรอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ทําใหระบบนิเวศแปรปรวน พระองค
ทรงหวงใยในเรื่องนี้เปนอยางมาก จึงทรงริเร่ิมในการปลุกจิตสํานึกใหคนไทยเกิดความรักและ   
หวงแหนธรรมชาติ โดยไดเสด็จไปทอดพระเนตรชีวิตสัตวปา สภาพปา พรอมทั้งทรงเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเร่ือง “การอนุรักษและพัฒนาแบบยั่งยืน” ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
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ในระหวางวันที่ 22 – 26 เมษายน พ.ศ. 2534 ตอมาในระหวางวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2536 ได
เสด็จฯไปทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงและทุงใหญนเรศวร และใน
เดือนมกราคม ป พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯพรอมดวย
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจาหลานเธอพระองคเจา
พัชรกิติยาภา ไปทรงศึกษาธรรมชาติและสัตวปาที่วนอุทยานแหงชาติภูกระดึงอีกดวย

ในการเสด็จฯไปทรงศึกษาสภาพปาดวยพระองคเองของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีนี้ นอกจากจะเปนการกระตุนใหราษฎรเกิดความตระหนักในความสําคัญของ
ปาไมและสัตวปา จนเกิดความตื่นตัวในอันที่จะกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อหยุดยั้งการทําลายปา
แลว ยังเปนการทําใหเจาหนาที่ผูพิทักษปาเกิดกําลังใจในอันที่จะปกปองผืนปาและสัตวปาใหคง
สภาพไมทรุดโทรงลงไปกวาที่เปนอยู ทั้งยังทรงปฏิบัติพระองคใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักทองเที่ยว      
ใหรูจักการเที่ยวอยางถูกวิธีอีกดวย กลาวคือ ทรงพยายามใชชีวิตใหกลมกลืนกับธรรมชาติใหมาก   
ที่สุดเทาที่จะทรงทําได ทรงมีพระราชปรารภไมใหทางการปลูกเพิงพักเพื่อการประทับแรมเพราะ
เทากับเปนการทําลายสภาพธรรมชาติไปแลวบางสวน และในการเสด็จฯไปในปาลึกก็ทรงจํากัดไม
ใหมีผูตามเสด็จฯ มากเกินไป ดวยทรงเกรงวาเสียงและกลิ่นของมนุษยจะไปรบกวนสัตวปาจนอยู 
ไมเปนปกติสุข

1.4.7 ดานการศาสนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปน

อยางยิ่ง ทรงมีพระราชหฤทัยมั่นคงในพระรัตนตรัยมาตั้งแตยังทรงเยาว ดวยทรงไดรับการอบรม
จากสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชมารดาใหเปนผูใฝในการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิและ
ภาวนา พระองคทรงใหความเคารพนับถือพระเถระชั้นผูใหญ และพระภิกษุ อีกทั้งยังทรงมีพระราช
ศรัทธาอยางแรงกลาในอันที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกดาน พระองคมักจะไดรับ          
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนผูแทนพระองคเสด็จฯไป
ทรงเปนองคประธานในการพิธีทางพระพุทธศาสนาตางๆ เชน เสด็จฯ แทนพระองคไปทรงเปน
ประธานในพิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และเทศกาลวันมาฆบูชา เปนตน 
นอกจากนี้พระองคยังทรงริเร่ิมฟนฟูประเพณีฉลองวันวิสาขบูชา ซ่ึงเคยมีปรากฏในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยไดทรงประกาศเชิญชวนใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมกันจุด
โคมประทีป และสงบัตรอวยพรที่มีขอธรรมะเพื่อเปนเครื่องเตือนสติใหระลึกถึงคําสอนขององค      
พระสัมมาสัมพุทธเจาอีกดวย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนแบบอยางของพุทธศาสนิกชน  
ที่ดี โปรดการฟงเทศนฟงธรรม นอกจากนี้พระองคยังไดทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองค    
สมทบในการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ อยูเปนนิจ เชน ที่วัดทาสุทธาวาส จังหวัดอางทอง 
ซ่ึงเปนวัดเกาแกมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยา

พระราชกรณียกิจที่มีความสําคัญตอทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง คือการที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับเปนแมกองอํานวยการบูรณะปฏิสังขรณวัด     
พระศรีรัตนศาสดารามทั่วทั้งพระอาราม ในโอกาสฉลองสมโภช 200 ป กรุงรัตนโกสินทร ดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน ซ่ึงพระองคทรงตรวจติดตามความกาวหนาของงานดวยพระองคเองอยาง    
ใกลชิดจนงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

ดวยแนวพระราชดําริเชนเดียวกันกับสมเด็จพระบรมชนกนาถที่วาศาสนาทุกศาสนาลวนมี
จุดประสงคใหคนเปนคนดี ดังนั้นแมจะมีความเชื่อถือในศาสนาที่แตกตางกัน ก็สามารถที่จะอยู 
รวมกันไดโดยผาสุก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงทรงสนับสนุนศาสนา
อ่ืนๆ ตามสมควร และเมื่อไดรับคํากราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จไปในงานพิธีของศาสนานั้นๆ     
พระองคจะเสด็จฯไปรวมดวยทุกครั้ง

1.4.8 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนตางประเทศเปนครั้งแรก เมื่อ

ป พ.ศ. 2516 โดยทรงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเสด็จฯแทน 
พระองคไปทรงรวมงานพิธีพระบรมศพสมเด็จพระเจากุสตาฟ ที่ 6 อดอลฟ ที่กรุงสตอกโฮม 
ประเทศสวีเดน ตอมาทรงไดรับคํากราบบังคมทูลเชิญจากประเทศตางๆ ใหเสด็จฯเยือนในฐานะ 
ราชอาคันตุกะสวนพระองคของกษัตริย หรือในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาลอยูบอยครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนหลายประเทศแทบทุกทวีป
ทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป เชน สหราชอาณาจักร สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด       
สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนตน นอกจากนี้ยังเสด็จฯเยือนประเทศตางๆ ในทวีป 
เอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสิงคโปร ญี่ปุน         
สาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน อีกทั้งยังเสด็จไปยังทวีปอเมริกา คือ
สหรัฐอเมริกา และ ทวีปออสเตรเลีย คือ เครือรัฐออสเตรเลียอีกดวย แมแตทวีปแอนตารกติกา      
พระองคก็ยังใหความสนพระราชหฤทัยเสด็จฯเยือน มิไดทรงหวั่นเกรงตอความลําบากและ       
ความหนาวเย็นเลยแมแตนอย
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ในจํานวนกวา 30 ประเทศที่พระองคเสด็จฯเยือนนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปน
ประเทศที่เสด็จฯเยือนบอยครั้งที่สุด เนื่องจากพระองคสนพระราชหฤทัยภาษา ศิลปวัฒนธรรม     
วิถีชีวิตความเปนอยู และประวัติศาสตรของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางมาก

ในการเสด็จฯไปยังประเทศตางๆ เหลานี้ นอกจากจะทรงทําหนาที่เปนผูแทนของ     
ประชาชนชาวไทย นําเอาความปรารถนาและความเขาใจอันดีไปมอบใหแกประชาชนของประเทศ
นั้นแลว พระองคยังทรงเก็บเกี่ยวความรูและวิทยาการสมัยใหมที่ไดทอดพระเนตร นําเอามาปรับใช
ในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันไดทรงจดบันทึกเรื่องราวที่ทรงสังเกตเห็นทั้งในดานการศึกษา          
การศาสนา ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการแผนใหมกลับมาเปนขอมูลสําหรับ ทรงใช
ในการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวตางประเทศของพระองคอีกดวย

เร่ืองราวที่ทรงถายทอดไวในงานพระราชนิพนธดังกลาว ไมเพียงแตจะกอใหเกิดความ    
เขาใจที่ดีระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศเทานั้น แตยังทําใหผูที่ไดอานเกิดความรูและ      
จินตภาพราวกับวาไดโดยเสด็จไปกับพระองค พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวดังกลาวนี้มีจํานวน
เกือบ 50 เร่ือง ซ่ึงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวนมากที่สุด คือ 9 
เร่ือง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพระราชไมตรีที่พระองคมีตอสาธารณรัฐประชาชนจีน และประชาชน    
ชาวจีนอยางเดนชัด นอกจากนี้รายไดที่ไดจากการจําหนายหนังสือที่ทรงพระราชนิพนธไวนี้ ยังได
นําเขาไปเปนทุนการศึกษาสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยอีกดวย

1.4.9 ดานการทหาร
เมื่อคร้ังที่ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการกอการรายของผูนิยมและตองการเผยแพร

ลัทธิคอมมิวนิสตจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ จนทางราชการตองจัดสงทหาร ตํารวจและ
ราษฎรอาสาสมัครออกไปตามแนวชายแดนและเขตที่มีการแทรกซึมของกลุมกอการรายเพื่อปกปอง
รักษาบานเมืองเอาไว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดโดยเสด็จฯ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถออกไปทรงเยี่ยมเยียน             
พระราชทานของขวัญและกําลังพระราชหฤทัยใหแกเหลาทหาร ตํารวจ และราษฎรอาสาสมัครที่
ออกไปปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงในการเสด็จเยี่ยมดังกลาวทําใหทรงพบวา นอกเหนือไปจากความสุข    
สวนตัวและชีวิตครอบครัวที่ตองเสียสละแลว เหลาทหารยังตองเผชิญกับความยากลําบากอยาง  
แสนสาหัส ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ปกปองชาติ และที่รุนแรงไปกวานั้นคือมีทหาร ตํารวจ และอาสา
สมัครจํานวนไมนอยที่ตองเสียชีวิตในระหวางการรบ อีกทั้งไดรับบาดเจ็บและทุพพลภาพเปน
จํานวนมาก ซ่ึงสงผลใหครอบครัวของทหารเหลานั้นตองไดรับความเดือดรอนกันถวนหนา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงทรงพระกรุณาใหจัดตั้งมูลนิธิสายใจ
ไทยขึ้นในป พ.ศ. 2518 เพื่อชวยเหลือทหารที่บาดเจ็บและทุพพลภาพทั้งในดานคารักษาพยาบาล 
และการพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ อีกทั้งเพื่ออุปการะครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต
หรือพิการจนไมอาจหาเลี้ยงครอบครัวได งานของมูลนิธิสายใจไทยที่พระองคไดทรงกอตั้งขึ้น  
นอกจากจะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจแกทหาร ตํารวจ และอาสาสมัครเปนอยางมากแลวยังทําให
ประชาชนชาวไทยเกิดความสมานฉันทกลมเกลียวพรอมใจกันตอสูกับภัยรายที่คุกคามประเทศ    
จนสามารถลวงพนชวงวิกฤตนั้นได

พระราชกรณียกิจทางการทหารอีกประการหนึ่ง คือทรงเปนทูลกระหมอมอาจารยของ    
นักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีไดทรงสมัครเขารับราชการเปนนายทหารประจําการในกองทัพบก เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2523 หลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแลว โดยทรงไดรับพระราชทานยศเปนรอยเอกหญิง ในตําแหนงอาจารยสวนการศึกษา  
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซ่ึงขณะนั้นทรงไดรับเงินเดือนๆ ละ 4,925 บาท ปจจุบันทรง
ดํารงพระยศเปนพลเอกหญิง ตําแหนงผูอํานวยการกองประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียน    
นายรอยพระจุลจอมเกลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกอปรไปดวยพระวิริยะอุตสาหะ 
เปนที่ยิ่งในการประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญ ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็เพื่อความผาสุกรมเย็นของ     
มวลพสกนิกรและการดํารงไวซ่ึงความเปนไทยใหอยูคูไปกับความเจริญมั่นคงของประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงอุทิศ    
พระองคประกอบพระราชกรณียกิจที่อํานวยประโยชนเปนคุณูปการ สมดังคําสรรเสริญที่ทาน
ศาสตราจารยสัตยพรตศาสตร แหงมหาวิทยาลัยเดลลี ไดพรรณนาถึงพระองคไววา “พระองคทรง
เหน็ดเหนื่อยอยูตลอดเวลา เพื่อประโยชนสุขของผูอ่ืน ทรงถือวาความทุกขของเขาเหลานั้นเปนของ
พระองคเอง ทรงยึดถือการบําบัดความเดือดรอนตลอดเวลา พระเกียรติยศของพระองคที่งดงามยิ่ง 
จึงแผไปทั่วโลก”45

                                                          
45วารี อัมไพรวรรณ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องคปยชาติ รัตนนารีศรีสยาม, 

69.
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2. พระราชนิพนธ
2.1 พระราชนิพนธท่ัวไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระอัจฉริยภาพทางวรรณกรรม ทั้ง

ดานรอยแกวและรอยกรองมาแตทรงพระเยาว ผลงานพระราชนิพนธแตละเร่ืองแสดงใหเห็นถึง 
พระปรีชาญาณและความสนพระราชหฤทัยดานการประพันธของพระองคไดอยางชัดเจน ผลงาน
พระราชนิพนธของพระองคมีหลายประเภท สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้

2.1.1 พระราชนิพนธประเภทรอยกรอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดการทรงพระราชนิพนธบทกลอน

มาตั้งแตเมื่อคร้ังทรงพระเยาว โดยไดทรงเรียนหัดแตงโคลงกลอนกับอาจารยกําชัย ทองหลอซ่ึงเปน        
พระอาจารยที่ถวายพระอักษรวิชาภาษาไทย ขณะที่พระองคทรงศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 7 
ไดทรงพระราชนิพนธบทกลอนในตอนจบของบทความเรื่อง “ฉันชอบอานหนังสือ” ซ่ึงมีเนื้อความ
ดังนี้

หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด นําดวงจิตเริงรื่นช่ืนสดใส
ใหความรูสําเริงบันเทิงใจ ฉันจึงใฝใจสมานอานทุกวัน
มีวิชาหลายอยางตางจําพวก ลวนสะดวกคนไดใหสุขสันต
วิชาการสรรมาสารพัน ช่ัวชีวันฉันอานไดไมเบื่อเลย46

ภายหลังหองสมุดตางๆ รวมทั้งหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ไดอัญเชิญบทกลอนนี้ไปเปนคําขวัญเพื่อชวยปลูกฝงและ       
สงเสริมความใฝรูและรักการอานใหแกประชาชน นอกจากนี้เมื่อ พ.ศ. 2520 พระองคยังไดทรง  
พระราชนิพนธโคลงเกี่ยวกับการอานซึ่งหองสมุดตางๆ ไดอัญเชิญไปเปนคําขวัญอีกเชนกัน โคลง
บทนี้แสดงใหเห็นพัฒนาการทางดานการประพันธของพระองคไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนโคลงที่
มีการใชภาษาที่งดงาม และมีลีลาโคลงไพเราะ สละสลวย ดังความวา

                                                          
46ศุภรัตน เลิศพานิชกุล, เรียงรอยบรรณรัตน บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธในสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2542), 18.
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โลกคือมนทิรแผว ไพศาล
หองหับสรรพโอฬาร เลิศแล
หนังสือดุจประแจทวาร ไขสู  หองนา
จักพบรัตนแท กองแกววิทยา47

ตอมาในขณะที่พระองคกําลังทรงศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่       
นักเรียนตางเตรียมตัวอานหนังสือเพื่อสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย แตพระองคก็มิไดทรงกังวล    
อันใด หากแตทรงขะมักเขมนกับการพระราชนิพนธโคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เร่ือง “อะแซหวุนกี้ขอดูตัวเจาพระยาจักรี” โดยไดทรงพระราชนิพนธไป
พรอมกับการอานเรื่อง “สามกรุง” จากนั้นพระองคไดทรงสงตนฉบับไปใหอาจารย กําชัย ทองหลอ 
อานและตรวจทาน อาจารยกําชัย ทองหลอไดตั้งชื่อพระราชนิพนธทูลเกลาฯ ถวายวา “กษัตริยา
นุสรณ” ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดทรงนําพระราชนิพนธนี้ทูลเกลาฯ 
ถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2516

พระอัจฉริยภาพและการทรงพระราชนิพนธอยางสม่ําเสมอ ยิ่งทําใหพระปรีชาญาณในการ
ประพันธเพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยแตเดิมเมื่อคร้ังยังทรงศึกษาอยูที่โรงเรียนจิตรลดานั้นทรงพระราชนิพนธ
บทรอยกรองตางๆ ดวยวิธีการที่ไมซับซอน ยึดหลักความถูกตองในฉันทลักษณ มุงเรื่องสัมผัสและ
ความไพเราะของเสียง ไมคอยไดเนนเรื่องกลวิธีในการประพันธ จนเมื่อไดมาทรงศึกษาตอที่คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทรงศึกษาเทคนิคการประพันธตางๆ จึงไดทรงพัฒนาวิธี
การเขียนกวีนิพนธใหดีขึ้น มีการคิดโครงเรื่อง ใชสัญลักษณตางๆ ในการสื่อความหมาย และใน  
บางครั้งใชวิธีแตงตลบกลับในการสรุปความดวย48

นอกจากพัฒนาการดานกลวิธีการประพันธแลว ยังทรงผสมผสานพรสวรรคดานสังคีตศิลป
และพระปรีชาสามารถดานวรรณศิลปไดอยางงดงามกลมกลืนลงตัว ดังจะเห็นไดอยางเดนชัดจาก
พระราชนิพนธรอยกรอง “ดุริยางคในราตรี” และเนื้อรองเพลงไทยจํานวนมากที่ไดทรง              
พระราชนิพนธเพื่อพระราชทานแกบุคคลและวงดนตรีตางๆ ในตางวาระตางโอกาสกัน ทรงเริ่ม
พระราชนิพนธเนื้อรองเพลงไทยครั้งแรกใน พ.ศ. 2519

ตอมาใน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธคําฉันทดุษฎีสังเวยและกาพย
ขับไม  เพื่ออานในพระราชพิธีรับและขึ้นระวางสมโภชพระศรีนรารัฐราชกิริณี ณ จังหวัดนราธิวาส 

                                                          
47เรื่องเดียวกัน, 19.
48เรื่องเดียวกัน, 21.
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ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 252049 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดตั้ง          
พระราชหฤทัยอยางยิ่ง โดยทรงไปปรึกษาขอคําแนะนําจากทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
และทรงศึกษาคนควาเอง ในการพระราชนิพนธนี้พระองคทรงยึดถือ “ขนบ” ในการแตงแบบ
โบราณ แตก็ไดทรงเปลี่ยนแปลงบางใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน เชน ตอนลาไพร ตอนสอนชาง 
ไดทรงพระราชนิพนธตางไปจากขนบเดิม

คําฉันทดุษฎีสังเวยและกาพยขับไมเปนงานประพันธที่มีกฎเกณฑอยูมาก ประกอบดวย
ฉันท โคลง และกาพย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชนิพนธใน       
รูปแบบนี้ 3 เรื่อง คือคําฉันทดุษฎีสังเวยและกาพยขับไมพระราชพิธีรับและขึ้นระวางสมโภช     
พระศรีนรารัฐราชกิริณี (พ.ศ. 2520) คําฉันทดุษฎีสังเวยและกาพยขับไม พระราชพิธีรับและขึ้น
ระวางสมโภชชางสําคัญ 3 เชือก (พ.ศ. 2521) รวมทั้งฉันทดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตน
ปฏิมากร (พ.ศ. 2525) พระราชนิพนธเหลานี้มีทวงทํานองสงางาม ภาษาประณีตเรียบงาย และ      
ชัดเจน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถในการแตงคํา
ประพันธไดทุกประเภท แตทรงพระราชนิพนธโคลงสี่สุภาพไดดียิ่ง ลีลาโคลงงดงาม ไพเราะ มี
สุนทรียะและเนื้อหาสาระนาสนใจ สวนพระราชนิพนธรอยกรองบทสั้นๆ ก็มีมากมาย เชน บทรอย
กรองเกี่ยวกับความรัก ชาติบานเมือง บทชมธรรมชาติ บทอวยพรวันเกิด วันวิสาขบูชา วันปใหม 
บทสักวา และบทเพลง ซ่ึงบทรอยกรองเหลานี้ลวนมีมีความงดงามทางดานวรรณศิลป ลีลาภาษา
ไพเราะ และเรียบงาย บางก็สอดแทรกอารมณขันที่สนุกสนาน ทําใหผูอานสําราญอารมณพรอมทั้ง
ไดรับสาระที่พระองคสอดแทรกไวในพระราชนิพนธอยางแยบคาย

นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังไดทรงพระราชนิพนธ    
บทกวีภาษาตางประเทศไวจํานวนมากดวย เนื่องจากพระองคทรงพระปรีชาสามารถในภาษา       
ตางประเทศหลายภาษา โดยทรงพระราชนิพนธบทกวีภาษาฝรั่งเศสไวกวา 20 บท โดยใชช่ือ      
พระราชนิพนธวา “Reflexions” หรือ “ความคิดคํานึง” ตอมาพระองคไดทรงศึกษาภาษาจีนจึงทรง
เร่ิมแปลบทกวีจีน โดยแปลเปนการบานสงพระอาจารยที่มาถวายพระอักษร จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2541 
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขอพระราชทานพระราชานุญาต
อัญเชิญบทกวีที่ทรงแปลไวสวนหนึ่งไปพิมพเปนตําราเรียนและเผยแพรแกผูสนใจ พระองคไดทรง
พิจารณาชําระใหมอีกครั้งดวยทรงเห็นวาไดแปลไวนานแลว จึงทรงปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม        

                                                          
49เรื่องเดียวกัน, 22.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

จนในที่สุดพระราชนิพนธแปลเรื่อง “หยกใสรายคํา” ก็ไดรับการตีพิมพเผยแพรและเปนที่นิยมจาก 
ผูช่ืนชอบบทกวีเปนจํานวนมาก

จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
พระราชนิพนธงานเขียนประเภทรอยกรองไวมากมาย  ซ่ึงสามารถจําแนกไดหลายประเภท50 ดังนี้

2.1.1.1 กวีนิพนธไทย
2519 พุทธศาสนสุภาษิตคําโคลง
2520 กษัตริยานุสรณ

คําฉันทดุษฎีสังเวยและกาพยขับไม
บทพระนิพนธบางเรื่องของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา
พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อทรงพระเยาว
รวมบทพระนิพนธ (พ.ศ. 2510 – 2520) ของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธร
เทพรัตนสุดา

2521 เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ (พ.ศ. 2510 – 2520) สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

2525 ฉันทดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระราชนิพนธบางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2533 มณีพลอยรอยแสง รวมพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

2536 เทพรัตน : บทพระราชนิพนธบางเรื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

2541 ดั่งดวงแกว
รวมพระราชนิพนธบางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2542 ดุจดวงตะวัน

                                                          
50ประมวลขอมูลพระราชนิพนธรอยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจากเรื่อง 

“เรียงรอยบรรณรัตน บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี” ของ ศุภรัตน เลิศพานิชกุล
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2.1.1.2 กวีนิพนธแปลภาษาจีน
2538 เก็จแกวประกายกวี
2541 หยกใสรายคํา

2.1.1.3 กวีนิพนธแปลภาษาฝรั่งเศส
2522 ความคิดคํานึง (ฝร่ังเศส – ไทย – อังกฤษ)
2524 ความคิดคํานึง (ฝร่ังเศส – ไทย – อังกฤษ – เยอรมัน)
2527 ความคิดคํานึง (ฝร่ังเศส – ไทย – อังกฤษ – เยอรมัน – จีน)
2539 ความคิดคํานึง (ฝร่ังเศส – ไทย – อังกฤษ – เยอรมัน – จีน – เกาหลี)
2541 กาลเวลาที่ผานเลย

2.1.1.4 เพลงไทย
2537 บทเพลงพระราชนิพนธของพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี บรรเลงสดุดีเนื่องในวันปยมหาราช

2.1.2 พระราชนิพนธประเภทรอยแกว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเริ่มตนพระราชนิพนธตั้งแตเมื่อ พ.ศ. 

2510 และทรงฝกฝนเรื่อยมาโดยเริ่มจากเรียงความ สารคดี งานวิชาการสั้นๆ เมื่อทรงศึกษาตอ       
ในระดับอุดมศึกษาไดทรงพัฒนางานพระราชนิพนธมากขึ้นตามระดับความรูที่เพิ่มขึ้น จึงทรงมีงาน
วิชาการทั้งบทความ คําบรรยาย ปาฐกถา และงานคนควาวิจัยทั้งในดานภาษา วรรณคดี พุทธศาสนา 
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี จารึกเขมร การศึกษา การพัฒนาชนบท โภชนาการ ระบบ
สนเทศภูมิศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

ในบรรดาพระราชนิพนธรอยแกวท่ีมีอยูจํานวนมากนั้น งานเขียนที่มีมากที่สุด คือสารคดี
เสด็จฯ เยือนตางประเทศ ซ่ึงมีอยูเกือบ 50 เร่ือง สารคดีเสด็จฯเยือนตางประเทศของพระองคไดพา    
ผูอานสูโลกกวางอยางนาตื่นตาตื่นใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรด     
การทองไปในโลกกวาง แสวงหาความรู ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม และชีวิตของผูคน ดังที่เคยทรง
พระราชนิพนธไวใน ย่ําแดนมังกร51 ตอนหนึ่งวา

                                                          
51สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ยํ่าแดนมังกร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2524), 
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        ขาพเจาถือวาการที่ไดทองเที่ยวไปในโลกกวางทั้งในและนอกประเทศ เปนการที่เราจะได
โอกาสศึกษาความเปนไปของธรรมชาติและสังคม แมวาช่ัวชีวิตของคนจะนอยนักเมื่อเทียบกับชีวิต
ของธรรมชาติ ภูเขา ทะเล และแมน้ํา แตเราอาจจะใชเวลาที่มีอยูใหคุมคาในการเรียนรูชีวิต เพื่อรับ
ใชสังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู การที่ไดไปที่อื่นนอกจากบานเกิดเมืองนอนก็ดีไปอยางหนึ่ง
คือ ไดเห็นวาคนอื่นเขาทําอยางไรกับชาติของเขา ยิ่งไดเปนแขกของรัฐบาลอยางนี้ก็ยิ่งดีใหญ เพราะ
เขายอมจะพยายามเลือกสรรใหเราดูสิ่งที่เขาคิดวาดีที่สุด ซึ่งเราจะไดโอกาสทราบทรรศนคติและคา
นิยมในสังคมปจจุบันของประเทศนั้นๆ สวนดีบางสวนของเขาอาจจะพอเขากับพื้นฐานของเรา 
และเปนสิ่งที่เรายังนึกไมถึง เราก็จะไดทํา เปนการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมากลั่นกรอง ดีกวานั่ง
อยูบานแลวดูดซึมเอาของดีบางไมดีบางของเขามาโดยไมรูตัว

 นอกจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวดังที่กลาวมาขางตนแลว พระองคยังไดทรง    
พระราชนิพนธและทรงแปลเรื่องสําหรับเด็ก โดยทรงใชพระนามแฝงวา “แวนแกว” โดยไดจัดพิมพ
เปนรูปเลม 3 เรื่อง คือ แกวจอมแกน (2521) แกวจอมซน (พ.ศ. 2526) และเรื่องแปล “ขบวนการ  
นกกางเขน” (พ.ศ. 2524) ซ่ึงพระราชนิพนธและพระราชนิพนธแปล 3 เรื่องนี้ไดรับความนิยมเปน
อยางยิ่งและไดมีการตีพิมพหลายครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระอัจฉริยภาพทางดานการแปล    
นอกจากจากจะทรงแปลบทกวีและบทรอยกรองดังที่กลาวมาขางตนแลว พระองคยังทรงแปล      
นวนิยายจีนอีกดวย คือ เร่ือง “ผีเสื้อ” ทรงแปลจากงานเขียนของ หวังเหมิง เร่ือง หูเตี๋ย และ เร่ือง 
“เมฆเหิน น้ําไหล” ทรงแปลจากงานเขียนของ ฟงฟง เร่ือง สิงอวิ๋นหลิวสุย ซ่ึงพระราชนิพนธแปล
ทั้ง 2 เรื่อง ไดรับความสนใจจากผูอานเปนอยางดี

นอกจากการทรงแปลงานเขียนภาษาจีนแลว ยังทรงแปลงานเขียนหรือบทความภาษา
อังกฤษอีกดวย ทรงใชพระนามแฝงวา “บันดาล” โดยทรงแปลใหสํานักเลขาธิการ คณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ   
บทความแรก ช่ือ “การศึกษาเพื่อมวลชน” บทความที่ 2 ช่ือ “ศาสนสถานในพุทธศาสนาของ              
อินโดนีเซีย เทศนาในกอนศิลา” และบทความที่ 3 ช่ือ “เขาอนุรักษบุโรพุทโธกันอยางไร” ซ่ึง      
บทความทั้งสามไดตีพิมพในวารสารยูเนสโกคูริเย ฉบับแปลภาษาไทย นอกจากนี้ยังไดทรงแปลงาน
เขียนของ อะมาดู มาหตาร เอ็มโบว เร่ือง Where the Future Begins โดยทรงใชช่ือพระราชนิพนธวา 
“กําเนิดอนาคต”

การใชภาษาในพระราชนิพนธรอยแกวของพระองค เปนการใชโวหารที่สอดคลอง    
เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง มักทรงใชภาษางาย กระชับ ชัดเจน งดงามดวยลักษณะทางวรรณศิลป ซ่ึงชวย
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สรางอรรถรสในการอานไดเปนอยางดี พระราชนิพนธประเภทรอยแกวสามารถจําแนกไดหลาย
ประเภท52 ดังนี้

2.1.2.1 งานแปลวิชาการ
2528 กําเนิดอนาคต

2.1.2.2 นวนิยายแปล
2537 ผีเสื้อ
2539 เมฆเหิน น้ําไหล

2.1.2.3 บทความวิชาการ
2520 จารึกปราสาทหินพนมวัน
2538 ขาวไทย

2.1.2.4 ปกิณกคดี
2522 พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ส.ค.ส. 2523 สําหรับสมาชิกสายใจไทย
2535 สมเด็จแมกับการศึกษา
2540 บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทร

2.1.2.5 ปาฐกถา อภิปราย
2528 พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานใน

การสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการสงเสริมคุณภาพการ
ศึกษา ณ คายลูกเสือสกลนคร บานนาออย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันเสารที่ 
17 พฤศจิกายน 2527

2530 พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

                                                          
52ประมวลขอมูลพระราชนิพนธรอยแกวในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจากเรื่อง 

“เรียงรอยบรรณรัตน บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี” ของ ศุภรัตน เลิศพานิชกุล
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2536 พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู
อํานวยการสภากาชาดไทยในพิธีเปดการชุมนุมกาชาด คร้ังที่ 5 เนื่องในโอกาส
ครบ 100 ป สภากาชาดไทย วันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2536 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

2538 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2539 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ

2540 ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในงาน
ดานอาหารและโภชนาการ

2.1.2.6 รายงานวิจัย
1988 Land Use/Land Map Accuracy Assessment of Landsat Thematic Mapper 

DataUsing the Dimaps Image Processing System for Narathiwat Province.   
2532 การศึกษาความถูกตองของแผนที่การใชที่ดินจากภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง

ซ่ึงจําแนกโดยคอมพิวเตอรบริเวณจังหวัดนราธิวาส
1990 Environmental and Agricultural Development Studies by Remote Sensing 

Techniques in Phatthana Nikom District, Lopburi Province, Thailand.   
1994 GIS in Agricultural Development – What Can and Can Not Be Done? : A Case 

Study from Lopburi Province, Thailand.  
2538 การใชระบบสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอําเภอพัฒนานิคมและ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2540 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาการเกษตร อําเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี

2.1.2.7 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
2521 แกวจอมแกน
2524 ขบวนการนกกางเขน
2526 แกวจอมซน
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2.1.2.8 วิทยานิพนธ
2522 จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง
2524 ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
2529 การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.1.2.9 สารคดีท่ัวไป
2528 บุหงารําไป

2.1.2.10 สารคดีทองเที่ยว
2523 การเสด็จฯ เยือนประเทศฝรั่งเศส
2524 ย่ําแดนมังกร

เลาเรื่องเมืองฝรั่ง
2528 ชมชอมาลตี

ทัวรนองโจ
สิงคโปรสัญจร

2529 เกาะในฝน
ไทยเที่ยวพมา

2530 ทัศนะจากอินเดีย
2531 โรมันสัญจร
2532 คืนฟาใส

ปริศนาดวงดาว
2533 เบิ่งบทัน เบิ่งบหมด

มุงไกลในรอยทราย
2534 แกะรอยโสม

ชมดอกไมไกลบาน
ลัดฟาลาวิชาหาอาจารย

2535 ขอใหเจาภาพจงเจริญ
ทวิภาคสัญจร
ปาสูงน้ําใส
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2536 เขมรสามยก
‘ไอรัก’ คืออะไร?

2537 เกล็ดหิมะในสายหมอก
แดรกคูลาผูนารัก
ดอยตุง เชียงตุง
เปดสะพานมิตรภาพไทยลาว
มวนซื่นเมืองลาว
เยือนถ่ินอินเดียนแดง
รอยยิ้มหมีขาว
ลุยปาลาฝน
สัปดาหสบายๆ ใกลชายหาด
อนัมสยามมิตร
แอนตารกติกา : หนาวหนารอน

2538 ขาวไทยไปญี่ปุน
ใตเมฆที่เมฆใต
โรมันสัญจร
ลาวใกลบาน

2539 ขามฝงแหงฝน
เบอรลินสิ้นกําแพง
ยามลมหนาว
ลาวตอนใต
สวนสมุทร

2540 มนตรักทะเลใต
มหัศจรรยทุกวัน
เย็นสบายชาย้ํา
ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว

2541 คืนถ่ินจีนใหญ
2543 เจียงหนานแสนงาม
2544 หวงเหออูอารยธรรม

เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนอก
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2546 ประพาสภาษา

2.1.2.11 เอกสารคําบรรยาย
2524 ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร : การปฏิรูปการปกครอง
2533 รวมบทความประกอบการบรรยายพิเศษ วิชาภูมิศาสตร 154762 : ปญหาปจจุบัน

ภูมิศาสตรประเทศไทย
พระราชนิพนธที่มีอยูจํานวนมากนี้สะทอนใหเห็นเดนชัดขึ้นถึงการทรงเปนกวีและปราชญ

ทางอักษรศาสตรสมดังพระราชสมัญญา “วิศิฏษศิลปน” ซ่ึงพระองคไดเปนผูทรงสืบทอดความ
งดงามแหงวรรณศิลปไทยไวไดอยางดียิ่ง

2.2 พระราชนิพนธประเภทสารคดีทองเท่ียว
งานเขียนประเภทสารคดีทองเที่ยวเปนพระราชนิพนธที่มีจํานวนมากที่สุด โดยมี 51 เร่ือง 

โดยจําแนกได 2 ประเภท คือ พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวในประเทศ และพระราชนิพนธ     
สารคดีทองเที่ยวตางประเทศ พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวในประเทศมีเพียง 2 เร่ือง เทานั้น คือ 
เกาะในฝน และ สัปดาหสบายๆ ใกลชายหาด ในสวนพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว ตางประเทศ
นั้นมีกวา 40 เร่ือง นับเปนพระราชนิพนธที่ชวยเปดโลกทัศนของคนไทยใหไดรับรูวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตความเปนอยู และเทคโนโลยีที่กาวหนาของประเทศตางๆ ในโลก ซ่ึงอาจจะชวยกระตุนให    
คนไทยนําความคิดหรือมุมมองตางๆ มาประยุกตใชพัฒนาประเทศของตน

พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวตางประเทศของพระองคสามารถจําแนกตามทวีปตางๆ    
ที่เสด็จฯ เยือน ได 5 ทวีป ดังตอไปนี้

2.2.1 ทวีปเอเชีย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย

จํานวน 18 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร     
สหภาพพมา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐฟลิปปนส เนการาบรูไนดารุสซาลาม      
ราชอาณาจักรกัมพูชา มองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย ปาปวนิวกินี               
ราชอาณาจักรตองกา และสาธารณรัฐฟจิ ซ่ึงผลงานพระราชนิพนธมี 31 เรื่อง คือ ย่ําแดนมังกร     
ชมชอมาลตี สิงคโปรสัญจร ไทยเท่ียวพมา ทัศนะจากอินเดีย เบิ่งบทัน เบิ่งบหมด มุงไกลในรอย
ทราย ชมดอกไมไกลบาน แกะรอยโสม ขอใหเจาภาพจงเจริญ ปาสูงน้ําใส เขมรสามยก ไอรักคือ
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อะไร? มวนซื่นเมืองลาว อนัมสยามมิตร ดอยตุง เชียงตุง เปดสะพานมิตรภาพไทยลาว ลุยปาฝาฝน 
เกล็ดหิมะในสายหมอก ลาวใกลบาน ขาวไทยไปญ่ีปุน ใตเมฆท่ีเมฆใต ลาวตอนใต มนตรักทะเลใต 
เย็นสบายชายน้ํา มหัศจรรยทุกวัน ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม 
หวงเหออูอารยธรรม และเม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก

2.2.2 ทวีปยุโรป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป

จํานวน 17 ประเทศ คือ รัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักร
เบลเยียม สหพันธรัฐสวิส (สวิสเซอรแลนด) สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สาธารณรัฐอิตาลี          
ราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักรสเปน สหพันธรัฐรัสเซีย โรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี             
สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐโปแลนด สาธารณรัฐเช็ก และ        
สาธารณรัฐสโลวัก ซ่ึงผลงานพระราชนิพนธมี 15 เร่ือง คือ การเสด็จฯเยือนประเทศฝรั่งเศส         
เลาเรื่องเมืองฝร่ัง โรมันสัญจร ปริศนาดวงดาว คืนฟาใส ลัดฟาลาวิชาหาอาจารย ทวิภาคสัญจร   
รอยย้ิมหมีขาว แดรกคูลาผูนารัก ประพาสอุทยาน เบอรลินสิ้นกําแพง สวนสมุทร ขามฝงแหงฝน 
ยามลมหนาว และประพาสภาษา

2.2.3 ทวีปอเมริกาเหนือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนประเทศในทวีปอเมริกา

เหนือ คือ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผลงานพระราชนิพนธเพียงเร่ืองเดียว คือ เยือนถิ่นอินเดียนแดง

2.2.4 ทวีปออสเตรเลีย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนประเทศในทวีปออสเตรเลีย 

คือ เครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงผลงานพระราชนิพนธมีเพียงเรื่องเดียว คือ ทัวรนองโจ

2.2.5 ทวีปแอนตารกติกา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนทวีปแอนตารกติกา เนื่อง

จากทรงมีพระราชทรรศนะวาเปนการเดินทางสูดินแดนที่แตกตางจากประเทศไทยอยางมาก ทั้งทาง
ดานภูมิศาสตรและภูมิอากาศ ซ่ึงมีผลงานพระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียว คือ แอนตารกติกาหนาว
หนารอน
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จากการสํารวจขอมูลสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีที่ไดรับการตีพิมพเปนเลมแลวนั้น สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้

ตารางที่ 2 รายชื่อพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี

ลําดับ ปท่ีพิมพ* ชื่อพระราชนิพนธ ชวงที่เสด็จฯเยือน ประเทศที่เสด็จฯเยือน
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15

2523

2524

2524
2528
2528
2528
2529
2529
2530
2531

2532
2532
2533

2533
2534

การเสด็จฯเยือนประเทศ
ฝรั่งเศส

เลาเรื่องเมืองฝรั่ง

ยํ่าแดนมังกร
ชมชอมาลตี
ทัวรนองโจ
สิงคโปรสัญจร
ไทยเที่ยวพมา
เกาะในฝน
ทัศนะจากอินเดีย
โรมันสัญจร

ปริศนาดวงดาว
คืนฟาใส
เบิ่งบทันเบิ่งบหมด

มุงไกลในรอยทราย
ชมดอกไมไกลบาน

10-21 เม.ย. 2520
28 เม.ย.-1 พ.ค. 2523
19 พ.ค.-2 มิ.ย. 2523
3-4 มิ.ย. 2523
5-7 มิ.ย. 2523
8-17 มิ.ย. 2523
10-21 เม.ย. 2520
28 เม.ย.-1 พ.ค. 2523
19 พ.ค.-2 มิ.ย. 2523
3-4 มิ.ย. 2523
5-7 มิ.ย. 2523
8-17 มิ.ย. 2523
12-19 พ.ค. 2524
2-16 ต.ค. 2527
17-29 ก.ค. 2527
23-28 มิ.ย. 2528
21-31 มี.ค. 2529
16-21 เม.ย. 2516
10-28 มี.ค. 2530
3-16 เม.ย. 2531

10-26 ม.ค. 2532
17-26 มิ.ย. 2532
15-22 มี.ค. 2533

7-21 เม.ย. 2533
19-30 มิ.ย. 2533

รัฐอิสราเอล
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม
สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอรแลนด)
สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
รัฐอิสราเอล
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม
สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอรแลนด)
สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐสิงคโปร
สหภาพพมา
ภูเก็ต
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ราชอาณาจักรนอรเวย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุน
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ลําดับ ปท่ีพิมพ* ชื่อพระราชนิพนธ ชวงที่เสด็จฯเยือน ประเทศที่เสด็จฯเยือน
16

17

18
19
20

21

22

23

24
25
26

27
28
29
30

31

2534

2534

2535
2535
2535

2536

2536

2537

2537
2537
2537

2537
2537
2537
2537

2537

ลัดฟาลาวิชาหาอาจารย

แกะรอยโสม

ขอใหเจาภาพจงเจริญ
ปาสูงน้ําใส
ทวิภาคสัญจร

เขมรสามยก

ไอรักคืออะไร?

มวนซื่นเมืองลาว

อนัมสยามมิตร
ดอยตุง เชียงตุง
เปดสะพานมิตรภาพ
ไทยลาว
เยือนถิ่นอินเดียนแดง
ลุยปาฝาฝน
รอยยิ้มหมีขาว
แดรกคูลาผูนารัก

แอนตารกติกาหนาว
หนารอน

8-30 ม.ค. 2534

18-29 มี.ค. 2534

7 ส.ค.- 2 ก.ย. 2535
7-14 ก.ย. 2535
16-21 พ.ค. 2535
29-31 พ.ค. 2535
25-27 ส.ค. 2535
8 ม.ค. 2536
12-18 ม.ค. 2536
3-12 ต.ค. 2535

11 เม.ย. 2535
16-19 ต.ค. 2535
27 พ.ย. 2535
9-14 พ.ย. 2536
17-23 ก.พ. 2536
1-4 มี.ค. 2537
8-9 เม.ย. 2537

13-25 มี.ค. 2537
11-15 เม.ย. 2537
13-24 มี.ค. 2536
15-25 มี.ค. 2537

17-24 พ.ย. 2536

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ)
สาธารณรัฐฟลิปปนส
เนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรสเปน
ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐประชาชนจีน
มองโกเลีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สหภาพพมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย
สหพันธรัฐรัสเซีย
โรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี
ราชอาณาจักรเบลเยียม
สาธารณรัฐออสเตรีย
สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอรแลนด)
ทวีปแอนตารกติกา
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ตารางที่ 2 ( ตอ)
ลําดับ ปท่ีพิมพ* ชื่อพระราชนิพนธ ชวงที่เสด็จฯเยือน ประเทศที่เสด็จฯเยือน

32
33

34

35

36
37
38
39
40

41

42

43

44
45
46

47
48
49

2537
2537

2538

2538

2538
2538
2539
2539
2539

2539

2539

2540

2540
2540
2540

2541
2543
2544

เกล็ดหิมะในสายหมอก
สัปดาหสบายๆ
ใกลชายหาด
ประพาสอุทยาน

ลาวใกลบาน

ขาวไทยไปญี่ปุน
ใตเมฆที่เมฆใต
เบอรลินสิ้นกําแพง
สวนสมุทร
ขามฝงแหงฝน

ยามลมหนาว

ลาวตอนใต

มนตรักทะเลใต

เย็นสบายชายน้ํา
มหัศจรรยทุกวัน
ลาวเหนือเมื่อปลาย
หนาว
คืนถิ่นจีนใหญ
เจียงหนานแสนงาม
หวงเหออูอารยธรรม

4-17 ม.ค. 2537
14-19 ส.ค. 2537

4-17 ก.ค. 2536

28 ต.ค.- 1 พ.ย. 2537

23-26 พ.ย. 2537
27 ก.พ.- 6 มี.ค. 2538
21-24 พ.ค. 2539
28 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2538
4-10 ก.ค. 2538

13-23 ก.พ. 2539

8-11 เม.ย. 2539

15-22 เม.ย. 2539

14-27 ส.ค. 2539
19-25 ธ.ค. 2539
21-24 ม.ค. 2540

25 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2540
2-14 เม.ย. 2542
7-20 มี.ค. 2543

สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

สหราชอาณาจักร
(อังกฤษ, สก็อตแลนด)
สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอรแลนด)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
ญี่ปุน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐโปแลนด สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ปาปวนิวกินี
ราชอาณาจักรตองกา
สาธารณรัฐฟจิ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ลําดับ ปท่ีพิมพ* ชื่อพระราชนิพนธ ชวงที่เสด็จฯเยือน ประเทศที่เสด็จฯเยือน
50 2544 เม่ือขาพเจาเปนนักเรียน

นอก
14 ก.พ.-15 มี.ค. 2544 สาธารณรัฐประชาชนจีน

51 2546 ประพาสภาษา 19 ก.พ.-20 มี.ค. 2545 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
*ปที่พิมพครั้งแรก

จากการสํารวจพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวจํานวน 51 เรื่อง จะเห็นไดวาภูมิภาคที่    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนมากที่สุด คือ ทวีปเอเชีย โดยปรากฏ
พระราชนิพนธจํานวน 31 เรื่อง และเมื่อพิจารณาจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวในทวีปเอเชีย
พบวาประเทศที่พระองคเสด็จฯเยือนมากที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปรากฏ              
พระราชนิพนธจํานวนมากถึง 9 เรื่อง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก 
ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม          
และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สนพระราชหฤทัยสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกดาน  และมีพระราชประสงคที่จะเชื่อม               
สัมพันธไมตรีระหวางไทยกับจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้นจนเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครบทั้ง 
23 มณฑล เมื่อพิจารณาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 9 เร่ืองแลวจะ
เห็นวาพระองคเอาพระราชหฤทัยใสในการทรงพระราชนิพนธ โดยใหขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง      
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับกลวิธีการประพันธที่นาสนใจ จึงทําใหพระราช
นิพนธมีความโดดเดนทั้งดานเนื้อหาและกลวิธีการประพันธ

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน                
พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวน 9 เรื่อง เนื่องจาก             
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่พระองคสนพระราชหฤทัยจนพระราชนิพนธสารคดี      
ทองเที่ยวไวมากที่สุด และเปนประเทศที่เสด็จฯเยือนบอยครั้งที่สุดนั่นเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

วิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนปราชญทางดานอักษรศาสตร
อยางแทจริง เนื่องดวยมีพระอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลปที่โดดเดน ประจักษพยานอันเดนชัด     
ที่แสดงถึงพระปรีชาญาณและความรูอันเปนเลิศทางอักษรศาสตรก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีไดทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมตางๆ ไวเปนจํานวนมาก1 โดยเฉพาะพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงพระองคทรงใชภาษาแบบบรรยายโวหารที่  
แจมแจง กะทัดรัดและไพเราะ2 อีกทั้งมีกลวิธีการประพันธที่นาสนใจ เราใหผูอานติดตาม โดยทรง
นําเสนอเรื่องราวผานรูปแบบที่เรียบงาย สอดรับกับเนื้อหาที่มีรายละเอียดจํานวนมาก ชวยใหผูอาน
เขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น และสนุกสนานไปกับพระอารมณขันของพระองคที่ทรงสอดแทรกไว
ตลอดเรื่อง

การศึกษาวิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จ       
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผูศึกษาไดแบงการศึกษาเปน 4 ประเด็น คือ ความเปนมา
ของการเสด็จฯเยือนและวัตถุประสงคที่ทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว รูปแบบ เนื้อหา และ 
กลวิธีการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว ซ่ึงจะศึกษาโดยละเอียดตามลําดับ ดังนี้

ความเปนมาของการเสด็จฯเยือน
และวัตถุประสงคท่ีทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเท่ียว

การศึกษาความเปนมาของการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและวัตถุประสงคที่ทรง
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว โดยวิเคราะหจากขอมูลที่ปรากฏในพระราชนิพนธ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

                                                          
1สุมน อมรวิวัฒน, “พระสืบสายวรรณศิลปตราบดินฟา,” ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีกับการอนุรักษมรดกไทย (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้งกรุพ จํากัด, 2532), 75.
2เรื่องเดียวกัน.
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1. ความเปนมาของการเสด็จฯเยือน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2524 การเสด็จฯเยือนครั้งนั้นยังความประทับพระราชหฤทัยแกพระองค
เปนอยางยิ่ง จนทําใหทรงนําเรื่องราวความรูตางๆ รวมทั้งพระประสบการณที่นาตื่นตาตื่นใจ         
มาพระราชนิพนธเปนสารคดีทองเที่ยวเร่ือง ย่ําแดนมังกร หลังจากการเสด็จฯเยือนครั้งนี้ไดจุด
ประกายใหพระองคสนพระราชหฤทัยสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้น จนทําใหไดเสด็จฯเยือน
อีกหลายครั้งในเวลาตอมา แทบทุกครั้งที่เสด็จฯเยือนพระองคไดทรงบันทึกประสบการณและความ
ทรงจํารวมทั้งเรื่องราวตางๆ ไวในรูปแบบของสารคดีทองเที่ยวอีกหลายเรื่อง คือ มุงไกลในรอย
ทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม 
หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตละครั้งของพระองคมีความเปนมาและมูลเหตุของการเสด็จฯเยือนที่หลากหลายแตกตางกัน

ผลการศึกษาปรากฏวาความเปนมาของการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เสด็จฯเยือน    
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญ และเสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกิจตามวัตถุประสงค          
ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.1 เสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญ
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคํากราบบังคมทูลเชิญพบวามีลักษณะ 2 

ประการ คือ การเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญอยางเปนทางการ และการเสด็จฯเยือนตาม 
คํากราบบังคมทูลเชิญเปนการสวนพระองค จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว            
สาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 เร่ือง พบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญมีปรากฏในพระราชนิพนธเพียง 2 เร่ือง คือ พระราชนิพนธ
เรื่อง ย่ําแดนมังกร เปนการเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญอยางเปนทางการ และ              
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย เปนการเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญเปนการสวน
พระองค

ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2524 พระองคไดเสด็จฯ
เยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีน โดยทรงเปนอาคันตุกะของนายกรัฐมนตรี              
จาวจื่อหยาง ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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        สําหรับพวกเราประเทศจีนคอนขางจะหางไกลและคอนขางจะลึกลับ มีหลายสิ่งหลายอยางที่
ทําใหเราอยากรูอยากเห็น คงจะเนื่องมาจากจีนปดประเทศ และหลังจากนั้นก็มิไดมีสัมพันธทางการ
ทูตกับประเทศไทยมาชานาน…เมื่อทานนายกรัฐมนตรีจาวจื่อหยางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนได
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาพเจากับนองไปเยือนจีนจึงเปนโอกาสดีที่จะไดทราบถึง
ความเปนไปสวนหนึ่งของประเทศจีน…

(หนา 14)

นอกจากการเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญอยางเปนทางการของรัฐบาลจีนแลว 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังไดเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญเปน
การสวนพระองคดวย กลาวคือเมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในป พ.ศ. 2524 นั้น 
พระองคไดเสด็จประพาสกําแพงเมืองจีนโดยมีทานทูตเสิ่นผิงซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมเอเชียไดเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในครั้งนั้นพระองคไดตรัสถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ทะเลทรายโกบีดวยความสนพระราชหฤทัย ทานทูตเสิ่นผิงไดกราบบังคมทูลถวายคําอธิบายพรอม
ทั้งกราบบังคมทูลเชิญพระองคใหเสด็จประพาสทะเลทรายโกบีในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งตอไป ดังปรากฏในพระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ทานเสิ่นผิงเคยไปอยูแถวๆ นั้นในระหวางสงครามบอกวาถาขาพเจามีโอกาสมาประเทศจีนครั้ง
หนา ควรจะหาโอกาสไปเที่ยวทะเลทรายโกบี เพราะสภาพทางภูมิศาสตรไมเหมือนกับที่อื่น คือมี
หินกอนเล็กกอนใหญ เม็ดทรายที่ทับถมกันหลายหมื่นป จะเปนที่ราบกวางขวางหลายสิบ
กิโลเมตร…

(หนา 54)

จะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญ มีทั้งการเสด็จฯตามคํากราบบังคม
ทูลเชิญของคณะรัฐบาลจีน ซ่ึงเปนการกราบบังคมทูลเชิญอยางเปนทางการและการเสด็จฯตามคํา
กราบบังคมทูลเชิญของทานทูตเสิ่นผิง ซ่ึงเปนการกราบบังคมทูลเชิญเปนการสวนพระองค การที่
พระองคไดเสด็จฯตามคํากราบบังคมทูลเชิญประการหลังนี้ยอมแสดงใหเห็นถึงพระอุปนิสัยที่    
เปนกันเอง ไมถือพระองค และยังแสดงถึงความมีน้ําพระราชหฤทัยระลึกถึงที่มีตอพระสหายหรือ       
ผูคุนเคยอีกดวย

1.2 เสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกิจตามวัตถุประสงค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่      

ชัดเจนในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง ดวยทรงตระหนักดีวาการเสด็จฯเยือน
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ของพระองคคือการทรงงานเพื่อชาติบานเมือง ดวยเหตุนี้พระองคจึงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะทรง
ศึกษาหาความรูและประสบการณในดานตางๆ จากการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อที่
จะสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 
นอกจากการศึกษาหาความรูเพื่อประเทศชาติแลว พระองคยังมีพระวิริยะหมั่นหาความรูในเรื่องที่
พระองคสนพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของพระองคอยางสม่ําเสมออีกดวย

ผลการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 9 เรื่อง 
ปรากฏวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนจํานวนมาก วัตถุประสงคบางประการระบุไวในพระราชนิพนธ        
อยางชัดเจน ในขณะที่วัตถุประสงคบางประการสามารถวิเคราะหไดจากเนื้อความในพระราช
นิพนธ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.2.1 เพื่อทรงศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและนําความรู
ตางๆ ที่ไดรับมาชวยในการพัฒนาประเทศ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ขาพเจาบอกมาดามวาตั้งแตเด็กๆ ก็ไดคุนเคยกับวรรณคดีและศิลปจีน แตลืมไปหมดแลว การมา
คราวนี้หวังวาจะทําใหนึกออกขึ้นมาอีก หวังวาจะไดนําความรูที่ไดรับไปทําประโยชนใหแก
ประเทศชาติ จีนและไทยเปนประเทศทางตะวันออกเหมือนกันคงจะมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่
คลายคลึงกัน จะเรียนรูจากกันได

(หนา 49)

1.2.2 เพื่อทรงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรรมและศิลปหัตถกรรมจีนตาม    
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระนางเจาฯ   
พระบรมราชินีนาถ ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ ก็มีพระราชกระแสรับสั่งใหมา
ศึกษาเรื่องเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรมของจีนอยูเหมือนกัน…

(หนา 49)

1.2.3 เพื่อทรงศึกษาเสนทางการคาแพรไหม และทอดพระเนตรทะเลทรายโกบี  
ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา
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…ขาพเจาเตรียมการที่จะเดินทางตามเสนทางแพรไหมมาปเศษแลวเหตุที่ตัดสินใจมาจีนอีกครั้ง
หนึ่งนั้น สืบเนื่องมาจากการที่ไดคุยกับทานทูตเสิ่นผิง (ในหนังสือยํ่าแดนมังกร เปนอธิบดีกรม     
เอเชีย) ถึงเรื่องทะเลทรายโกบีวาเปนสถานที่แปลกนาสนใจ…นาเสียดายที่ทานลวงลับไปเสียกอน
มาคราวนี้จึงไมไดพบกัน…

(บทนํา)

…เมืองซีอานเปนจุดเริ่มตนของเสนทางแพรไหม การเลือกที่จะเริ่มตนเดินทางที่นี่เปนสิ่งที่         
ถูกตอง…

(หนา 49)

1.2.4 เพื่อทรงศึกษาถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในเขต      
ทะเลทรายโกบี ซ่ึงตองตอสูกับความยากลําบากนานัปการ ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง      
มุงไกลในรอยทราย ความวา

…เมื่อไดไปยืนอยูบนพื้นทะเลทราย ความรูสึกหลายอยางไดเกิดขึ้นในหวงคิด อยางหนึ่งคือความ
กวางขวาง ความโดดเดี่ยว อิสรเสรี ซึ่งงดงามและมีความหมายทาทายตอชีวิตที่มุงกาวไปขางหนา
ไกลแสนไกล อีกอยางหนึ่งคือความประทับใจตอบุคคลที่ไปมาอยูในพื้นที่แถบนี้ ต้ังแตอดีต        
จนปจจุบัน อยากศึกษาวาเขาอยูกันอยางไร ทําอยางไรจึงตอสูความยากลําบากนานาประการใน
ทะเลทรายได

(บทนํา)

1.2.5 เพื่อทรงศึกษาพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ           
ประชาชนจีน คือ มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงถือเปนถ่ินกําเนิด
ของชาวแมนจู และภูมิภาคนี้ยังนับไดวามีความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม และการเมืองของ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางยิ่ง ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก 
เลม 1 ความวา

        ถึงแมขาพเจาจะเคยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง แตครั้งที่ถือวาเปนการเดิน
ทางเพื่อประโยชนในดานจีนศึกษาอยางแทจริงนั้น ครั้งนี้ถือวาเปนครั้งที่สาม…ต้ังใจไปศึกษาเรื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน คือ มณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮยหลงเจียง  ซึ่งเปนดินแดน
ถิ่นกําเนิดของพวกแมนจู…ดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือยังเปนดินแดนสําคัญในประวัติการกอต้ัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจจุบันก็มีบทบาทในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของจีน เนื่อง
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จากมีทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก เปนแหลงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทั้งยังมีทัศนียภาพที่
งดงาม สภาพภูมิศาสตรที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง

(หนา 2 - 4)

1.2.6 เพื่อทอดพระเนตรและทัศนศึกษาเกี่ยวกับพืชพรรณชนิดตางๆ  ของมณฑล
ยูนนาน เนื่องจากเปนมณฑลที่มีความหลากหลายของพันธุไมมากที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อีกทั้งการเสด็จฯเยือนครั้งนี้พระองคยังมีพระราชประสงคที่จะกระชับความสัมพันธไทยจีนให 
แนนแฟนยิ่งขึ้นอีกดวย ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        เมื่อไปเมืองจีนครั้งกอน มีผูเลาใหฟงวา ยูนนานเปนมณฑลที่มีพรรณพืชมากกวาทุกๆ มณฑล
ของจีน จึงชวน ดร. ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตรซึ่งไดมาศึกษาพันธุไมจีนหลายครั้งแลว…

(หนา 2)

…ครั้งนี้ไมคิดวาจะไปนานนัก จึงเลือกเอามณฑลยูนนานซึ่งใกลและเคยไปมาแลวเมื่อสิบกวาป
กอน…ถึงแมวาจะไปเที่ยวอยางลําลอง แตเผอิญปนี้เปนปฉลอง 20 ป ความสัมพันธ ไทย – จีน จึงมี
ความรูสึกวาเดินทางครั้งนี้มีความสําคัญไมนอย

(หนา 2)

1.2.7 เพื่อทรงศึกษาเกี่ยวกับแมน้ําฉางเจียงหรือแมน้ําแยงซีเกียง และเพื่อ         
ทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณริมฝงแมน้ํา ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา
ความวา

        การเดินทางครั้งนี้เปนการเดินทางระยะไกลอีกครั้งหนึ่งคือ การลองแมน้ําแยงซีเกียง ต้ังแตยัง
เด็กเราตองเรียนเรื่องแมน้ําสําคัญๆ ในโลก แมน้ําในประเทศจีนที่เราตองเรียนมีแมน้ําเหลืองหรือ
แมน้ําหวงเหอ  ( ฮวงโห)    และแมน้ําแยงซีเกียงหรือหยังจื่อเจียง     หรือฉางเจียง เมื่อเรียนแลวก็คิด
ใฝฝนวาสักวันหนึ่งคงจะไดมีโอกาสเห็น…หลายปมาแลวขาพเจาไดยินวาจะมีการสรางเขื่อนใหญ
ที่สุดในโลกกั้นแมน้ําฉางเจียง ถาโครงการสําเร็จแลวน้ําจะทวมพื้นที่กวางใหญ เมืองหรือสถานที่
นาสนใจหลายแหงจะถูกน้ําทวมหมด ถาอยากจะดูก็ตองรีบดูในปสองปนี้

(ความนํา)

…การเดินทางครั้งนี้จุดประสงคใหญ คือ การศึกษาเรื่องแมน้ําฉางเจียง ทางจีนมีความประสงคให
เยือนปกกิ่งดวย เพื่อไปพบผูใหญฝายจีนซึ่งชวยอํานวยใหการเดินทางเปนไปดวยดี…

(หนา 266)
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1.2.8 เพื่อทอดพระเนตรโครงการสรางเขื่อนซานเสีย ตามพระราชดํารัส            
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…ไดทราบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสนพระราชหฤทัยการชลประทาน การที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหไดไปซานเสีย ทําใหคิดวาตอไปประเทศจีนกับไทยคงจะไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณในดานนี้…

(หนา 175)

…คราวนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหมาดูเขื่อนซานเสียซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก…
(หนา 178)

…ตอนนี้กําลังรวบรวมสิ่งที่ไดยินไดฟงเพื่อกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอบคุณที่
ทานนายกรัฐมนตรีจัดใหไดดูงานอยางละเอียด ทานนายกฯ กลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สนพระราชหฤทัยเรื่องโครงการเขื่อนซานเสียมาก ตอนที่เขาเฝาฯ ทรงตั้งคําถามหลายขอ คราวนี้คง
จะกราบทูลตอบคําถามได (ขาพเจาก็ไมทราบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถามวาอะไร และ
ทานนายกฯ กราบทูลไปแลววาอยางไร ไมทราบวาจะตองทูลอะไรเพิ่มเติม)

(หนา 192)

1.2.9 เพื่อทรงเขารวมในพิธีการสงมอบฮองกงกลับคืนเปนของสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีน ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ขาพเจาคิดอยูนานสองสามปแลววาจะไปฮองกงตอนที่กลับคืนเปนของจีน อานหนังสือพิมพ
ไดทราบวา มีคนจองโรงแรมลวงหนาจนถึงเวลานั้นไมมีที่เหลือเลยแมแตหองเดียวขาพเจาปรึกษา
เรื่องนี้กับศาสตราจารยหวังกังวู ขณะนั้นทานดํารงตําแหนงเปนรองอธิการบดี (อธิการบดีเปน
ตําแหนงกิตติมศักดิ์ สวนรองอธิการบดีเปนผูปฏิบัติหนาที่บริหารจริง) ของมหาวิทยาลัยฮองกงวา
ขาพเจาจะขออาศัยอยูที่มหาวิทยาลัยฮองกงจะไดหรือไม แตแรกทานก็วาเปนไปได แตตอมาไม
นาน ทานยายไปทํางานที่มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร และแนะนําขาพเจาใหติดตอกับโรงแรมที่
ทานคิดวายังมีที่เหลืออยูบาง ขาพเจายังไมไดตัดสินใจวาอยางไร พอดีคุณรัฐกิจ มานะทัต (พ่ีแอ)  
ไดยายไปเปนกงสุลใหญที่ฮองกง ภริยาพี่แอ คือ ธนพร (หรือ นพร) ซึ่งเปนเพื่อนรวมช้ันที่คณะ
อักษรศาสตร บอกวาขาพเจากับคณะพักที่บานก็ได ขาพเจาเลยตัดสินใจวาอยูกับนพรเห็นจะสนุกดี
กวาอยูโรงแรม
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        กอนอื่นขาพเจาหารือเรื่องนี้กับทั้งฝายจีนและฝายอังกฤษ กะไววาถาเปนแขกของรัฐบาลจีน
และอังกฤษ ไดไปรวมงานก็เปนประสบการณที่ดีอยางหนึ่ง แตถาไมไดก็ดูโทรทัศนอยูที่บาน
เหมือนกับคนอื่นๆ อาจจะเห็นมากกวาไปเองเสียดวยซ้ํา

(คํานํา)

1.2.10 เพื่อทอดพระเนตรเมืองซัวเถาและเมืองแตจิ๋ว ในมณฑลกวางตุง อันเปน
แผนดินบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีน ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ  
ความวา

        ขาพเจาถือโอกาสที่จะเดินทางไปฮองกงครั้งนี้ไปมณฑลกวางตุงดวย เพื่อจะไดรูจักเมืองซัวเถา 
เมืองแตจิ๋ว ซึ่งเปนแผนดินบรรพบุรุษของคนไทยที่มีเช้ือสายจีนจํานวนมาก…

(คํานํา)

1.2.11 เพื่อทอดพระเนตรดินแดนที่ไดช่ือวา “เจียงหนาน” ซ่ึงอยูบริเวณภาคใตของ
มณฑลเจียงซูและภาคเหนือของมณฑลเจอเจียง พื้นที่แถบนี้ไดรับยกยองวามีความงดงามยิ่งจนทํา
ใหกวีจีนหลายทานใชสถานที่แหงนี้เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคบทกวี ดังปรากฏใน     
พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…ขาพเจาไปเยือนจีนครั้งนี้ 13 วัน อยูที่ปกก่ิง 4 วัน (2 – 5 เมษายน 2542) เจียงหนาน 7 วัน (6 – 12 
เมษายน) และคุนหมิง 2 วัน (13 – 14 เมษายน) เมื่อกลับมาแลว ไดเขียนเรื่องที่ไดพบเห็น ไดยินมา
รวมทั้งที่ไดตรวจสอบขอมูลและคนควาเพิ่มเติมเทาที่จะหาไดมาเลาใหผูอานฟง จะไดไปทองโลก
กวางแสวงหาปญญารวมกันไปทองแดนเจียงหนานแสนงามวา งามอะไร งามอยางไร จนมีบทกวี
มากมายของกวีหลายคนเขียนพรรณนาถึงเจียงหนาน

(หนา 4)

1.2.12 เพื่อทรงศึกษาอารยธรรมหวงเหอ (ฮวงโห) ซ่ึงไดสะทอนวัฒนธรรมจีน
โบราณที่นาสนใจ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…สาเหตุที่มาเยือนซานตง ฉันวาเปนมณฑลที่เปนแหลงกําเนิดอารยธรรมหวงเหอ (ฮวงโห)           
มีวัฒนธรรมจีนโบราณที่นาสนใจ เปนสถานที่กําเนิดขงจื่อและกวีสําคัญหลายทาน ปจจุบันเปน
มณฑลที่กาวหนา และฉันรูจักคนซานตงหลายคน

(หนา 111)
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1.2.13 เพื่อทรงศึกษาสถาปตยกรรมถ้ําทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        คราวนี้ฉันตองเขียนเลาเรื่องการเดินทางในจีนใหประพจน เพราะเธอไมไดมาดวย อยูเสียที่
อเมริกา ที่จริงแลวฉันเสียดายมาก รายการเดินทางคราวนี้มีเรื่องที่ประพจนสนใจหลายเรื่อง โดย
เฉพาะอยางยิ่งถ้ําทางพุทธศาสนา เมืองอเมริกาดูจะเปนอุปสรรคในการดูถ้ํา ที่ฉันวาอยางนี้เพราะ
คราวกอนเมื่อฉันเดินทางไปตามเสนทางแพรไหม ไดดูถ้ําตุนหวง ประพจนก็ยังเรียนอยู Berkeley 
คราวนี้ก็ไปวิจัยอะไรอยูที่ Harvard

(หนา 2)

1.2.14 เพื่อทรงเขารับรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน ซ่ึงเปนรางวัล   
นานาชาติที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนเปนผูทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        รับประทานอาหารเชาแลวไปที่มหาศาลาประชาชน มาดามเฉินจื้อลี่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการจีนตอนรับ มาดามบอกวาไดเจอฉันที่มาเกา เขาหองมณฑลเจอเจียง เพื่อทําพิธีมอบ
รางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่องรายละเอียดเห็นจะตองใหซุปเลา เพราะเขารูละเอียดดี
กวาฉันเสียอีก ฉันถูกจับนั่งเกาอี้ไวจดก็ไมได ที่ตองเขียนไว (โดยลอกแกมดัดแปลงจากซุป) เพราะ
เรื่องราวจะไดครบถวน…

(หนา 210)

1.2.15 เพื่อทรงศึกษาภาษาจีนใหทรงเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษาถึงศิลป       
วัฒนธรรมจีนดานตางๆ ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยปกกิ่งกําหนดไวเปนระยะเวลา 1 เดือน   
ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        ขาพเจาเรียนภาษาจีนมา 20 ปแลว แตความรูยังไมกาวหนาเทาที่ควร ทั้งๆ ที่สถานทูตจีนจัดครู
มาสอนเปนประจํา จึงเกิดความคิดวาถาขาพเจาไดมาอยูในแวดวงคนจีน เรียนภาษาจีนอยางเดียวไม
ตองทํางานอื่นสักพักหนึ่งนาจะดีขึ้น ปญหาอยูที่วาระยะหลังๆ นี้การงานที่เมืองไทยคอนขางมาก 
จะปลีกตัวมาไดนานสักเทาไร เมื่อ 3 ปกอนเคยไปสหรัฐอเมริกาเดือนหนึ่ง จึงคิดวานาจะอยูจีนได
เหมือนกัน ไดไปลองปรึกษากับใครๆ ที่เมืองจีน ทั้งทางมหาวิทยาลัยและคนอื่น ทุกคนตางเห็นดี
ดวย…กระทรวงศึกษาธิการจีนจะรับภาระคาใชจายทุกๆ ดานทั้งดานที่พักในมหาวิทยาลัย การเลา
เรียน และอาหารการกิน
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        มหาวิทยาลัยปกกิ่งจัดตารางสอนมาให ครั้งแรกหนักดานเนื้อหามากเกินไป ขาพเจาจึงแจงเขา
วาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนนั้น ขาพเจาเรียนไปมากแลวจากหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ขาพเจายังออนในดานภาษาจีน ทั้งการพูด การฟง และการเขียน เขาจึงจัดตาราง
เรียนใหใหม มีครู 2 คน ครูจังอิง สอนภาษาจีน – ไวยากรณ การอาน สวนครูหวังรั่วเจียง สอนภาษา
พูด นอกจากนั้นยังใหเรียนการรํามวยจีนไทเกก เขียนภาพจีน เขียนตัวหนังสือ และสีซอเออรหู
ดวย…

(หนา (3) )

1.2.16 เพื่อทรงทัศนศึกษาและดูงานในดานตางๆ รวมทั้งเพื่อแสวงหาความรูใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

พระราชกิจดังกลาวเหลานี้เปนสิ่งที่ทรงปฏิบัติแทบทุกครั้งที่เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน โดยทรงมีวัตถุประสงคที่จะทัศนศึกษา ดูงาน และแสวงหาความรูในดานตางๆ อาทิ 
ประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม การศึกษา การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ 
คติชนวิทยา ภูมิศาสตร และศิลปะการแสดง รวมทั้งการละเลนประจําถ่ิน เปนตน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมากเปนพิเศษ จึงทําใหในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน     
ทุกครั้ง พระองคมีพระราชประสงคที่จะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร รวมทั้ง 
ทรงศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีนจากนักวิชาการและผูรูในทองถ่ิน จากนั้นจะทรงนํา
ความรูที่ทรงศึกษามาบันทึกไวในพระราชนิพนธ เชน เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จประพาสกําแพง  
เมืองจีน ไดทรงกลาวถึงประวัติความเปนมาของการสรางกําแพงเมืองจีน รวมทั้งสอดแทรกพระราช
ทรรศนะไวอยางนาสนใจ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ประวัติความเปนมาในการสรางกําแพงเมืองจีนนี้เลากันวาประมาณศตวรรษที่ 4 – 3 กอน         
คริสตกาลเปนสมัยที่เรียกวาจานกวอ หรือ Warring states ประเทศจีนยังไมรวมกันเปนปกแผน    
ยังคุมอํานาจกันเปนแควนเล็กแควนนอย ตางฝายตางสรางกําแพงปองกันพื้นที่ยึดครองหรือเขต
อิทธิพลของตนใหพนจากการโจมตีของแควนใกลเคียง พอถึงราชวงศฉินพระเจาฉินซีหว่ังต้ี 
(ศตวรรษที่ 3 กอนคริสตกาล) ไดรวมจีนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระองคไดเช่ือมกําแพงของแควน
ตางๆ เขาดวยกัน การสรางกําแพงนี่ถือวาเปน “งานชาง” ประจํารัชกาลทีเดียว โดยกลาววาเพื่อ  
ปองกันชนเผาศัตรูที่จะเขามารุกราน บางคนเขาก็นินทาวาทานทําการครั้งนี้เพื่อลางสมองคนไมให
คิดตอตานทาน ใหเสียเวลาสาละวนอยูกับการสรางกําแพงเมืองจีน จะไดไมมีปญญาคิดเรื่องอื่น  
อีกประการหนึ่งการถูกสงไปทํากําแพงเมืองจีนนั้น เหมือนเปนการถูกกําจัดไปเลยเพราะเปนงานที่
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ยากลําบาก อยูบนยอดภูเขาสูง ราชวงศที่ตอจากราชวงศฉินก็ไดซอมแซมกําแพงนี้ จนถึงราชวงศ 
เหม็ง (คริสตศตวรรษที่ 14) กําแพงเมืองจีนสําเร็จบริบูรณเทากับที่เราเห็นอยูทุกวันนี้

(หนา 61 – 64)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีวัตถุประสงคที่จะทัศนศึกษาและ  
ดูงาน รวมทั้งแสวงหาความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกๆ ดาน ซ่ึงนอกจากพระองคจะ
ทรงศึกษาดวยพระอุปนิสัยใฝรูแลว พระองคยังทรงศึกษาเพื่อนําความรูดังกลาวมาพัฒนาประเทศ
ชาติอีกดวย

1.2.17 เพื่อสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางประชาชนไทยและจีน ตลอดจนเพื่อ
เจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศทั้งสองใหกระชับแนนแฟนยิ่งขึ้น จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปรียบเสมือนราชทูตที่ชวยเช่ือมความสัมพันธระหวาง 2 ประเทศ 
ดังที่ ฯพณฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ไดกลาวไว ดังความวา

        บุคคลสําคัญซึ่งเปนผูที่ไดสงเสริมใหความสัมพันธไทย – จีน มีความเจริญงอกงามและเปน
สัญลักษณของสัมพันธไมตรีอันดีระหวางกัน คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งทานอธิการบดีไดกลาวไวแลวในตอนทายวาพระองคสนพระทัยในประวัติศาสตร ภาษา และ
วัฒนธรรมจีนเปนอยางมาก อีกทั้งไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยือนจีนแลว 8 ครั้ง และทุกครั้งก็ไดมี
พระราชนิพนธออกมา เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางคนจีนและคนไทย ความสนพระทัย
รวมทั้งพระปรีชาญาณดานจีนศึกษานี้ จะเปนแรงบันดาลใจใหความสัมพันธระหวางทั้งสอง
ประเทศเจริญงอกงามสืบไป… 3

ดวยเหตุนี้การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งจึงเปนการสงเสริมความ
สัมพันธไทยจีนไดเปนอยางดี เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 เมื่อคร้ัง
พระองคเสด็จฯเยือนมณฑลเฮยหลงเจียง ในวันที่พระองคจะเสด็จนิวัติประเทศไทยนั้น ทานผูวา 
ราชการมณฑลและคณะไดมาสงเสด็จและกลาวถึงการเสด็จฯเยือนของพระองคในครั้งนี้              
ดังความวา

                                                          
3ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร และ โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พระปรีชาญาณดานจีนศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 11.
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…การที่ขาพเจามาในครั้งนี้เปนฤดูหนาว เต็มไปดวยหิมะและน้ําแข็ง ถึงแมวาจะเปนระยะเวลาอัน
สั้น แตก็สรางความประทับใจ ความทรงจํา เพิ่มพูนมิตรภาพ จีน – ไทย และเสริมสรางใหมีการ
แลกเปลี่ยนกัน ขอนําความปรารถนาดีจากประชาชน 36.5 ลานคนไปสูประชาชนชาวไทย ขอให
ประเทศไทยเจริญรุงเรือง

(หนา 135)

จะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในแตละครั้งนั้น สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงคที่จะเจริญความสัมพันธระหวางประชาชนชาวจีน
และชาวไทยใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ     
ผูกพันและเกี่ยวของเชื่อมโยงกันมาชานานนับตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรง
ตระหนักดีวาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งนั้น พระองคเปรียบเสมือน   
ราชทูตที่นําความปรารถนาดีของชาวไทยมาสูประชาชนชาวจีน และนําสัมพันธไมตรีและมิตรภาพ
ที่ดีของประชาชนชาวจีนไปสูประชาชนชาวไทย ดังนั้นการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางสองประเทศ
จึงถือเปนพระราชกิจหนึ่งที่สําคัญในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งของ       
พระองค

1.2.18 เพื่อทรงแสวงหาพระประสบการณที่แปลกใหมจากการเสด็จประพาส   
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ รวมทั้งเพื่อทรงสําราญพระอิริยาบถและทรงสําราญพระราชหฤทัย ซ่ึงถือ
เปนการผอนคลายจากพระราชกิจที่เครงเครียด โดยพระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับ   
การเสด็จฯเยือนตางประเทศไวอยางนาสนใจ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย
พระองคทรงกลาวถึงเมื่อคราวที่เสด็จประพาสทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร ณ สถานที่แหงนั้น    
พระองคทรงพบประสบการณที่แปลกใหม โดยทรงพระเกษมสําราญกับการปนภูเขาทรายซึ่งทรง
พบกับอุปสรรคบางเล็กนอย ดังความวา

…เมื่อขี่ไปถึงทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทรก็หยุดอูฐ แทนที่ขาพเจาจะไปชมทะเลสาบ กลับชวน
เปยนเหมยปนภูเขาทราย แตแรกก็ว่ิงขึ้นไปไดไมยากนัก พอขึ้นไปสูงๆ  ชักปนไมขึ้น หนังสือนํา
เที่ยวเขาแนะนําใหถอดรองเทาปน แตเราปนขึ้นไปกันทั้งรองเทา ลําบากหนอย ขึ้นไปครึ่งเดียวก็
ปนไมขึ้นแลว เลยคิดวาลงดีกวา ชักจะเหนื่อย ตาชักจะลายๆ สงสัยวาอาจารยสารสินเห็นทาไมดี
เลยมาขอกระเปาและกลองไปชวยถือ ซึ่งขาพเจาหมดแรงก็เลยใหไป ขาลงเราใชวิธีนั่งปลอยตัว
ไหลลงมา  นั่งพักอยูริมทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร   ลุกไมขึ้นปวดขมับเล็กนอย  เห็นจะเปนเพราะ
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เปลี่ยนระดับเร็วเกินไป สักประเดี๋ยวก็หาย มีคนบอกวาภูเขาทรายนี้รองเพลงได ก็คงไดยินตอน    
ตาลายหลังการปนภูเขาแบบนี้ เอง พระเอกในวันนี้เห็นจะเปนคุณสรรชนัฏฐ ชางภาพทีวี              
ซึ่งสามารถแบกกลองทีวีขึ้นไปบนภูเขาทรายและเลื่อนไถลลงมาพรอมทั้งถายทีวีได

(หนา 175 – 179)

จากขอความที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีนั้น พระองคมีพระราชประสงคที่จะแสวงหา  
ประสบการณที่แปลกใหมเปนการเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น นอกจากนี้พระองคยังไดผอนคลาย 
พระอิริยาบถจากพระราชกิจที่เครงเครียดและไดรับความสําราญพระราชหฤทัยจากการเสด็จ
ประพาสสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงนับไดวาเปนประโยชนอีกดานหนึ่งที่ทรงไดรับจากการเสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.2.19 เพื่อทรงฝกฝนการใชภาษาจีนกับชาวจีนจากสถานการณจริง วัตถุประสงค
นี้เปนส่ิงที่พระองคมีพระราชประสงคจะฝกฝนทุกสถานที่ ทุกเวลาที่มีพระราชวโรกาส ดังที่        
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล  ไดกลาวไววา

…อีกประการหนึ่ง ไปประเทศจีนสนุกตรงที่ไดฝกภาษา เคยรับสั่งวาทรงอยูในชุมชนแวดลอมที่ไม
ไดพูดภาษาจีน พนจากหองเรียน พนจากอาจารยก็พูดภาษาไทย ลืมภาษาจีน ไปเมืองจีนนี่สนุก    
ไปวันสองวันพูดภาษาจีนคลอง ปกติแลวมักเสด็จเยือนจีนครั้งละ 14 – 15 วัน ไปวันแรกยังพูดไม
คลองนัก วันที่สองเริ่มคลอง วันที่สามพูดคลองก็พูดภาษาจีนตลอดเวลาที่อยูที่นั่น พอกลับเมือง
ไทยก็ยังพูดได ผานไปสักพักรับสั่งวาลืมเสียแลว เพราะฉะนั้นไปเมืองจีนไดฝกภาษา ไดทัศนศึกษา
วิชาการ ไดเพิ่มพูนความรูที่นาสนใจ…4

ดวยเหตุนี้การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง วัตถุประสงคหนึ่งที่ทรงวาง
เปาหมายไว คือ การฝกฝนการใชภาษาจีน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร กลาวถึงขณะที่
พนักงานกําลังขนสัมภาระเขาเรือนรับรองที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีไดทรงฝกฝนภาษาจีนกับพนักงานคนหนึ่ง ดังความวา

                                                          
4เรื่องเดียวกัน, 29.
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…พนักงานคนหนึ่งเดินถามวากระเปาใบนี้ของใคร ขาพเจาอยากจะทดลองความรูภาษาจีน เลยรีบ
ว่ิงไปดูกระเปา แลวสงภาษาปนการชี้โบช้ีเบวากระเปาใบนี้ของฉัน ใบนี้ของคนโนน คนนี้ (ช้ีไป
ตามหอง) คนจีนคนนั้นคงฉลาดหนอยเลยรูเรื่องดี

(หนา 22 – 25)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ไดกลาวถึงพระวิริยะของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในอันที่จะทรงฝกฝนภาษาจีนกับเปยนเหมย เจาหนาที่รักษา        
ความปลอดภัยประจําพระองค ดังความวา

        รีบขึ้นรถเพราะหนาว ไมยักมีใครมานั่งดวย มีแตเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหญิงช่ือคุณ
เปยนเหมย ซึ่งพอจะพูดภาษาอังกฤษได แตขาพเจาพยายามพูดภาษาจีนเพื่อซอมภาษา คุณเปยนเลย
เปนไกดใหขาพเจาเสร็จ โดยอธิบายเปนภาษาจีนแบบพูดชาๆ

(หนา 6)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดภาษาจีนและมีพระวิริยะอุตสาหะ
ฝกฝนการใชภาษาจีนอยางสม่ําเสมอ จากขอความขางตนจะเห็นไดวาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแตละครั้ง พระองคมีพระราชประสงคที่จะฝกฝนการใชภาษาจีนกับชาวจีนจาก    
สถานการณจริง ซ่ึงชวยใหพระองคมีพัฒนาการในการใชภาษาจีนดียิ่งขึ้น

1.2.20 เพื่อสรางความรวมมือระหวางไทยจีนในดานตางๆ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูทางวิชาการ ขอมูลในการพัฒนาหนวยงานหรือองคกร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได 
ทอดพระเนตรเครื่องถมปดที่งดงามของจีน จึงมีพระราชประสงคที่จะใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
ดานศิลปหัตถกรรม ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…อีกเรื่องที่ขาพเจาถามทานจาวคือ เรื่องที่ไดเห็นงานศิลปหัตถกรรมบางชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เครื่องถมปทม ซึ่งทางจีนทําไดดีมาก จะเปนไปไดหรือไมที่เราจะขอครูจากจีนไปสอนที่เมืองไทย
หรือสงนักเรียนไทยมาศึกษาที่ประเทศจีน ทานจาวบอกวาทําไดทั้งสองอยาง จะจัดการใหถา
ตองการเมื่อไรก็ใหติดตอผานทางสถานทูตทั้งสองก็จะสะดวกดี…

(หนา 86 – 88)
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ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคไดทรงกระตุนใหเกิดความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการในดานพฤกษศาสตรระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย      
ดังความวา

        ประเทศไทยมีภูมิประเทศและชนชาติคลายคลึงกัน หลายปมานี้เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ
ไทยพัฒนาเร็วมาก  ทางสถาบันมีความสัมพันธรวมมือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานของไทยที่มีภารกิจคลายคลึงกัน เชน มีการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร
และรวมมือกันวิจัยพันธุไมกับหอพรรณไมกรมปาไมของไทย ทํามาได 4 ปแลว จัดการประชุมรวม
กับไทยในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจของโลกปจจุบันหลายหัวขอ เชน เรื่องผลผลิตธรรมชาติ (natural 
products) ปาไมเศรษฐกิจ (economical forestry) การจัดการความหลากหลายของทางชีวภาพ 
(biodiversity management) ลาสุดมีการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 ที่กรุงเทพฯ เรื่อง
รายงานสภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย นอกจากนั้นยังไดรวมมือกับโครงการ
พัฒนาในประเทศไทย เชน บางสวนของโครงการหลวง โครงการสวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถที่เชียงใหม (Queen Sirikit Botanical Garden) ตอไป
คงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการดูงานระหวางสถาบันกับประเทศไทยมากขึ้น

(หนา 160 – 161)

และในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคไดทรงกลาวถึงการแลก
เปลี่ยนทางดานวิชาการและการศึกษาระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังความวา

        พูดกันเรื่องการศึกษา ต้ังแตเรื่องกระทรวงศึกษาจีนชวยสรางศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีน       
ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการสงอาจารยมาชวยสอนภาษาจีนที่คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปญหาการสอนภาษาจีนระดับมัธยมและประถมศึกษาในประเทศ
ไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียน และอาจารยสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรของจีน การสอน
คนพิการ เปนตน

(หนา 7)

จากขอความที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองคมีวัตถุประสงคในอันที่จะสราง       
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นในดานตางๆ ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อันจะนําไปสูความกาวหนาของทั้งสองประเทศในอนาคต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88

1.2.21 เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมที่นาสนใจ อีกทั้งเพื่อทรงรวมงาน
ตางๆ ที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้น เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองค
ไดเสด็จไปยังศูนยแสดงสินคานานาชาติ นครคุนหมิง เพื่อทอดพระเนตรงาน China Kunming 
Export Commodities Fair’ 96 ดังความวา

        จากนั้นไปที่ China Kunming Export Commodities Fair’ 96 ที่ศูนยแสดงสินคานานาชาตินคร
คุนหมิง เมื่อมาปกอนขาพเจานั่งรถผานไปผานมาหลายครั้ง แตไมไดเขาไป เมื่อไปถึงมีคณะ
กรรมการจัดงานมาตอนรับ
        งานนี้ (เรียกยอๆ วา Kunming Fair) เปนงานแสดงสินคาทองถิ่นซึ่งจัดโดยรัฐบาลมณฑล   
เสฉวน มณฑลยูนนาน มณฑลกุยโจว ภูมิภาคปกครองตนเองชนชาติจวงกวางสี ภูมิภาคปกครอง
ตนเองทิเบต นครเฉิงตแูละนครฉงชิ่ง…

(หนา 5 – 6)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรงาน World 
Horticultural Expo Garden ณ นครคุนหมิง ดังความวา

        นั่งรถไปที่จัดแสดงงาน EXPO เกี่ยวกับสวน ภาษาอังกฤษเรียกวา World Horticultural Expo 
Garden
        ในบริเวณสวน มีทีวีจอยักษเขาใจวาระหวางงานจะมีการถายทอด มีนาฬิกาประดับดอกไม     
มีเข็มวินาที ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง มีถนนดอกไม ตรงกลางเปนทางเดิน มีดอกเปาชุนฮวาสีตางๆ 
กําหนดเวลาไววาอีก 2 สัปดาหเมื่อเปดงาน สวนนี้จะสวยกําลังพอดี มีรูปสัญลักษณงาน EXPO’ 99 
คือ รูปมือถือดอกไม มีเรือสําเภาดอกไมสลับสี สีมวง ชมพู และแดง

(หนา 332)

และในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ซ่ึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงคหลักคือ       
การทรงศึกษาภาษาจีนเปนระยะเวลา 1 เดือน เมื่อวางจากการทรงพระอักษรพระองคไดเสด็จไป
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแหงชาติ ดังความวา

…เริ่มตนที่ประวัติของงานนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีนเปนผูจัดงาน 15 ป ของ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแหงชาติ
        โครงการนี้เริ่มตนเมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1986 (จึงเรียกวา โครงการ 863) นักวิทยา
ศาสตรช้ันนํา 4 ทานของจีนเขียนจดหมายถึงทานเติ้งเสี่ยวผิงวา ทั้ง 4 ทานติดตามความคืบหนา
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โครงการ Star war ของสหรัฐอเมริกา และโครงการวิทยาศาสตรอื่นๆ ทั่วโลก ฉะนั้นจีนควรมีโครง
การวิทยาศาสตรของตัวเองและศึกษาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรในตางประเทศ…

(หนา 160)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
เวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางคุมคาที่สุด เพราะนอกจากจะทรงแสวงหา
ความรูจากการทัศนศึกษาจากพิพิธภัณฑ และสถานที่สําคัญตางๆ แลว พระองคยังมีพระราช
ประสงคที่จะทอดพระเนตรกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ ที่นาสนพระราชหฤทัยซ่ึงทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้น ดวยทรงเห็นวาเปนการสั่งสมความรูและประสบการณอีกทางหนึ่ง

1.2.22 เพื่อทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดังที่พระองคทรงสนทนากับผูวาราชการมณฑลสานซีถึงการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว       
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ทานรองบอกวาเคยรับแขกมาหลายรายแลวไมเคยเห็นใครสนใจเทาขาพเจาเลย ที่วาจะเขียน
หนังสือก็ดีมาก ทานชักอิจฉา แตกอนก็เขียนบทความ แตตอนนี้มีราชการมากเลยเขียนไมดี            
ผูอํานวยการแนะนําวาถาจะเขียนเรื่องซีอานควรจะตองศึกษาบทกวีสมัยราชวงศถัง และนํามา
ประกอบดวยเรื่องจึงจะมีชีวิตชีวา เพราะกวีจะบรรยายไดละเอียดเห็นภาพชัด เชน อูฐเดินอยางไร 
จะไดบรรยากาศดี

(หนา 54)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคไดทรงกลาวถึงการทรง   
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ืองนี้ไว ดังความวา

        ทุกครั้งที่ขาพเจาเดินทางไปประเทศจีนก็จะเขียนบันทึกประสบการณเพื่อเลาสูมิตรสหายญาติ
พ่ีนอง และทุกครั้งก็ประสบปญหาเรื่องการถายทอดเสียงอาน เนื่องจากเสียงหลายเสียงที่ใชในภาษา
จีนไมมีใชในภาษาไทย จึงไมสามารถถายทอดออกมาได นอกจากพยายามเขียนใหใกลเคียงที่สุด…

(หนา 4 - 5)

ในพระราชนิพนธเรื่อง เย็นสบายชายน้ํา พระองคไดทรงสนทนากับทานเฉียนฉีเฉิน        
ถึงเรื่องเกี่ยวกับพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว ดังความวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

        ทานก็วาขาพเจาคงจะแตงหนังสือเรื่องนี้ ขาพเจากลาววาคราวนี้แตงยาก เรื่องเขื่อนเปนเรื่อง
ใหญโตซับซอน ตอนนี้เขียนเสร็จไปแลวเปนบางสวนจะตองแกไข ขาพเจาพบคนมากบางทีก็พูด
ไมตรงกันตองมาปรับวาควรจะเปนอยางไร แตเทากับไดมองจากหลายแงผานจุดตางๆ หลายจุด…

(หนา 179)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดทรงกลาวไวในคํานําถึงปญหาในการ
ทรงพระราชนิพนธ อีกทั้งทรงใหขอแนะนําเรื่องการใชวิจารณญาณในการอาน ดังความวา

        ในการนําเรื่องการเดินทางครั้งนี้มาเรียบเรียงเปนหนังสือขาพเจามีปญหาที่ถือไดวาเปนปญหา
หลักของคนยุคนี้คือ มีขาวสารขอมูลทวมทน ไมสามารถกลั่นกรองมาเปนความรูและความคิดเห็น
ไดงายๆ ผูที่ไดอานบันทึกนี้จึงตองวิเคราะหเอาเองใหดีวาจะเชื่อหรือไมเช่ือความคิดความเห็นของ
ขาพเจาอยางไร ขาพเจาสนใจศึกษาเรื่องของจีนมาเกือบ 20 ปแลว แตก็ยังรูสึกวามีความรูนอย    
การเขียนหนังสือเคยคิดวาจะเขียนใหเปนหลักวิชาการ คนควาและเรียบเรียงใหเปนหมวดหมูกวานี้ 
แตก็ทําไมไดสักที ครั้งนี้ขอเขียนเรียงลําดับไปตามที่ไดพบเห็นอยางเชนเคย

(หนา (11) )

และในพระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดทรงกลาวไวในคํานําถึง     
วัตถุประสงคในการพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ืองนี้ ดังความวา

…เมื่อกลับมาแลว ไดเขียนเรื่องที่ไดพบเห็น ไดยินมารวมทั้งที่ไดตรวจสอบขอมูลและคนควาเพิ่ม
เติมเทาที่จะหาไดมาเลาใหผูอานฟง จะไดไปทองโลกกวางแสวงหาปญญารวมกันไปทองแดน 
เจียงหนานแสนงามวา งามอะไร งามอยางไร จนมีบทกวีมากมายของกวีหลายคนเขียนพรรณนาถึง
เจียงหนาน

(หนา 4)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนวัตถุประสงคหนึ่งคือเพื่อพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว     
พระองคมักจะทรงสนทนากับผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ถึงการทรงพระราชนิพนธอยูเสมอ ซ่ึงก็ได
รับการสนับสนุนและมีการกราบบังคมทูลเสนอขอแนะนําตางๆ มากมาย ทั้งนี้เนื่องจากการทรง
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวดังกลาวนอกจากจะสงผลตอความสัมพันธอันดีระหวางทั้งสอง
ประเทศแลว ยังชวยใหคนไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้นอีกดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

1.2.23 เพื่อทรงเขาพบบุคคลที่มีช่ือเสียง นักวิชาการ ผูนําประเทศ และผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร สมเด็จ       
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปยังมหาศาลาประชาชนเพื่อทรงเขาพบกับฯพณฯ
เติ้งเสี่ยวผิง ดังความวา

        ยังไมทันดูในหองอยางละเอียดก็พอดีถึงเวลาที่จะตองไปเขาพบ ฯพณฯเติ้งเสี่ยวผิง ไปกัน
เฉพาะขบวนเล็กอยางเคย สวนขบวนใหญจะไปพบกันที่รานเปดปกกิ่งซึ่งทาน ร.ม.ช. หันเนี่ยนหลง
จะเปนเจาภาพเลี้ยง

(หนา 101)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคไดทรงเขาพบนักวิชาการ
ทางดานภูมิศาสตร 2 ทานและทรงรวมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันวิจัยภูมิศาสตร ดังความวา

        หลังอาหารพบอาจารย 2 ทานคือศาสตราจารยเฝงเจียจางกับศาสตราจารยจาวหวาชาง 
ศาสตราจารยเฝงเปนประธานคณะวิชาการของสถานี Remote Sensing ที่ฉางชุน ศาสตราจารยจาว
เปนกรรมการสถาบันวิจัยภูมิศาสตร ศาสตราจารยเฝงเลาใหฟงวาไดทํางานกับศาสตราจารยเฉินซู
เผิงต้ังแต ค.ศ. 1970 กวาๆ ศาสตราจารยเฉินสนับสนุนและเปนที่ปรึกษาของสถานีที่นี่จะมาปละ
ครั้งสองครั้ง…

(หนา 99)

ในพระราชนิพนธเรื่อง หวงเหออูอารยธรรม พระองคไดเสด็จไปเขาพบประธานาธิบดี 
เจียงเจอหมินและทรงสนทนาดวยอยางเปนกันเอง ดังความวา

        เดินทางตอไปที่จงหนานไหเพื่อพบทานประธานาธิบดีเจียงเจอหมิน เมื่อเขาไปถึงทาน
ประธานาธิบดีลุกขึ้นตอนรับ แลวมานั่งสนทนากัน ทานวาปที่แลวทานนําคณะเยือนไทย ปนี้ฉันนํา
คณะเยือนจีน ไดพบกันอีก ฉันทวงวาที่มาเกาก็ไดพบกัน ทานวานั่นแหละมิตรแทยอมเจอกันบอย 
มาดามเฉินจื้อล่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเคยทํางานดวยกันที่เซี่ยงไฮ บัดนี้ก็มาเจอกันอีก

(หนา 235)

และในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคทรงเขาพบอาจารย        
จี้เซ่ียนหลิน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาสันสกฤตของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ดังความวา
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        เราไปเยี่ยมอาจารยจี้เซี่ยนหลิน ถึงจะอายุมากแลว แตสุขภาพยังดีอยู สมองดี พูดชัดเจน          
มีเลขานุการคนหนึ่ง ลูกศิษยคนหนึ่ง ที่ทานอยูมีหลายหอง เปนหองเล็กๆ มีหนังสือเต็มไปหมด      
มีของตั้งประดับอยูบาง…ถามทานวาทําไมเรียนภาษาสันสกฤตทานอธิบายวาวัฒนธรรมใหญๆ     
มีวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมอินเดีย ทั้งสองวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกัน จีนรับวัฒนธรรม
หลายอยางจากอินเดีย ที่เห็นชัดเจนคือพุทธศาสนา…

(หนา 196 – 197)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้ง        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงเขาพบหรือทรงพระราชทานพระราช    
วโรกาสใหบุคคลตางๆ เขาเฝาทูลละอองพระบาท อาทิ นักวิชาการ ผูนําประเทศ และผูทรงคุณวุฒิ
ดานตางๆ ทั้งนี้นอกจากจะเปนการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการแลกเปลี่ยนทรรศนะและความคิดเห็นตอกัน เปน
การเปดโลกทัศนทางความคิดใหกวางขึ้น อันจะสงผลใหพระองคสามารถนําแนวคิดและนโยบายที่
เปนประโยชนกลับมาพัฒนาประเทศตอไป

1.2.24 เพื่อทรงศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจบทกวีจีนใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น เชน ใน
พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคไดทรงสนทนากับมาดามเฉินขณะเสด็จไปยัง
พิพิธภัณฑเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี ซ่ึงมาดามเฉินไดทองบทกวีส้ันๆ เกี่ยวกับบริเวณเขต
ปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี และพระองคทรงแปลไวอยางไพเราะ สละสลวยยิ่ง ดังความวา

…มาดามทองบทกวีสั้นๆ ที่กลาวถึงบริเวณตาหลี่นี้วา
 เซี่ยกวนเตอเฟง

ตาหลี่เตอฮัว
ชางซานเตอเซี่ย
เออรไหเตอเย

แปลวา
ลมของเซี่ยกวน (เปนช่ือบริเวณแถบนี้)
ดอกไมของตาหลี่ (ชาวนาแถวๆ นี้ชอบปลูกดอกไม)
หิมะของชางซาน (บนยอดเขาในเทือกจะมีหิมะอยูถาวร)
พระจันทรของทะเลสาบเออรไห (ไมทราบวาจะแปลวาทะเลสาบรูปรางเหมือน
พระจันทร หรือพระจันทรสะทอนแสงลงในทะเลสาบ)

(หนา 38 – 39)
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ในพระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดทรงกลาวถึงบทกวีของไปจวีอ้ี      
ที่กลาวถึงความงดงามของดินแดนเจียงหนานไว อีกทั้งยังทรงแสดงพระราชทรรศนะและวิเคราะห  
บทกวีนี้ดวย ดังความวา

เจียงหนานแสนงาม
ทิวทัศนเกาที่คุนเคย
แดดออก บุปผาริมนทีแดงกวาเพลิง
ชุนเทียนยางมา น้ํานทีเขียวดุจคราม
ไมคิดถึงเจียงหนานไดอยางไร

        ไปจวีอี้ (ค.ศ. 772 – ค.ศ. 846) กวีเอกและขุนนางในสมัยราชวงศถังเปนผูแตงรอยกรองบทนี้ 
นักวรรณคดีกลาววา บทกวีนี้ใชภาษาเรียบงาย ไพเราะ ฟงสบาย ใชอักษรเพียง 27 ตัวก็บรรยายภาพ
ฤดูใบไมผลิที่เจียงหนานไดอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภาพตัดกันในบาทที่ 3 และ 4 นั้นทํา
ไดดีมาก ใน ค.ศ. 822 ไปจวีอี้มารับราชการอยูที่เจียงหนาน เปนเจาเมืองหังโจว 2 ป ซูโจว 1 ป รวม
อยูเจียงหนาน 3 ป ไปจวีอี้ประทับใจธรรมชาติที่งดงามและวัฒนธรรมที่รุงเรืองของเจียงหนาน    
สิ่งเหลานี้อยูในความทรงจําจึงไดแตงบทกวีเกี่ยวกับเจียงหนานไวหลายบท

(หนา 3)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
ตระหนักดีวาบทกวีเปนส่ือชวยใหเขาถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากภาพวิถีชีวิต
ความคิดและจิตใจของชาวจีนในแตละยุคจะสะทอนผานทางบทกวีในแตละสมัย ดังนั้นการศึกษา
และทําความเขาใจบทกวีจีนจึงสงผลใหพระองคเขาพระราชหฤทัยสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประชาชนชาวจีนไดดียิ่งขึ้น

ผลการศึกษาดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีทรงมีวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนจํานวนมาก             
วัตถุประสงคบางประการพระองคตั้งพระราชหฤทัยไวอยางชัดเจน ในขณะที่วัตถุประสงคบาง
ประการเปนผลพลอยไดจากการเสด็จฯเยือน เพราะฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวาการเสด็จฯเยือน          
สาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งพระองคทรงวางแผน กําหนดเปาหมาย เพื่อใหการเสด็จฯเยือน
ของพระองคไดรับประโยชนคุมคาที่สุด
 
2. วัตถุประสงคท่ีทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเท่ียว

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พระองคไดเสด็จประพาสสถานที่สําคัญตางๆ ไดทอดพระเนตรแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ รวมทั้ง
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ไดทรงทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยู รวมทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อพระองคได  
ทอดพระเนตรสิ่งตางๆ แลวจึงมีพระราชดําริที่จะใหประชาชนชาวไทยไดรูจักสาธารณรัฐ       
ประชาชนจีนและประชาชนชาวจีนไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งทรงตระหนักดีวาความรูและประสบการณของ
พระองคอาจจะมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศได จึงทําใหพระองคมีพระวิริยะอุตสาหะบันทึก
เรื่องราวการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางมิไดทรงเหน็ดเหนื่อยจนปรากฏสารคดี   
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 9 เร่ือง ดังที่ ฯพณฯ ฟูเซียะจาง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ           
ประชาชนจีนประจําประเทศไทย ไดกลาวถึงความมีพระวิริยะในการทรงพระราชนิพนธสารคดี
ทองเที่ยวของพระองคไว ความวา

        เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ไดเสด็จเยือนจีนหลายครั้ง ฉะนั้นจึงมีเจาหนาที่กระทรวงการตาง
ประเทศจีนหลายคนไดมีโอกาสเฝารับเสด็จทานหลายครั้งเชนกัน ทุกคนที่ไดมีโอกาสรับเสด็จ  
พระองคทานตางก็มีความประทับใจอยางลึกซึ้งในความขยันหมั่นเพียรและความตั้งพระทัยของ
พระองคทาน คือทุกครั้งที่พระองคทานเสด็จเยือนจีน ทานตองเตรียมเอาปากกาจดสิ่งที่พระองคได
ประสบพบเห็น และทุกคืนหลังจากที่ไดเสร็จสิ้นภารกิจเสด็จเยือนจีนอยางเปนทางการแลว ไมวา
จะดึกอยางไรก็ตามพระองคจะตองทรงจดสิ่งที่พระองคไดประสบพบเห็นในวันนั้นเพื่อเขียนเปน
หนังสือ ซึ่งก็ไดสรางความประทับใจแกเจาหนาที่ฝายจีนที่ไดรับเสด็จ เนื่องจากวาพระองคทรงรัก
ประเทศจีน ทรงรักภาษาจีน จึงไดมีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเหลานี้ ความขยันหมั่นเพียรของ   
พระองคทานนั้นเปนที่เลื่องลือในหมูประชาชนจีน… 5

ผลการศึกษาวัตถุประสงคในการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ        
ประชาชนจีน ปรากฏวาพระองคมีพระราชประสงคในการทรงพระราชนิพนธ ดังตอไปนี้

2.1 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานตางๆ
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน แมจะมีลักษณะบันทึกเชิงสารคดี 

แตก็ไดเอาพระราชหฤทัยใสในการใหขอมูลทางวิชาการเปนอยางดี จนอาจจะนําไปใชอางอิงได 
และมักจะโปรดใหมีภาคผนวกที่เปนประโยชนตอการศึกษา6 ชวยใหทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราว
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดดียิ่งขึ้น

                                                          
5เรื่องเดียวกัน, 15.
6เทพรัตนปรีชา (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 11.
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จึงจะเห็นไดวาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนแหลงรวมความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในดาน
ตางๆ ไดเปนอยางดี โดยพระองคมีพระราชประสงคใหผูอานไดรับความรูจากพระราชนิพนธมาก  
ที่สุด ซ่ึงความรูดังกลาวมีหลายดาน เชน ประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี     
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม การศึกษา 
ภูมิศาสตร และ เศรษฐกิจ เปนตน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระวิริยะที่จะถายทอดเรื่องราวตางๆ 
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาว
จีน ดวยทรงเล็งเห็นวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีลักษณะของสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงมี
ลักษณะคลายคลึงกับประเทศไทย จึงทําใหวิถีชีวิตความเปนอยูบางประการคลายคลึงกัน พระองค
จึงใสพระราชหฤทัยที่จะถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวจีนลงในพระราชนิพนธซ่ึง
ผูอานสามารถนําความรูหรือขอมูลบางประการมาใชในการพัฒนาความเปนอยูของตนเองและ
ประเทศชาติได ดังปรากฏใน  พระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        เนินเขาแถวนี้เขามักจะทํานาขั้นบันได บางทีก็ทําไร ทําสวน ปลูกสม ชา ทางใตของมณฑล
สานซีมีการทํานาในลักษณะที่เราก็ทํา ในบริเวณภูเขาบางแหงทางภาคเหนือ คือทําเปนนามีน้ําขัง
อยูช้ันบนแลวใหน้ําไหลตามรูคันนาลงมาชั้นลางตอๆ ไป

(หนา 162)

…คนขี่จักรยานมีมาก ใชพาหนะอื่นนอยกวา มีรถเมลเหมือนกัน เพื่อประหยัดน้ํามันเขามักเอา 2 
คันพวงกันเปนคันเดียว ชาวนาที่เสฉวนนี้ เขามีจักรยานใชกันทุกบาน และใชไดสารพัดอยาง ผักที่
กินไมหมดก็บรรทุกไปขาย (เขาปลูกผักไดมาก เคยเห็นกองไวขางถนนกองพะเนินเทินทึก ขาพเจา
กลัวจะเนาเสียนาเสียดาย) ไปซื้อของก็ใชจักรยาน ไปเยี่ยมญาติก็จักรยานเหมือนกัน คุณจังฯ บอก
วาถาฝนไมตกจะไดเห็นภาพคนขี่จักรยานมีลูกนั่งหนา เมียนั่งหลัง อุมลูกคนหนึ่ง ใสในเปอีกคน 
แลวขนผักดวย ลักษณะนี้จะไมไดเห็นในเมือง เพราะในเมืองเขาหามมีลูกเกินสองคน (และหาม
บรรทุกโดยสารมากอยางนี้ดวย)

(หนา 238 – 239)

ปจจุบันแมสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังมีสภาพสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม แตในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น กลับพัฒนารุดหนาไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงถือเปนการพัฒนาที่ควบคูกัน
ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงนํา
เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวในพระราช
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นิพนธเพื่อเปนแนวทางประยุกตใชในการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
ใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมเกษตรกรรม ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปน    
นักเรียนนอก ความวา

        การศึกษาดานเทคโนโลยีทางทะเลระดับสูงชวยใหมีความรูเกี่ยวกับทะเลมากขึ้น เพื่อรักษา
สิทธิทางทะเล พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมทางทะเล ลดอุบัติเหตุทางทะเล สาขานี้นับวาเปนสาขา
ใหมที่เขาในโครงการ 863 ใน ค.ศ. 1996 มีการศึกษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การศึกษาดานการขยาย
พันธและควบคุมเพศของสัตวน้ําเค็ม (ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม) มีอุปกรณที่ใชศึกษาทะเล 
การเลี้ยงปลา หอยเปาฮ้ือ การเลี้ยงหอยมุก การวิจัยสมุทรศาสตร การเอาสารตางๆ ที่สกัดจากสัตว
และพืชทะเล มาเปนสวนผสมในการผลิตยา (แผนปจจุบัน) เชน รักษาโรคเอดส โครงการขุดเจาะ
น้ํามันและแกสธรรมชาติ เรือที่ใชในการขุดเจาะ การใชคลื่น Seismic ในการศึกษาแผนดินไหวใน
ทะเล…

(หนา 166)

นอกจากนี้พระองคยังทรงใหขอมูลเบื้องตนทางวิชาการในการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณรัฐ      
ประชาชนจีน อีกทั้งยังมีพระราชประสงคที่จะชี้แนะแหลงคนควาทางวิชาการใหละเอียดลึกซึ้ง     
ยิ่งขึ้น เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับพระเจาฉินชีหวั่งตี้ (จิ๋นซีฮองเต) ไว ดังความวา

…ขาพเจาเคยเรียนประวัติศาสตรจีนต้ังแตอยูโรงเรียน มหาวิทยาลัยและปแรกที่ขาพเจาสอน    
อารยธรรม ก็สอนเรื่องพระเจาฉินชีหว่ังตี้นี้อีก ขาพเจาเห็นวาพระจักรพรรดิ พระองคนี้เปนคนที่ 
นาสนใจ คนคนเดียวนี้ทั้งสรางและเชื่อมกําแพงเมืองจีน สรางสุสานมีอะไรตอมิอะไรใหญโต     
ซึ่งจะตองอาศัยวิชาการขั้นสูงจึงจะทําไดสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแกประเทศจีน โดยการ
จัดการคมนาคมใหเขาสูศูนยกลาง ปรับใหหนังสือจีนเปนอยางเดียวกัน ปรับระบบการใชเงิน 
มาตราชั่ง ตวง วัด ใหเหมือนกันหมด และอยางอื่นอีก แมวาจะเปนพฤติกรรมที่ดุเดือดคอนขางจะ
โหดรายในทรรศนะของเรา ปจจุบันรายละเอียดเรื่องนี้หาอานไดในหนังสือ National Geographic 
Magazine ฉบับเดือน เมษายน ค.ศ. 1978

(หนา 162)

ในพระราชนิพนธเรื่อง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงแหลงคนควาเกี่ยวกับ
ศาสนามานีเคียนไว ดังความวา
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        เมื่อพูดถึงเรื่องศาสนามานีเคียนนี้หลายๆ หน ก็เพิ่งจะนึกออกวาตอนที่ไปฝรั่งเศสไปเที่ยวทาง
เขตภูเขาปเรเนส มาดามบอนเนอวาลที่พาไปเลาวามีลัทธิศาสนาคริสตแบบนอกรีตนอกรอย เปน
ความเช่ือที่ผสมกันระหวางคริสตกับลัทธิมานีเคียน ลัทธินี้มาปรากฏที่จีนอีก และมีผูกลาวถึงหลาย
ครั้ง กลับมาจากจีนขาพเจาจึงมาเปดดูใน The Encyclopedia of Religion มีคําอธิบายยืดยาวพอจะ
สรุปไดดังนี้ ศาสดาเจาลัทธินี้เกิดประมาณคริสตศตวรรษที่ 3 ในเมโสโปเตเมีย มีคําสอนวาโลกนี้
ถูกครอบงําโดยวิญญาณชั่วราย จะตองเอาชนะความชั่วอันดํามืดนี้ดวยแสงสวาง ความเช่ือแบบนี้
พบมากในศาสนาของเปอรเซีย

(หนา 52)

เมื่อพระองคทรงรูสึกสับสนและไมแนพระราชหฤทัยในขอมูลเร่ืองใด ครั้นเสด็จนิวัติ
ประเทศไทย จะทรงคนควาแลวนํามาอธิบายไวในภาคผนวก เชน ในพระราชนิพนธ เกล็ดหิมะใน
สายหมอก เลม 2 ความวา

…ขาพเจารูสึกสับสนเรื่องสุสานของพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีของราชวงศชิง กลับมาเมือง
ไทยแลวจึงไดคนควาเพิ่มเติม และไดเรียบเรียงไวในภาคผนวก ค

(หนา 34)

…เรื่องการควบคุมคนในระบบกองธงนี้เปนเรื่องนาสนใจ เมื่อกลับมาเมืองไทยแลว ขาพเจาได    
ถามหาขอมูลเพิ่มเติมจากอาจารยเจียแยนจอง ซึ่งขณะนี้มาประจําอยูสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ 
ขาพเจาไดเรียบเรียงเรื่องระบบกองธงไวในภาคผนวก ง

(หนา 97)

ในพระราชนิพนธเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงแนะนําแหลงขอมูลในการศึกษา     
เกี่ยวกับภูมิลําเนาของพระบิดาในพระเจาตากสินมหาราช ดังความวา

        ในตอนนั้นมีผูกลาววาพระบิดาพระเจาตากอาจจะไมใชคนเทงไฮ เพราะในพงศาวดารกลาววา 
ทรงเปนบุตรจีนไหฮอง ซึ่งภาษาจีนกลางอานวาไหเฟง เปนอําเภออยูทางใตของมณฑลกวางตุงครึ่ง
ทางจากเทงไฮไปเสิ่นเจิ้น ที่เริ่มกลาววาพระเจาตากเปนคนเทงไฮนั้นมาจากหนังสือของ G. William 
Skinner เรื่อง Chinese Society in Thailand (New York : Cornell University Press, 1957) หนังสือ
เลมนี้กลาววาช่ือไหฮองนั้นอาจจะเปนช่ือเฉพาะของพระราชบิดา ไมใชช่ืออําเภอ ขาพเจาลองคิดดู
เลนๆ วา สกินเนอรอาจจะถูกที่วาพระบิดาเปนคนเทงไฮ แตบรรพบุรุษหลายชั่วคนกอนมาจาก    
ไหฮอง มีคนเลาใหขาพเจาฟงวาในสมัยกอนไหฮองเปนเขตที่คอนขางทุรกันดาร คนจึงโยกยายหา 
ที่ทํากินในที่อื่นของประเทศ จึงมาตั้งรกรากที่เทงไฮ หนังสืออีกเลมที่วิเคราะหเรื่องของพระเจาตาก
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ไวอยางนาสนใจคือเรื่อง การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี ของ ศาสตราจารย ดร. นิธิ           
เอียวศรีวงศ

(หนา 14)

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงใหแหลงคนควาเกี่ยวกับฐาน   
ขอมูลของหองสมุดแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังความวา

…ขณะนี้แมหนังสือที่เปนกระดาษก็จะลงทะเบียนเก็บขอมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร ขณะนี้ยังไม
เสร็จ ตอไปรายการหนังสือจะลง internet ขณะนี้มี website ของหอสมุด คือ www.nl.gov.cn มี    
ขอมูลนาสนใจแตเสียที่กดแลวมาชา (เครื่องของฉันอาจจะไมดีเองก็ได)

 (หนา 223)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธสารคดี
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวัตุประสงคที่จะใหความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในดานตางๆ ซ่ึงอาจจะกระตุนใหผูอานนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชเพื่อชวยพัฒนาประเทศชาติ 
อีกทั้งยังทรงใหแหลงคนควาเพิ่มเติมเพื่อใหผูสนใจไดศึกษาคนควาเพื่อขยายองคความรูทางวิชาการ
ใหกวางขวางขึ้น

2.2 เพื่อบันทึกความทรงจําและถายทอดพระประสบการณเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือน           
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อชวยใหประชาชนชาวไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้น เชน
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระวิริยะ
อุตสาหะที่จะจดบันทึกเรื่องราวตางๆ มาถายทอดใหแกผูอานใหไดมากที่สุด ดังความวา

…สิ่งที่อยากดูก็ยังมีอีกมากมาย สิ่งที่ดูไปแลวก็มากจนไมมีเวลาจะยอย เพราะที่ไปไหนๆ ก็ตาม 
ขาพเจาพยายามจะจดจําอะไรตอมิอะไร สิ่งละอันพันละนอยมาเปนบรรณาการแกทุกทานใหมาก  
ที่สุด คนที่ไปดวยก็ชวยคิดชวยต้ังขอสังเกตเหมือนกัน…

(หนา 132)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงบันทึกรายการสิ่งของที่พระองค
ไดทอดพระเนตร ณ พิพิธภัณฑเมาหลิง เพื่อชวยเตือนความทรงจํา ดังความวา
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        ขาพเจาดูจบแคนี้ จริงๆ แลวทานผูอานอาจจะคิดวาขาพเจาควรเลิกเขียนเสียนานแลว เขียน 
รายการสิ่งของอยูได อยางกับใครมาจางใหทําทะเบียน จริงๆ แลวบันทึกเอาไวสําหรับเตือนตัวเอง
วาไดดูอะไรไปแลวบาง สมมุติวาคราวหนาเกิดไดกลับมาอีก (ใครจะไปทราบได) จะไดรูสภาพวา
แตกอนเปนอยางไร

(หนา 100 – 102)

ในพระราชนิพนธเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงวัตถุประสงคในการ           
พระราชนิพนธไวอยางชัดเจนและมีพระราชหฤทัยกวางที่จะยอมรับขอผิดพลาดอีกดวย  ดังความวา

        บันทึกการเดินทางครั้งนี้มีจุดมุงหมายเชนเดียวกับบันทึกอื่นๆ ที่เคยเขียนมาคือ เพื่อบันทึก
ประสบการณสิ่งที่ไดยินไดฟงไดประสบ รวมทั้งความรูสึกขณะเดินทางเสนอประเด็นที่นาศึกษา
ตอบางประการมิไดมุงเปนผลงานทางวิชาการ ฉะนั้นคงมีขอผิดพลาดและขาดตกบกพรองอยูมาก 
เมื่อมีผูอานทวงติงหรือตนเองไดไปศึกษาเพิ่มขึ้น ก็จะหาโอกาสแกไขไปเรื่อยๆ

(หนา 2)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคมีพระวิริยะอุตสาหะแปลสุนทรพจนและ 
คําปราศรัยของผูนําประเทศ ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และฮองกง เพื่อถายทอดเรื่องราวแกผูอาน
ใหละเอียดที่สุด ดังความวา

        สุนทรพจนหรือคําปราศรัยพวกนี้ถึงจะยาวมาก แตขาพเจาพยายามจะบันทึกถายทอดมา ไมแน
ใจวาจะถูกตองรอยเปอรเซ็นตหรือเปลา แตเปนอันวาขาพเจาเขาใจเชนนี้

(หนา 204)

และในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงวัตถุประสงคในการ
พระราชนิพนธวามีพระราชประสงคจะใหชาวไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้น            
ดังความวา

        หลังจากนั้นฉันกลาวขอบคุณที่ไดรับรางวัล และไดกลาวดวยวาไดเรียนภาษาจีน และสนใจ
วัฒนธรรมจีน ไดเดินทางมาประเทศจีน 11 ครั้ง (นับไปงานรับมอบมาเกาดวย) การเดินทางนี้เปน
วิธีการเรียนที่ดียิ่ง ฉันไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเยือนจีน เพื่อใหคนไทยไดรูจักจีนมากขึ้น หวังวา
มิตรภาพจีน – ไทย จะสถิตสถาพรตอไป

(หนา 231)
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จากขอความขางตนจะเห็นไดวาการพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ         
ประชาชนจีนนั้น พระองคมีวัตถุประสงคเพื่อบันทึกความทรงจําและถายทอดพระประสบการณ
เกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเลาเรื่องราวตางๆ อยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อ
จะชวยใหประชาชนชาวไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากเทากับที่พระองคทรงทราบ เนื่องจาก
ทรงตระหนักถึงคุณคาของพระประสบการณที่พระองคไดรับ และทรงมีพระราชดําริที่จะให 
ประชาชนชาวไทยไดรับรูเชนเดียวกับพระองคนั่นเอง

2.3 เพื่อเสนอแนวคิดอันเปนประโยชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งกระตุนใหคน
ไทยนําแนวคิดที่นาสนใจเหลานั้นมาประยุกตใชกับวิถีชีวิตและใชในการพัฒนาประเทศตอไป     
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ทรงมีพระราชดําริวา สิ่งที่ไดทอดพระเนตรนั้นถาไดถายทอดใหชาวไทยไดรับรู จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ จึงไดทรงพระวิริยะอุตสาหะ
บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนั้นขึ้น

(คํานํา)

ทั้งนี้เนื่องจากพระองคทรงเล็งเห็นวาประเทศที่อยูในภูมิภาคเดียวกันนาจะมีการเรียนรู     
ซ่ึงกันและกัน เพื่อนําความรูที่ไดรับจากกันมาพัฒนาประเทศของตน ดังปรากฏในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…หวังวาจะไดนําความรูที่ไดรับไปทําประโยชนใหแกประเทศชาติ จีนและไทยเปนประเทศทาง
ตะวันออกเหมือนกันคงจะมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่คลายคลึงกัน จะเรียนรูจากกันได

(หนา 49)

และในพระราชนิพนธเรื่อง เย็นสบายชายน้ํา พระองคมีพระราชดําริที่จะบันทึกความรู
ความคิดตางๆ เพื่อจะสามารถนําความรูเหลานั้นมาใชประโยชนได ดังความวา

…แตก็จะบันทึกความคิดตางๆ ที่จะไดยินไดฟงตอไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หวังวาขอมูลที่
ขาพเจาและคณะบันทึกในครั้งนี้จะเปนประโยชนบาง…ในที่สุดคณะผูจัดรายการก็สามารถขจัด
ปญหาตางๆ ลุลวงไปดวยดี เราจึงคิดจะรวบรวมประสบการณและขอคิดในการเดนิทางครั้งนี้ เปน
หนังสือและวีดีโอเทปสารคดีใหผูอานและผูชมไดความรูความบันเทิงตอไป

(ความนํา)
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จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมี
วัตถุประสงคในการพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเพ่ือเสนอแนวคิดบางประการที่เปนประโยชน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อชวยใหคนไทยสามารถนําแนวคิดเหลานั้นมาปรับใชกับตนเอง
และประเทศชาติได

2.4 เพื่อนํารายไดจากการจําหนายพระราชนิพนธมาเปนทุนการศึกษาใหแกเด็กที่           
ดอยโอกาส ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…กอนจะไปถึงหังโจว ในรถไฟขาพเจาพยายามใชเวลาเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ ที่จริงก็
ยากหนอย เพราะไมไดเขียนมาพักใหญแลว เลาใหทานทูตจังเหลียนฟงวา การเขียนเรื่องไปเยือน
ตางประเทศ แลวพิมพเผยแพรนั้น นอกจากจะเปนการบันทึกเรื่องไวแลว ยังเปนการหาทุนสําหรับ
สงนักเรียนเรียนหนังสือดวย เรามีปญหาที่คนยากจนไมสามารถเรียนระดับสูงได ทุกคนตองชวย
กัน มีคนเอาเงินมาใหขาพเจามาก รวมทั้งชวยซื้อหนังสือที่พิมพขาย เขาทราบวาขาพเจาใชเงินสวน
ใหญในการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา แสดงวาเขาเห็นดวยในการทํากิจกรรมเชนนี้

(หนา 271)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระองคทรงเปนนักพัฒนศึกษาศาสตรอยางแทจริง ทรงมี
พระกรุณาธิคุณตอเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา ดวยเหตุนี้รายไดจากการจําหนายสารคดีทองเที่ยว
จึงเปนทุนการศึกษาที่จะชวยใหเด็กที่ดอยโอกาสเหลานั้นไดรับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมเด็ก 
คนอื่นๆ

ผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาถึงแมวัตถุประสงคในการพระราชนิพนธสารคดี     
ทองเที่ยวของพระองคจะมีความหลากหลาย แตวัตถุประสงคหลักในการพระราชนิพนธของ     
พระองคก็สอดคลองกับคุณสมบัติของสารคดีทองเที่ยว กลาวคือใหทั้งสาระความรูและความบันเทิง
แกผูอานไปพรอมกันอยางสอดประสานกลมกลืน

รูปแบบพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว

สารคดีทองเที่ยวเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน เนื่องจากมี
เนื้อหานาสนใจ ทั้งยังเปนการถายทอดประสบการณการเดินทางทองเที่ยวของผูเขียน โดยมุงให     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102

ผูอานเห็นภาพและไดรับความรูในแงมุมตางๆ7 อาทิ สภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู และสถานที่ทองเที่ยว เปนตน

นอกจากการนําเสนอสาระความรูใหแกผูอานแลว สารคดีทองเที่ยวยังเปนวรรณกรรมที่ให
ความบันเทิงและความเพลิดเพลินใจ โดยมีศิลปะการประพันธและรูปแบบการนําเสนอที่ชวน      
ติดตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานรูปแบบการนําเสนอนั้น นักเขียนแตละทานตางมีอิสระที่จะ
สามารถสรางรูปแบบอยางไรก็ไดบางคนก็อาจจะผสมผสานรูปแบบและวิธีการเขียนตางๆ ไวดวย
กัน8 ดวยเหตุนี้จึงเกิดการสรางสรรครูปแบบที่หลากหลาย มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

รูปแบบการเขียนสารคดีทองเที่ยวที่พบในปจจุบันมีหลายลักษณะ เชน รูปแบบเลาเรื่อง   
รูปแบบจดหมาย รูปแบบบันทึก และรูปแบบผสม9 นอกจากนี้ยังปรากฏรูปแบบการเขียนสารคดี
ทองเที่ยวที่มีลักษณะกึ่งบันเทิงคดี โดยมีการสมมุติตัวละครเปนผูเลาเรื่องอีกดวย ทั้งนี้รูปแบบของ
สารคดีทองเที่ยวแตละเรื่องขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อเร่ือง จุดประสงคของผูเขียน และลีลาของ        
ผูเขียน10

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 9 เร่ือง มีรูปแบบการทรงพระราชนิพนธ 2 ลักษณะ คือ รูปแบบบันทึก 
และ รูปแบบจดหมาย พระราชนิพนธที่ทรงใชรูปแบบบันทึกมีจํานวน 8 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร    
มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ      
เจียงหนานแสนงาม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สวนพระราชนิพนธที่ทรงใชรูปแบบ         
จดหมายมีเพียงเร่ืองเดียว คือ หวงเหออูอารยธรรม ดังจะกลาวถึงรูปแบบพระราชนิพนธสารคดี 
ทองเที่ยว โดยละเอียด ตอไปนี้

                                                          
7หมอมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การ

เขียนสําหรับครู) หนวยท่ี 9 – 15 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 717.
8เรื่องเดียวกัน.
9ดวงเนตร มีแยม, “การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีทองเที่ยวตางประเทศ ต้ังแตพุทธศักราช 

2475 จนถึงพุทธศักราช 2540” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544), 62.

10วรรณศิริ ต้ังพงศธิติ, “พระนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยวของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2544), 46.
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1. รูปแบบบันทึก
การเขียนบันทึกเปนการเลาเรื่องราวตางๆ ที่เปนประสบการณของผูเขียน อาจเลาเหตุการณ

ที่ไดประสบมา หรือกิจกรรมที่ไดกระทํามา ผูเขียนจะเขียนทํานองรายงานวาไดทําอะไร ที่ไหน  
เมื่อไร และอยางไร11 งานเขียนประเภทหนึ่งที่มักนํารูปแบบการเขียนแบบบันทึกมาใช คือ สารคดี
ทองเที่ยว ซ่ึงเปนงานเขียนเลาเรื่องการเดินทางไปสถานที่ที่นาตื่นตาตื่นใจและเขียนเปนประสบ
การณที่ประทับใจ ผูเขียนจึงนํามาเลานับตั้งแตสาเหตุของการเดินทาง วิธีเดินทาง การพบปะกับ      
ผูคนในสถานที่ที่ไปเที่ยว สถานที่สําคัญๆ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของผูเขียนตอการเดินทาง 
หรือการพบเห็นผูคนตางถ่ิน12

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีที่ใชรูปแบบบันทึกมีจํานวน 8 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย    
เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม และ 
เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระราชนิพนธดังกลาวมีลักษณะการเขียนบันทึกแบบบันทึกรายวัน
หรืออนุทิน

บันทึกรายวันหรืออนุทิน (diary) เปนการเขียนเลาเหตุการณที่ผูเขียนไดพบมาตามลําดับวัน 
โดยเลือกเขียนเหตุการณที่นาสนใจ13 และแสดงความรูสึกนึกคิดอยางตรงไปตรงมา บันทึกตรงตาม
ความเปนจริง ซ่ึงการจดบันทึกรายวันนี้ไมจําเปนตองจดบันทึกทุกวันก็ได โดยอาจจะเลือกเฉพาะ
เหตุการณสําคัญตามความคิดของผูบันทึก14 และผูจดบันทึกสามารถใสความรูสึกนึกคิดของตนตอ
เหตุการณหรือเร่ืองราวเหลานั้นลงไปไดดวย15

สําหรับพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวจํานวน 8 เร่ือง ที่กลาวถึงขางตนนั้น สมเด็จ       
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ     
ประชาชนจีนเปนประจําทุกวัน นับตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันที่เสด็จ
นิวัติประเทศไทย ในแตละวันที่ทรงบันทึกเรื่องราวตางๆ จะทรงระบุวันที่บันทึกอยางละเอียด โดย
ระบุถึงวัน วันที่ เดือน และปพุทธศักราช เพื่อความชัดเจนของบันทึก เชน ในการเสด็จฯเยือน       
                                                          

11ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ และ ธิดา โมสิกรัตน, “ภาษาสารัตถคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร หนวยท่ี 1 – 7 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 382.

12เรื่องเดียวกัน.
13สมพร มันตะสูตร, การเขียนสรางสรรค (กรุงเทพมหานคร : บารมีการพิมพ, 2525), 211.
14ทิพยสุเนตร อนัมบุตร, วรรณกรรมรัตนโกสินทร 2 (รัชกาลท่ี 5 – 7) (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 69.
15ประทีป เหมือนนิล, วรรณกรรมไทยปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ, 2519), 130.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทรงเขารวมพิธีสงมอบฮองกงคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น 
พระองคไดทรงบันทึกโดยระบุวันที่อยางละเอียดเพื่อความชัดเจนวาวันใดคือวันที่ เปลี่ยน      
ประวัติศาสตรของทั้งสองประเทศ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ดังนี้

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2540
        ออกจากหองก็เดินไปเดินมา (มีกงสุลเดินดวยอีกคนหนึ่ง) มีคนมาแจกคําปราศรัยของ
ประธานาธิบดี อีกครูหนึ่งซึ่งไมนานนักก็รีบเขาไปหอง Hall 3, Level 7 เพื่อรวมพิธีสาบานตนเขา
รับตําแหนงของบุคคลสําคัญในเขตบริหารพิเศษฮองกง เรียกช่ือพิธีนี้เปนภาษาอังกฤษ (ยาวมาก) วา 
The Ceremony for the Establishment of the Hong Kong Special Administrative Region of the 
People’s Republic of China and the Inauguration of the Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region

(หนา 183)

และเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงศึกษาภาษาจีน
ที่มหาวิทยาลัยปกกิ่งเปนระยะเวลา 1 เดือน พระองคไดทรงบันทึกเรื่องราวและพระราชกิจที่ทรง
ปฏิบัติในแตละวัน ทั้งนี้ไดทรงระบุวันที่อยางละเอียดทุกวันที่ทรงบันทึกเชนกัน ดังปรากฏใน    
พระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

     วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2544
        ต่ืนขึ้นมาเร็วยังไมทันจะตีหา ตี 5 ก็ลุกขึ้นได แลวรับประทานสาลี่กับน้ําสม ฝกเขียนตัวอักษร
ที่จะใหมหาวิทยาลัยปกกิ่งพลาง ฟงเทปที่ครูหวังอัดให ถึงเวลาลงไปรํามวยจีน วันนี้ซอมตั้งแตตน
จนจบ ครูบอกวาพรุงนี้จะใหเตนเองไมใหดูครูแลว ไมทราบจะออกมาเปนอยางไร

(หนา 241)

นอกจากนี้พระราชนิพนธอีก 5 เร่ือง ไดแก มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก    
ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา และ เจียงหนานแสนงาม ตางก็มีการระบุวันที่อยางชัดเจนทุกวัน   
ที่ทรงบันทึก ยกเวนพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกตางออกไป กลาวคือ
พระองคทรงพระราชนิพนธบันทึกรายวันแบงเปนตอนๆ โดยระบุเพียง วันที่ เดือน และป          
พุทธศักราช พระองคไดทรงตั้งชื่อในแตละตอนตามรายวัน เชน
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ปนกําแพงเมืองจีน 13 พฤษภาคม 2524
        วันนี้ต่ืนขึ้นมาตั้งแตตีสี่กวา เพราะมันสวางเร็วเหลือเกิน กวาจะทําอะไรๆ เพื่อจะฆาเวลาไมให
เกิดความหิวในระหวางที่รออาหารเชาอยางใจจดใจจอ ปาจันตมกาแฟก็อุตสาหไมกิน เพราะจะรอ
อาหารเชาแบบจีน ดูเหมือนวาขาพเจาจดแลววาอาหารเชามีอะไรบาง แตมาถึงเมืองไทยนี้ที่จดอะไร
ตอมิอะไรตามที่ตางๆ มันหายไปไหนหมดก็ไมรู…

(หนา 54)

ในแตละวันที่ทรงบันทึกเรื่องราวตางๆ ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคจะ
ทรงตั้งชื่อแตละตอน ดังนี้

ความนํา จากน้ําพริกปลาทูสูเปดปกกิ่ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่วังอนุชน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2524 ปนกําแพงเมืองจีน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2524 งานเลี้ยงในวังหลวงจีนที่ปกกิ่ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2524 จากปกกิ่งไปซีอาน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2524 ชมเจดียหานฟาแหงซีอานที่อยูของพระถังซําจั๋ง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2524 ดูชลประทานเฉิงตู “อาณาจักรสวรรค”
วันที่ 18 พฤษภาคม 2524 ชมปาหิน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2524 ยูนนาน
บทสงทาย สงทายกอนจะสลายตัว
วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 สวนสมุทร

การตั้งชื่อในแตละตอนตามรายวันเชนนี้ ชวยสรางสีสันและความนาสนใจใหแกพระราช
นิพนธมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหผูอานไดทราบกอนจะเขาไปอานเนื้อหาในบันทึกวาในวันใด   
พระองคจะเสด็จฯไปที่ใดบาง

เมื่อพิจารณาพระราชนิพนธที่ทรงใชรูปแบบบันทึกทั้ง 8 เร่ืองแลว พบวาพระราชนิพนธ
สวนใหญมีองคประกอบหลัก คือ บทนําหรือความนํา เนื้อหาบันทึกประจําวัน และบทสรุปหรือ   
ลงทาย

บทนําหรือความนํา เปนสวนที่อยูกอนสวนเนื้อหาบันทึกประจําวัน โดยมักกลาวถึง       
วัตถุประสงคของการเสด็จฯเยือน ความเปนมาของการเสด็จฯเยือน และการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเทศที่เสด็จฯเยือน เปนตน ทั้งนี้การใหขอมูลดังกลาวนับเปนการใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถานที่และการเดินทางเพื่อปูพื้นฐานชวยใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองไดงายขึ้น พระราชนิพนธที่มี  
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สวนบทนํา มีจํานวน 7 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก เย็นสบาย
ชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก

ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธบทนํา โดยทรงตั้งชื่อวา “จากน้ําพริกปลาทูสูเปดปกกิ่ง” ซ่ึงแสดงใหเห็น      
พระอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลปของพระองคไดอยางชัดเจน เนื่องจากพระองคทรงใชสัญลักษณ
มาชวยดึงดูดความสนใจของผูอาน “น้ําพริกปลาทู” เปนอาหารขึ้นชื่อของไทย สวน “เปดปกกิ่ง” 
เปนอาหารที่มีช่ือเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยเหตุนี้พระองคจึงใชช่ืออาหารทั้งสองชนิด
นี้ เปนสัญลักษณแทนประเทศทั้งสอง กลาวคือ “น้ําพริกปลาทู” หมายถึง ประเทศไทย และ “เปด     
ปกกิ่ง” หมายถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะการตั้งชื่อบทนําเชนนี้ เปนการสรางความเปน  
กันเองระหวางพระองคกับผูอาน อีกทั้งยังชวยใหผูอานรูสึกผอนคลายและเพลิดเพลินใจไปกับ  
พระอารมณขันของพระองคอีกดวย

สวนใหญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะพระราชนิพนธบทนําไว
กอนที่จะถึงสวนของบันทึกประจําวัน ยกเวนเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต ซ่ึงไมมีบทนํา แตพระองคทรงใช
วิธีกลาวเกริ่นในตอนเริ่มตนของบันทึกประจําวันในวันแรกที่เสด็จออกจากประเทศไทย โดยกลาว
ถึงความเปนมาของการเสด็จฯเยือนมณฑลยูนาน และยังกลาวถึงจุดมุงหมายของการบันทึกการ 
เดินทางอีกดวย

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาพระราช
นิพนธในสวนบทนํามีการกลาวถึงวัตถุประสงคการเสด็จฯเยือน ความเปนมาของการเสด็จฯเยือน 
เหตุการณกอนการเสด็จฯเยือน และรายละเอียดของสถานที่ที่เสด็จฯเยือน นอกจากประเด็นดังกลาว
ยังมีเร่ืองราวที่กลาวถึงในบทนําอีกมากมาย อาทิ สาเหตุของการทรงพระราชนิพนธ อุปสรรคในการ
ทรงพระราชนิพนธ จุดมุงหมายของการทรงพระราชนิพนธ และที่มาของชื่อพระราชนิพนธสารคดี
ทองเที่ยว เปนตน

 ถัดจากสวนบทนําจะเปนสวน เนื้อหาบันทึกประจําวัน ซ่ึงเปนเนื้อเร่ืองของพระราชนิพนธ     
จากการศึกษาพบวาพระราชนิพนธทั้ง 8 เรื่อง มีลักษณะการบันทึกที่คลายคลึงกัน กลาวคือเร่ิม
บันทึกตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เสด็จนิวัติประเทศไทย โดยเรียงลําดับวันที่
ตามปฏิทิน และเรียงลําดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลัง ในบางตอนมีการระบุเวลาที่ชัดเจน    
อีกดวย

ในตอนเริ่มตนเรื่องของบันทึกในแตละวันมักจะเปนการเกริ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่อง    
สวนใหญจะทรงกลาวถึงเหตุการณ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น โดยอาจจะมีการระบุวา        
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เหตุการณที่กลาวถึงเกิดขึ้นในเวลาใด ทั้งนี้มักเกริ่นโดยกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเชา เชน 
กลาวถึงสภาพอากาศยามเชา ในบางวันพระองคทรงเริ่มตนบันทึกโดยเกริ่นถึงการเสวย               
พระกระยาหารเชา หรือทรงกลาวถึงกิจกรรมตางๆ ที่ทรงปฏิบัติในตอนเชา เชน การเตรียมการ  
อวยพรวันเกิดใหแกผูรวมเดินทาง การเซ็นสมุดเยี่ยมของเรือนรับรองที่ประทับ การเขียนบันทึก  
การอานหนังสือ ดูโทรทัศน และการออกกําลังพระวรกาย เปนตน บางครั้งเมื่อพระองค             
ทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่นาสนใจ ก็มักนํามากลาวเกริ่นไวในตอนตนของบันทึกในแตละวัน

จากการศึกษาพบวาการเริ่มตนบันทึกประจําวันโดยการกลาวเกริ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ือง
นั้นปรากฏบอยครั้ง และปรากฏในพระราชนิพนธทุกเรื่อง แตอยางไรก็ตามบางครั้งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีก็ทรงเริ่มตนบันทึกประจําวันโดยนําเขาสูเร่ืองทันที ไมมีการ
เกริ่นนํา นอกจากนี้ยังพบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชการเริ่มตนใน
ลักษณะที่ยอนเหตุการณโดยกลาวถึงเรื่องหรือเหตุการณในอดีต โดยอาจจะยอนเหตุการณในวันที่
ผานมา หรืออาจจะเปนการยอนเหตุการณในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต เชน

      วันพุธที่ 1 มีนาคม 2538
        ทราบจาก ดร. ธวัชชัยวาที่เรากินกันวันกอนในรายการอาหารเขียนวา Cattails นั้น ภาษาไทย
เรียกวาหญาถอดปลอง ดอกไมสีฟาๆ เปนจําพวก forget – me – not…

(ใตเมฆที่เมฆใต : หนา 38)

จะเห็นไดวาการเริ่มตนบันทึกในแตละวันโดยกลาวยอนไปในอดีตนั้นเปนการกลาวเพื่อ
เช่ือมโยงเรื่องในอดีตกับปจจุบัน ทั้งนี้การกลาวยอนไปในอดีตยังชวยใหเห็นถึงพระจริยาวัตรของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรงชางสังเกตและชางจดจํารายละเอียดตางๆ

สวนเนื้อหาของบันทึกจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันทุกเรื่อง คือ มีการบันทึกเรียงลําดับเวลา 
โดยบางชวงพระองคทรงระบุเวลาไวอยางละเอียดชัดเจน นอกจากนี้พระองคจะทรงบันทึกโดยเรียง
ลําดับตามสถานที่ที่เสด็จฯเยือน หรือเรียงลําดับกอนหลังตามสิ่งที่พระองคทอดพระเนตร และเรียง
ตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลังเพื่อชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดชัดเจน ไมสับสน

เมื่อจะจบเรื่องในแตละวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรง    
ลงทายเรื่องในแตละวันที่ทรงบันทึกดวยการกลาวถึงเหตุการณกอนจะเขาบรรทม เชน การเขียน
บันทึก การอานหนังสือ และมีพระราชดํารัสกับผูรวมเดินทาง เปนตน บางครั้งพระองคทรงลงทาย
เรื่องดวยการกลาวถึงสิ่งที่ไดทอดพระเนตรมาในอดีต หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมาแลว    
นอกจากนี้พระองคมักทรงลงทายบันทึกประจําวันดวยการแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งที่สนพระราชหฤทัยหรือทรงตั้งขอสังเกตสิ่งที่ทอดพระเนตร อยางไรก็ตามบางครั้งการจบ
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บันทึกประจําวันของพระองคเปนการจบทันที โดยไมมีการกลาวสรุปหรือลงทาย เมื่อพระองค  
ทอดพระเนตรหรือปฏิบัติพระราชกิจสุดทายของวันนั้นเสร็จสิ้นลง พระองคก็จบการบันทึกทันที

ในสวน บทสรุปหรือลงทาย ของพระราชนิพนธแตละเรื่องพระองคจะทรงนําเอาปญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการทรงพระราชนิพนธมากลาวไว โดยเฉพาะเรื่องความลักล่ันของการถอด
เสียงภาษาจีนเปนภาษาไทยซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางสับสนและเปนปญหาตอการทรงพระราชนิพนธ
พอสมควร

ดังกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวที่มีรูปแบบบันทึกนั้น    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกเรื่องราวตางๆ อยางละเอียด เปนลําดับ
ขั้นตอน ตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่พระองคเสด็จนิวัติประเทศไทย และการ
บันทึกในแตละวันนั้นจะทรงบันทึกตั้งแตตอนเชาตื่นบรรทมจนกระทั่งตอนค่ําจะเขาบรรทม โดย
จะทรงบันทึกเรียงลําดับเหตุการณกอนหลัง และเรียงลําดับตามสถานที่ที่เสด็จฯเยือน จึงชวยให      
ผูอานทําความเขาใจพระราชนิพนธไดงายขึ้น อีกทั้งทําใหเห็นถึงพระจริยาวัตรและพระราชกิจใน
แตละวันของพระองคไดอยางชัดเจน

2.รูปแบบจดหมาย
การเขียนจดหมายเปนการสื่อสารชนิดหนึ่งโดยการเขียนเร่ืองราวสงถึงกัน ทั้งนี้จดหมาย

สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ จดหมายสวนตัว จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ             
องคประกอบสําคัญของจดหมายมีดังนี้ คือ ที่อยู วันที่ คําขึ้นตน ตัวจดหมายหรือเนื้อความ คําลงทาย 
ลายมือช่ือ และ ปจฉิมลิขิต

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีที่ใชรูปแบบจดหมายมีเพียงเร่ืองเดียวเทานั้น คือ หวงเหออูอารยธรรม ซ่ึงเปน
จดหมายสวนตัว ทั้งนี้เนื่องจากพระองคมีพระราชประสงคที่จะทรงพระราชนิพนธเพื่อทรงเลาเรื่อง
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประพาสถ้ําทางพระพุทธศาสนาพระราชทาน          
แกพระสหาย เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ นายประพจน อัศววิรุฬหการ อาจารยประจําคณะ            
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนพระสหายและเปนผูที่สนใจเรื่องราวทางพระพุทธ
ศาสนามิไดโดยเสด็จดวย ดังนั้นพระองคจึงมีพระราชดําริจะทรงเลาเรื่องการเสด็จฯเยือนครั้งนี้  
พระราชทานแกพระสหาย โดยทรงบันทึกในรูปของจดหมาย ดังความวา
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โรงแรมเชอราตัน ซีอาน
             วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2543

        สวัสดีประพจน
        คราวนี้ฉันตองเขียนเลาเรื่องการเดินทางในจีนใหประพจนเพราะเธอไมไดมาดวย อยูเสียที่
อเมริกา ที่จริงแลวฉันก็เสียดายมาก รายการเดินทางคราวนี้มีเรื่องที่ประพจนสนใจหลายเรื่อง โดย
เฉพาะอยางยิ่งถ้ําทางพุทธศาสนา เมืองอเมริกาดูจะเปนอุปสรรคในการดูถ้ํา ที่ฉันวาอยางนี้เพราะ
คราวกอนเมื่อฉันเดินทางไปตามเสนทางแพรไหม ไดดูถ้ําตุนหวง ประพจนก็ยังเรียนอยู Berkeley 
คราวนี้ก็ไปวิจัยอะไรอยูที่ Havard

(หวงเหออูอารยธรรม : หนา 2)

รูปแบบจดหมายของพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม มีลักษณะเปนจดหมายสวน
ตัวกึ่งบันทึกรายวัน กลาวคือเปนการเขียนเลาเรื่องราวสวนพระองค มีองคประกอบของจดหมาย
ครบถวน แตพระองคทรงเขียนจดหมายเปนประจําทุกวัน เรียงลําดับวันที่ตามปฏิทิน โดยเริ่มตน  
ตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เสด็จนิวัติประเทศไทย ทั้งนี้เนื้อหาภายในจดหมาย
แตละฉบับก็จะเรียงลําดับตามสถานที่ที่เสด็จฯเยือน และเหตุการณตามที่เกิดขึ้นกอนหลัง โดยมักจะ
เร่ิมเนื้อเร่ืองในจดหมายตั้งแตเมื่อทรงตื่นบรรทมจนกระทั่งถึงเขาบรรทม

พระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ประกอบไปดวยจดหมายจํานวน 14 ฉบับ โดย
ฉบับแรกเริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2543 เปนวันที่เสด็จออกจากประเทศไทย จนกระทั่งถึง
ฉบับที่ 14 วันจันทรที่ 20 มีนาคม 2543 เปนวันที่เสด็จนิวัติประเทศไทย รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 14 วัน 
เทากับจํานวนฉบับของจดหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะแบงองคประกอบของจดหมายเปน    
4 สวน คือ หัวจดหมาย คําขึ้นตนและคําลงทาย เนื้อหาของจดหมาย และปจฉิมลิขิตหรือหมายเหตุ 
โดยจะศึกษาตามลําดับดังนี้

2.1 หัวจดหมาย
เมื่อพิจารณารูปแบบพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พบวามีองคประกอบของ 

จดหมายครบถวน โดยเริ่มจากหัวจดหมายซึ่งประกอบดวยที่อยูและวันที่ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงระบุที่อยูของจดหมายทรงใชสถานที่ประทับในแตละวัน ซ่ึงจะเปน
การชวยบันทึกความทรงจําดวยวาในการเสด็จฯเยือนสถานที่ตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันใดพระองคไดประทับที่ใดบาง ซ่ึงที่อยูและวันที่ที่ปรากฏในจดหมายมีดังตารางแสดงวันที่และที่
ประทับที่ปรากฏในจดหมาย ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมไว ดังนี้
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ตารางที่ 3 วันท่ีและที่อยูซ่ึงปรากฏในจดหมาย

ฉบับที่ วันที่ ท่ีอยู
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

วันที่อังคารที่ 7 มีนาคม 2543
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2543
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2543
วันศุกรที่ 10 มีนาคม 2543
วันเสารที่ 11 มีนาคม 2543
วันอาทิตยที่ 12 มีนาคม 2543
วันจันทรที่ 13 มีนาคม 2543
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2543
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2543
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2543
วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2543
วันเสารที่ 18 มีนาคม 2543
วันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2543
วันจันทรที่ 20 มีนาคม 2543

โรงแรมเชอราตัน ซีอาน
เรือนรับรองวานฮวาซานจวง เหยียนอาน
เรือนรับรองหนานเจียว จี่หนาน มณฑลซานตง
เรือนรับรองหนานเจียว จี่หนาน มณฑลซานตง
เรือนรับรองหนานเจียว จี่หนาน มณฑลซานตง
โรงแรมโซฟเตล นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
โรงแรมโซฟเตล นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
โรงแรมโซฟเตล นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
โรงแรมโซฟเตล นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
เรือนรับรองเตี้ยวอว๋ีไถ
โรงแรมอิ๋งเจอ นครไทหยวน มณฑลซานซี
โรงแรมหยุนกั่ง นครตาถง มณฑลซานซี
โรงแรมหยุนกั่ง นครตาถง มณฑลซานซี
ทําเนียบเอกอัครราชทูตไทย ปกกิ่ง

จากที่กลาวถึงขางตนพบวาการเขียนพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวในรูปแบบจดหมาย 
ชวยใหทราบถึงวันที่และที่ประทับของพระองคไดอยางชัดเจน ทําใหผูอานไดทราบวาพระองคตอง
เปลี่ยนที่ประทับบอยครั้ง แมจะทรงลําบากพระวรกายและเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แตพระองคก็ทรง
บําเพ็ญพระราชกิจตางๆ อยางไมยอทอ

2.2 คําขึ้นตนและคําลงทาย
ส่ิงหนึ่งที่โดดเดนในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม คือ คําขึ้นตน และคําลงทาย

จดหมาย เนื่องจากทรงเลือกสรรภาษาตางประเทศหลายภาษามาใช ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพระอารมณ
ขันและความเปนกันเองของพระองคกับพระสหาย อีกทั้งยังชวยสรางความเปนกันเองกับผูอานอีก
ดวย ดังตารางแสดงคําขึ้นตนและคําลงทาย ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมไว ดังนี้
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ตารางที่ 4 คําขึ้นตนและคําลงทายจดหมาย

ฉบับที่ คําขึ้นตน คําลงทาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

สวัสดีประพจน
สวัสดีจะประพจน
ประพจน
ถึงประพจน
สวัสดีจะประพจน
หนีเหาประพจน
Hi ประพจน
ประพจนเพื่อนรัก
ประพจน
สวัสดีจะประพจน
สวัสดีหลวงตาประพจน
ประพจน
Qin ai de ประพจน
ประพจน

คิดถึง
(ไมปรากฏ)
Good Night
(ไมปรากฏ)
(ไมปรากฏ)
คิดถึง
(ไมปรากฏ)
ลากอนสําหรับวันนี้
ลากอนสําหรับวันนี้
หว่ันอาน
(ไมปรากฏ)
งวงเตม็ที
Ni de pengyou
อีกนานกวาจะไดเจอกัน

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง     
พระราชนิพนธคําขึ้นตนทุกฉบับ แตคําลงทายทรงพระราชนิพนธไวเพียงบางฉบับเทานั้น นอกจาก
นี้เมื่อพิจารณาคําขึ้นตนและคําลงทายดังกลาวแลวจะเห็นวา พระองคทรงมีพระอุปนิสัยเปนกันเอง
กับพระสหาย ไมถือพระองค และทรงมีพระอารมณขันอยูเปนนิจ นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็น  
พระอัจฉริยภาพทางดานภาษาตางประเทศ ที่พระองคทรงรอบรูภาษาตางประเทศหลายภาษา เชน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ดังที่ปรากฏในจดหมายแตละฉบับ เชนในจดหมายฉบับที่ 6 คําขึ้นตน
เปนภาษาจีน “หนีเหา” แปลวา สวัสดี ในจดหมายฉบับที่ 10 คําลงทายเปนภาษาจีน “หวั่นอาน” 
แปลวา ราตรีสวัสดิ์ และในจดหมายฉบับที่ 13 คําขึ้นตน ลงทายเปนภาษาจีนเชนกัน แตทรงใชคํา
อานตามแบบสัทศาสตรที่ภาษาจีนเรียกวา พินอิน (Pinyin) โดยทรงขึ้นตนจดหมายวา “Qin ai de” 
อานวา ชิน – อาย – เตอะ แปลวา ที่รัก เมื่อรวมกับชื่อพระสหายจึงแปลวา “ประพจนเพื่อนรัก” และ
ทรงใชคําลงทายจดหมายวา “Ni de pengyou” อานวา หนี่ – เตอะ – เผิง – โหยว แปลวา เพื่อนของ
เธอ จะเห็นไดวาคําขึ้นตนและคําลงทายจดหมายชวยสรางสีสันใหกับพระราชนิพนธ ซ่ึงชวยดึงดูด
ความสนใจของผูอานไดมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112

2.3 เนื้อหาของจดหมาย
ในสวนเนื้อหาของจดหมายนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับบันทึกรายวันโดยบันทึกเรียงลําดับ

ตามวันที่ สถานที่ และเหตุการณตามลําดับกอนหลัง แตที่แตกตางจากพระราชนิพนธรูปแบบบันทึก 
คือมีการแทรกพระราชทรรศนะ หรือพระราชดํารัสเชิงสนทนาตอพระสหายอยางเปนกันเองเปน
ระยะ เชน

        อีกอยางหน่ึงคือ ไดพบแผนทองจารึกพระนามของบูเช็กเทียน เรื่องมีอยูวาพระนางประชวร
หวัดอยางรุนแรง จึงนึกขึ้นมาไดวาคงจะตองทําสิ่งเลวรายอยางใดอยางหนึ่ง เคราะหกรรมจึง
บันดาลใหเปนแบบนี้ จึงคิดลางบาปโดยการนําแผนทองจารึกพระนามและใหขันธีช่ือหูเชานําไป
ไวที่ภูเขาซงซานใน ค.ศ. 700 ใน ค.ศ. 1980 ชาวนาพบเขานํามาใหพิพิธภัณฑ (เราสองคนเห็นจะ
บาปหนาจึงคัดจมูกกันทั้งป แตคงไมมีเงินมาทํานามบัตรทอง ตองทาวิกไปพลางๆ กอน)

(หนา 135)

        ประพจน เรื่องปกติที่แยเกิดขึ้นอีกแลว สมุดที่ฉันจดขอมูลตางๆ เกิดหายไป เห็นจะตองจบเอา
ไวแคนี้ หมดอารมณแลว ไมเปนไร เรื่องอื่นที่จะตองเขียนเลายังมีอีกเยอะแยะ

(หนา 84)

จะเห็นไดวาทรงใชถอยคําเรียบงายและทรงกลาวถึงเรื่องราวสวนพระองคซ่ึงสรางความ
เปนกันเองกับผูอาน ส่ิงหนึ่งที่เห็นไดชัดคือสรรพนามที่ทรงใชแทนพระองค ทรงใชวา “ฉัน” ซ่ึง
แตกตางจากพระราชนิพนธเร่ืองอื่นๆ ที่ทรงใชสรรพนามแทนพระองควา “ขาพเจา” ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหผูอานรูสึกถึงความไมถือพระองค และความมีพระอัธยาศัยที่ดีตอพระสหายอีกดวย

2.4 ปจฉิมลิขิตหรือหมายเหตุ
ในสวนของปจฉิมลิขิตนั้น ปรากฏในจดหมายฉบับที่ 2 โดยกลาวถึงนิทรรศการเกี่ยวกับ

การปฏิวัติเหยียนอาน ซ่ึงนางจินตนา ธันวานิวัฒนไดจดเนื้อหาในนิทรรศการไวให 10 หนวยโดย
ละเอียด อันที่จริงแลวนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกเนื้อหาสวนนี้
ไวบางแลวแตไมละเอียดนัก เนื่องจากขณะที่พระองคทอดพระเนตรตองดูอยางรวดเร็วบางครั้งจึง
ไมอาจจดรายละเอียดไดทั้งหมด ดังที่พระองคทรงกลาวไวในพระราชนิพนธ ความวา
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        ฉันยังไมทันจะดูอะไรเลย เขาบอกวาหมดเวลาแลว ใหออกไปยืนถายรูปหนารูปปนประธาน
เหมาหนาอนุสรณสถาน แลวใหกลับเรือนรับรอง ที่จริงก็ถูกของเขาเพราะวาเวลากระชั้นมาก    
พวกเราจะตองพบกับนายกเทศมนตรีเวลาอีก 10 นาทีทุม

(หนา 24)

ดังนั้นเพื่อใหมีเนื้อหาตอเนื่องกันพระองคจึงทรงนําขอมูลที่ผูรวมคณะเดินทางชวยบันทึก
ไวให มาพระราชนิพนธไวในสวนปจฉิมลิขิต

นอกจากนี้ยังทรงมี “หมายเหตุ” ไวในจดหมายฉบับที่ 13 ซ่ึงเปนเรื่องที่พระองค             
สนพระราชหฤทัยแตยังไมกระจางแจงกลาวคือเมื่อคร้ังพระองคทอดพระเนตรถ้ําหยุนกั่งซึ่งเปนถํ้า
ที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนา พระองคไดทอดพระเนตรรูปปฐมเทศนา และทรงมีขอสงสัย 
ความวา

…ขามมาดูรูปปฐมเทศนา เปนรูปแทนวางธรรมจักร มีกวางหมอบอยูสองดานอันเปนสัญลักษณ
ของปาอิสิปตนมฤคทายวัน ขอที่ฉันสงสัยคือ เหตุใดธรรมจักรบนแทนจึงมี 3 วง ไกดบอกวา
ธรรมจักรหมุนเร็วๆ คนดูตาลายมองเห็นธรรมจักรเปน 3 วง ฉันไมคอยพอใจคําอธิบายน้ี แตปวย
การเถียงจึงดูตอไป

(หนา 274)

 เมื่อพระองคไดรับการถวายรายงานซึ่งไมกระจางแจงนักจากผูนําเที่ยว พระองคจึงทรง
สอบถามจากพระสหายที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง คือ นายประพจน อัศววิรุฬหการ แลวจึงทรงนํา
เร่ืองราวมาอธิบายไวใน “หมายเหตุ” ดังนี้

        1.ถาวาตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอันเปนปฐมเทศนา หมายถึงการหมุน 3 หนของอริยสัจ 4…
        2.ตามคัมภีรมหายาน มีการตีความหมายพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาเปนหลายแบบ อาจ
กลาวไดวา ทางมหายานมี ธัมมจักกัปปวัตตนะ หรือการยังวงลอแหงธรรมใหหมุนไปหลายหน ใน
ฝายมหายานเองแตละสํานักก็มีมติตางกันไป พอสรุปไดเปน 2 แนว ดังนี้
  ก.คัมภีรของฝายโยคาจาร (วิชญานวาท) กลาววา พระพุทธเจาแสดง ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร หรือ “ปฐมเทศนา” ที่อิสิปตนมฤคทายวัน 3 หน…

ข.ตามนัยของสัทธรรมปุณฑรีกสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจักร 3 หน…
        การที่ทําธรรมจักรเปน 3 วง คงหมายถึง นัยแหงการแสดงธรรมจักรอยางใดอยางหนึ่งที่กลาว
มานี้ เรื่องญาณทัสสนะอันมีปริวัฏฏ 3 ก็มีอยูในคัมภีรทางฝายมหายานเชนกัน ไมจําเพาะมีในทาง
เถรวาทหรือสถวีรวาทเทานั้น เพราะฉะนั้นที่ปรากฏอยูนี้จะจําหนายวาทําตามมติใดมติหน่ึงใน 3 
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อยางใหแนนอนลงไปนั้น ยังไมมีหลักฐานเพียงพอ เปนสันนิษฐานวานาจะตามมติใดมติหนึ่งที่
กลาวขางตนเทานั้น

(หนา 281 – 286)

จะเห็นไดวาพระองคทรงมีพระวิจารณญาณตอส่ิงที่พระองคทอดพระเนตรและทรงสดับอยู
เสมอ หากสิ่งใดเปนสิ่งที่ทรงเห็นวาเหตุผลไมหนักแนนพอหรือไมถูกตอง พระองคจะพยายามหา
ขอมูลเพื่อทําใหเขาพระราชหฤทัยกระจางแจงยิ่งขึ้น ทั้งนี้พระองคทรงพยายามจะใหขอมูลที่ถูกตอง
ที่สุดแกผูอาน พระองคทรงชางสังเกตตอทุกส่ิงรอบพระองค การเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ นั้น    
พระองคมิไดทอดพระเนตรเพียงผานๆ แตทรงเก็บรายละเอียดทุกอยางเพื่อนําเรื่องราวมาเสนอแก  
ผูอานใหไดมากที่สุดและถูกตองที่สุด

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีมีรูปแบบบันทึกรายวันมากที่สุด สวนรูปแบบจดหมายนั้นมีเพียงเร่ืองเดียวโดย
มีลักษณะของจดหมายสวนตัวกึ่งบันทึกรายวัน ทั้งนี้พระองคทรงเลือกใชรูปแบบของพระราช
นิพนธไดสอดรับกับเนื้อหาที่มีรายละเอียดจํานวนมาก เนื่องจากรูปแบบบันทึกและรูปแบบจดหมาย
ชวยใหบันทึกขอมูลไดมาก เขาใจงาย และไมสับสนอีกดวย

เนื้อหาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีไดรับความสนใจจากผูอานเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีเนื้อหาและสาระความรู  
ที่หลากหลาย โดยพระองคทรงบรรยายเรื่องราวตางๆ ที่ทอดพระเนตรอยางละเอียด ทําใหผูอาน   
ไดรับความรูในดานตางๆ เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น นอกจากนี้พระองคยังทรงใช 
กลวิธีการประพันธที่เรียบงาย แตกระชับรัดกุม และส่ือความไดชัดเจน ผูอานจะพบความเปนกันเอง 
ความไมถือพระองค และพระอุปนิสัยสนุกสนาน ราเริง รวมทั้งการมองโลกในแงดีของพระองค
ผานทางพระอารมณขันที่ทรงสอดแทรกไวในพระราชนิพนธตลอดเรื่อง

นอกจากเนื้อเร่ืองที่นาสนใจและพระอารมณขันที่ทรงสอดแทรกไวตลอดเรื่องแลว       
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวยังมีจุดเดนที่ภาพประกอบสีซ่ึงทรงใชประกอบการเลาเรื่องราว
ตางๆ ชวยดึงดูดความสนใจของผูอาน และสรางสีสันใหพระราชนิพนธโดดเดนมากยิ่งขึ้น
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 การศึกษาเนื้อหาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว ผูวิจัยไดแบงการศึกษาเปน 3 ประเด็น คือ 
สรุปเนื้อหาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน และเนื้อหาที่นํา
เสนอ ซ่ึงจะศึกษาโดยละเอียดตามลําดับ ดังนี้

1. สรุปเนื้อหาสารคดีทองเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 เร่ือง เปนการบันทึก

ประสบการณและความทรงจําในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซ่ึงประกอบดวยสาระความรูตางๆ มากมาย ดังนั้น การ
ศึกษาเนื้อหาของสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะทําใหเขาใจเรื่องราวโดยสังเขปของ
พระราชนิพนธ อันจะสงผลใหเขาใจประเด็นศึกษาอื่นๆ ไดดียิ่งขึ้น โดยจะศึกษาตามลําดับ ดังนี้

1.1 พระราชนิพนธเร่ือง “ย่ําแดนมังกร”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง ย่ําแดนมังกร เปนพระราชนิพนธลําดับที่ 1 ในชุด

เสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี          
ทรงบันทึกจากการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524      
ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน      
ซ่ึงทรงเปนอาคันตุกะของนายกรัฐมนตรีจาวจื่อหยาง พรอมดวยขาราชบริพาร โดยพระองคได
เสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ รวมทั้งส้ิน 3 มณฑล ไดแก มณฑลสานซี มณฑลเสฉวน และมณฑล      
ยูนนาน นอกจากนั้นยังไดเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่งและฮองกง รวมทั้งเสด็จฯเยือนเมืองตางๆ รวม
ทั้งส้ิน 3 เมือง ไดแก ซีอาน เฉิงตู และคุนหมิง

1.2 พระราชนิพนธเร่ือง “มุงไกลในรอยทราย”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง มุงไกลในรอยทราย เปนพระราชนิพนธลําดับที่ 11 ใน

ชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ทรงบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน      
ในระหวางวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2533 การเสด็จฯเยือนในครั้งนี้มี
พระราชประสงคเพื่อทรงทัศนศึกษาตามเสนทางการคาแพรไหม ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ พระองคไดเสด็จฯ
เยือนมณฑลตางๆ จํานวน 3 มณฑล ไดแก มณฑลสานซี มณฑลกานซู และมณฑลกวางตุง นอกจาก
นี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่ง ภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร และฮองกง      
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รวมทั้งเมืองตางๆ รวมทั้งส้ิน 10 เมือง ไดแก ซีอาน เสียนหยาง หลานโจว เจียยูกวน จิ่วฉวน ตุนหวง     
ทูหลูฟน อูหลูมูฉี กาชการหรือขาชือ และกวางโจว

1.3 พระราชนิพนธเร่ือง “เกล็ดหิมะในสายหมอก”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เปนพระราชนิพนธลําดับ     

ที่ 27 ในชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงเปนบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2537 การเสด็จฯเยือน
คร้ังนี้มีพระราชประสงคเพื่อทรงศึกษาพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ      
ประชาชนจีน คือ มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงถือเปนถ่ินกําเนิด
ของชาวแมนจู นับวามีความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม และการเมืองของสาธารณรัฐ      
ประชาชนจีนอยางยิ่ง

พระราชนิพนธเร่ืองเกล็ดหิมะในสายหมอก 1 ชุด แบงออกเปน 5 เลม โดยเลมแรกกลาวถึง     
เหตุการณขณะที่เสด็จประพาสมหานครปกกิ่ง เลมที่ 2 กลาวถึงเหตุการณขณะเสด็จประพาสมณฑล
เหลียวหนิง เลมที่ 3 กลาวถึงเหตุการณขณะเสด็จประพาสมณฑลจี๋หลิน และเลมที่ 4 กลาวถึง      
เหตุการณขณะเสด็จประพาสมณฑลเฮยหลงเจียง สวนเลมที่ 5 เปนภาคผนวกซึ่งพระองคไดทรง      
รวบรวมความรูที่นาสนใจไวสําหรับผูตองการศึกษาคนควาตอไป

ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ พระองคไดเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ 
จํานวน 3 มณฑล ไดแก มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง นอกจากนั้นยัง
ไดเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่งและฮองกง รวมทั้งเสด็จประพาสเมืองตางๆ รวมทั้งส้ิน 5 เมือง ไดแก 
เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน ฮารบิน และเฮยเหอ

1.4 พระราชนิพนธเร่ือง “ใตเมฆท่ีเมฆใต”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เปนพระราชนิพนธลําดับที่ 31 ในชุด

เสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงเปนพระราชนิพนธบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 การเสด็จฯเยือนครั้งนี้มี 
พระราชประสงคเพื่อทอดพระเนตรและทรงทัศนศึกษามณฑลยูนนานอันเปนมณฑลหนึ่งที่มี
ประชากรหลายชนชาติอาศัยอยูรวมกัน แตละชนชาติตางก็มีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
ซ่ึงจะเห็นไดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในทองถ่ินนี้
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ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ไดเสด็จฯเยือนมณฑลยูนนานเพียง
มณฑลเดียว โดยเสด็จประพาสเมืองตางๆ จํานวน 4 เมือง และเขตปกครองตนเอง 1 แหง ไดแก 
คุนหมิง เชียงรุง ฮํา ลุน และเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี

1.5 พระราชนิพนธเร่ือง “เย็นสบายชายน้ํา”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา เปนพระราชนิพนธลําดับที่ 38 ใน

ชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ เปนพระราชนิพนธบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 การเสด็จฯเยือน
ครั้งนี้มีพระราชประสงคเพื่อทรงศึกษาเรื่องแมน้ําฉางเจียงหรือแมน้ําแยงซีเกียง และทอดพระเนตร
สถานที่บริเวณริมฝงแมน้ํากอนที่จะมีการสรางเขื่อนซานเสียและน้ําจะทวมพื้นที่บริเวณนี้เกือบ    
ทั้งหมด การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ไดเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ จํานวน 4 
มณฑล ไดแก มณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน มณฑลหูเปย และมณฑลอานฮุย นอกจากนี้ยังได
เสด็จฯเยือนมหานคร 3 แหง ไดแก มหานครปกกิ่ง มหานครฉงชิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ รวมทั้ง
เสด็จประพาสเมืองตางๆ รวมทั้งส้ิน 5 เมือง ไดแก คุนหมิง วานเซี่ยน อ๋ีชาง อูฮั่น และหวงซาน

1.6 พระราชนิพนธเร่ือง “คืนถิ่นจีนใหญ”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ เปนพระราชนิพนธลําดับที่ 41 ในชุด

เสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงเปนบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 การเสด็จฯเยือนในครั้งนี้มีพระราช
ประสงคเพื่อทรงเขารวมในพิธีการสงมอบฮองกงกลับคืนเปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน       
นอกจากนี้ยังมีพระราชประสงคจะเสด็จฯไปมณฑลกวางตุง เพื่อทอดพระเนตรเมืองซัวเถาและเมือง
แตจิ๋ว อันเปนแผนดินบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากอีกดวย

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ไดเสด็จฯเยือนมณฑลกวางตุง เขตปกครอง
พิเศษฮองกง และมาเกา โดยเสด็จประพาสเมืองตางๆ รวมทั้งส้ิน 6 เมือง ไดแก ซานโถว เฉาโจว
หรือแตจิ๋ว กวางโจว โฝซาน ตงกวน และจงซาน รวมทั้งเสด็จฯเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แหง คือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นและเขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห

1.7 พระราชนิพนธเร่ือง “เจียงหนานแสนงาม”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง เจียงหนานแสนงาม เปนพระราชนิพนธลําดับที่      

42 ในชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงเปนพระราชนิพนธบันทึกการเสด็จฯเยือน       
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2542 การ
เสด็จฯเยือนครั้งนี้มีพระราชประสงคเพื่อทอดพระเนตรบริเวณที่เรียกวา “เจียงหนาน” ซ่ึงไดรับ    
ยกยองวามีความงดงามยิ่ง กวีจีนหลายทานไดรับแรงบันดาลใจจากสถานที่แหงนี้ในการรังสรรค  
บทกวี อีกทั้งเพื่อทอดพระเนตรความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ไดเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ จํานวน 3 
มณฑล ไดแก มณฑลเจียงซู มณฑลเจอเจียง และมณฑลยูนนาน รวมทั้งเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่ง 
และเสด็จประพาสเมืองตางๆ รวมทั้งส้ิน 7 เมือง ไดแก นานกิง หยังโจว เจิ้นเจียง ซูโจว หังโจว    
เซาซิง และคุนหมิง

1.8 พระราชนิพนธเร่ือง “หวงเหออูอารยธรรม”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเรื่อง หวงเหออูอารยธรรม เปนพระราชนิพนธลําดับที่     

43 ในชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ โดยทรงบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ    
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 การเสด็จฯเยือนครั้ง
นี้มีพระราชประสงคเพื่อทรงศึกษาอารยธรรมหวงเหอ ซ่ึงสะทอนวัฒนธรรมจีนโบราณที่นาสนใจ 
รวมไปถึงเพื่อทอดพระเนตรและทรงศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุตลอดจนสถาปตยกรรม
และถํ้าทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อทรงรับรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งเปนรางวัล
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการจีนเปนผูทูลเกลาฯ ถวาย

พระราชนิพนธเร่ืองนี้มีรูปแบบเปนจดหมายที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีมีลายพระราชหัตถถึงนายประพจน อัศววิรุฬหการ พระสหายที่มีความสนใจในประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมเชนกัน หากแตในครั้งนี้ไมสามารถโดยเสด็จไดเนื่องจากตองทําวิจัยอยูที่ Harvard 
ดังนั้นลายพระราชหัตถดังกลาวนี้จึงเปนประหนึ่งเรื่องราวที่ทรงเลาเรื่องการเสด็จประพาส            
สาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชทานแกพระสหาย

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ไดเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ จํานวน 4 
มณฑล ไดแก มณฑลสานซี มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน และมณฑลซานซี รวมทั้งเสด็จ
ประพาสมหานครปกกิ่งและเมืองตางๆ รวมทั้งส้ิน 11 เมือง ไดแก ซีอาน เหยียนอาน จี่หนาน       
ไทอาน ชวีฝู เจิ้งโจว อานหยัง ล่ัวหยัง ไคเฟง ไทหยวน และตาถง

1.9 พระราชนิพนธเร่ือง “เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก”
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก เปนพระราชนิพนธ

ลําดับที่ 44 ในชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซ่ึงเปนพระราชนิพนธบันทึกการเสด็จฯ
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เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544           
การเสด็จฯเยือนครั้งนี้มีพระราชประสงคเพื่อทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัย    
ปกกิ่งเปนระยะเวลาหนึ่งเดือน เนื่องจากทรงมีพระดําริวาถาทรงอยูในแวดวงคนจีนก็จะทําใหทักษะ
การใชภาษาจีนของพระองคดีขึ้น โดยทรงประทับแรมอยู ณ อาคาร David Packard ริมทะเลสาบ
เวยหมิงหู มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ในการทรงศึกษาครั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนรับภาระคาใชจาย
ทุกดาน

เนื้อหาโดยสรุปของพระราชนิพนธทั้ง 9 เรื่องดังที่กลาวถึงขางตนนั้น แสดงใหเห็นถึง   
พระราชกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติขณะเสด็จฯเยือน           
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงการเสด็จฯแตละครั้งพระองคตองตรากตรําพระวรกายเพื่อทรงงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่ทรงวางไว แตพระองคก็มิไดทรงยอทอตอความยากลําบาก ยิ่งไปกวานั้น   
พระองคยังมีพระวิริยะอุตสาหะบันทึกพระประสบการณเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนเพื่อเปน 
“บรรณาการ” แกผูอาน โดยมีพระราชประสงคใหประชาชนชาวไทยไดรูจักสาธารณรัฐ          
ประชาชนจีนและชาวจีนมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง เนื้อเร่ืองยอของพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 9 เร่ือง 
จะกลาวไวโดยละเอียดในภาคผนวก ข

2. เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ มีประชากรจํานวนมาก และเปน

แหลงอารยธรรมสําคัญที่แผอิทธิพลถายทอดวัฒนธรรมไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงทําให         
ในปจจุบันแทบทุกประเทศตางก็มีวัฒนธรรมจีนผสมผสานอยูกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และ
ประชาชนชาวจีนก็เดินทางไปตั้งถ่ินฐานในดินแดนตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซ่ึงชาว
ไทยและชาวจีนตางก็ผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันมาชานานตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยเรื่องราวเกี่ยวกับ      
สาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกดาน จึงมีพระราชประสงคที่จะเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อทอดพระเนตรภูมิประเทศที่งดงาม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร รวมทั้งทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑอันเปนแหลงรวบรวมหลักฐานอารยธรรมโบราณของจีน นอกจากนี้พระองคยังมี      
พระราชประสงคที่จะทรงศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ      
วัฒนธรรมที่หลากหลายในแตละทองถ่ินของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
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ในขณะเดียวกันพระองคก็มีพระราชประสงคที่จะเจริญพระราชสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระองคเสด็จฯเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนบอยคร้ัง จนกระทั่งเสด็จฯเยือนครบทั้ง 23 มณฑล ในการเสด็จฯเยือนแต
ละครั้งพระองคมักจะทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวไวดวย เพื่อเปนการบันทึกความทรงจํา
และเพื่อถายทอดประสบการณของพระองคอันจะทําใหชาวไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนไดดี
ยิ่งขึ้น

ปจจุบันปรากฏสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวน 9 เร่ือง ไดแก ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะ
ในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหอ            
อูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก แมวาพระองคยังพระราชนิพนธไวไมครบทุก
มณฑล แตจากพระราชนิพนธดังกลาวก็ทําใหสามารถมองเห็นภาพโดยรวมของสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีนไดอยางชัดเจน

มณฑลที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมี 15 มณฑล 
คือ มณฑลซานซี มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเจียงซู มณฑล       
เจอเจียง มณฑลอานฮุย มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเปย มณฑลกวางตุง มณฑล    
เสฉวน มณฑลยูนนาน มณฑลสานซี และมณฑลกานซู ซ่ึงในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ      
ประชาชนจีนแตละครั้งพระองคไดเสด็จไปยังเมืองตางๆ เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและ
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ รวมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑที่เปนแหลงรวมอารยธรรมโบราณของ
แตละทองถิ่นอีกดวย

ในการศึกษานี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินตามลําดับพระราช
นิพนธ คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบาย   
ชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก    
ซ่ึงจะศึกษาโดยละเอียด ดังนี้

2.1 พระราชนิพนธเร่ือง “ย่ําแดนมังกร”
พระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยไดเสด็จฯเยือนมณฑล
ตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 3 มณฑล ไดแก มณฑลสานซี มณฑลเสฉวน และมณฑล
ยูนนาน นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่งและฮองกง รวมทั้งไดเสด็จฯเยือนเมือง
ตางๆ จํานวน 3 เมือง คือ ซีอาน เฉิงตู และคุนหมิง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เสด็จไปยังฮองกง พํานักที่ฮองกง 1 คืนจากนั้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2524 จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปยังมหานครปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงใชเวลา
ปฏิบัติพระราชกิจและเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ในมหานครปกกิ่งเปนเวลา 3 วัน จนกระทั่งในวันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 พระองคจึงเสด็จไปยังนครซีอาน มณฑลสานซี และวันตอมาพระองคได
เสด็จไปยังเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สําคัญตางๆ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2524 พระองคจึงเสด็จไปยังนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน พระองคทรงสิ้นสุดการปฏิบัติ      
พระราชกรณียกิจในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 แลวจึงเสด็จไปยังฮองกง เพื่อเสด็จนิวัติประเทศ
ไทยในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 รวมระยะเวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง
ส้ิน 9 วัน โดยมีรายละเอียดของเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.1.1 ฮองกง
2.1.1.1 Chinese Arts and Crafts (H.K.) Ltd.
2.1.1.2 ภัตตาคารโกลเดน คราวน
2.1.1.3 สวนสมุทร

2.1.2 มหานครปกกิ่ง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.1.2.1 วังอนุชน
2.1.2.2 เทียนถาน
2.1.2.3 มหาศาลาประชาชน
2.1.2.4 กําแพงเมืองจีน
2.1.2.5 สุสานราชวงศเหม็ง
2.1.2.6 พิพิธภัณฑสุสานราชวงศเหม็ง
2.1.2.7 พระราชวังหลวง
2.1.2.8 พระราชวังฤดูรอนอีเหอหยวน
2.1.2.9 ตําหนักพระนางซูสี
2.1.2.10สถานทูตไทย

2.1.3 นครซีอาน มณฑลสานซี ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.1.3.1 พิพิธภัณฑพระเจาชีวั่งตี่
2.1.3.2 พิพิธภัณฑปานโพ
2.1.3.3 เจดียหานฟา
2.1.3.4 พิพิธภัณฑมณฑลสานซี
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2.1.3.5 สวนสัตว (ตั้งอูหยวน) นครซีอาน
2.1.4 เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.1.4.1 โรงงานทอผา
2.1.4.2 ชลประทานเฉิงตู
2.1.4.3 คอมมูนฉงอี้
2.1.4.4 ชลประทานของหลี่ปง (ตูเจียงเอ้ียน)
2.1.4.5 สะพานสามีภรรยา

2.1.5 นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.1.5.1 ปาหิน
2.1.5.2 ทะเลสาบคุนหมิง
2.1.5.3 วัดอรหันต 500

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้   
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อทรงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากในมณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนานเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่
สําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชากรสวนใหญในประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “ย่ําแดนมังกร”
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2.2 พระราชนิพนธเร่ือง “มุงไกลในรอยทราย”
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหวางวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยไดเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 3 มณฑล ไดแก มฑณฑลสานซี มณฑลกานซู และมณฑล
กวางตุง นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่ง ภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร 
และฮองกง รวมทั้งเมืองตางๆ จํานวน 10 เมือง ไดแก ซีอาน เสียนหยาง หลานโจว เจียยูกวน          
จิ่วฉวน ตุนหวง ทูหลูฟน อูหลูมูฉี กาชการ (ขาชือ) และกวางโจว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยไปยังมหานคร
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2533 ทรงปฏิบัติพระราชกิจและเสด็จ
ประพาสสถานที่ตางๆ จนกระทั่งวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2533 พระองคไดเสด็จไปยังนครซีอาน 
มณฑลสานซี เพื่อทอดพระเนตรจุดเริ่มตนเสนทางการคาแพรไหม จากนั้นเสด็จไปยังเมือง           
เสียนหยางแลวจึงเสด็จกลับมายังนครซีอานเพื่อทอดพระเนตรสุสานของราชวงศที่สําคัญ จากนั้น
ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2533 พระองคจึงเสด็จไปยังนครหลานโจว มณฑลกานซู จนกระทั่งวันที่ 
13 เมษายน พ.ศ. 2533 จึงไดเสด็จไปยังเมืองเจียยูกวน มณฑลกานซู จากนั้นในวันที่ 15 เมษายน 
พ.ศ. 2533 พระองคเสด็จไปยังเมืองจิ่วฉวน มณฑลกานซู และในวันเดียวกันนี้พระองคไดประทับ
รถไฟพระที่นั่งเพื่อเสด็จไปยังเมืองตุนหวง มณฑลกานซู พระองคไดทอดพระเนตรภูเขาหมิงซา
และ ทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร ในชวงเย็นของวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2533 พระองคจึงประทับ
รถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองตุนหวงเพื่อเสด็จไปยังเมืองทูหลูฟน ในภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียง
อุยกูร โดยพระองคไดทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมทองถ่ินที่นาสนใจ  จากนั้น
ในชวงเย็นของวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2533 พระองคจึงไดประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จไปยังนคร  
อูหลูมูฉี ในภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร และวันรุงขึ้นพระองคไดเสด็จไปยังเมืองกาชการ 
ในภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2533 พระองคเสด็จออกจากเมือง       
กาชการกลับไปยังนครอูหลูมูฉี และในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2533 พระองคเสด็จไปยังนคร     
กวางโจว มณฑลกวางตุง โดยพระราชทานพระราชวโกาสใหขาราชการสถานกงสุล ผูวาราชการ
มณฑลกวางโจว ผูแทนสมาพันธสตรีกวางโจวและนักเรียนไทยเขาเฝาทูลละอองพระบาท จากนั้น
จึงเสด็จไปยังฮองกงเพื่อเสด็จนิวัติประเทศไทย รวมระยะเวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนครั้งนี้ทั้งส้ิน 13 วัน โดยมีรายละเอียดของเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.2.1 มหานครปกกิ่ง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.2.1.1 วัดพระอรหันต 500 รูป (วัดปหยุนซื่อ)
2.2.1.2 วัดพระนอน (วัดวอฝอซ่ือ)
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2.2.1.3 วัดลามะ (วัดหยงเหอกง)
2.2.1.4 มูลนิธิซงชิงหลิง
2.2.1.5 สถานเอกอัครราชทูตไทย
2.2.1.6 ศาลาประชาคม

2.2.2 นครซีอาน มณฑลสานซี ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.2.2.1 ประตูไคหยวน
2.2.2.2 สุสานเจาหญิงหยงไท
2.2.2.3 สุสานเฉียนหลิง
2.2.2.4 สุสานเจาชายจางไหว
2.2.2.5 สุสานและพิพิธภัณฑเมาหลิง (สุสานราชวงศฮั่น)
2.2.2.6 พิพิธภัณฑหุนนักรบราชวงศฉิน
2.2.2.7 เจดียหานฟาเล็ก (เสี่ยวเยี่ยนถา)

2.2.3 เมืองเสียนหยาง มณฑลสานซี
2.2.4 นครหลานโจว มณฑลกานซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.2.4.1 พิพิธภัณฑมณฑลกานซู
2.2.4.2 โรงงานทอผาขนสัตว
2.2.4.3 วัดจุนหยวน
2.2.4.4 สวนสาธารณะอูฉวน

2.2.5 เมืองเจียยูกวน มณฑลกานซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.2.5.1 ดานเจียยูกวน
2.2.5.2 ปอมไฟปอมสุดทายของกําแพงเมืองจีน
2.2.5.3 สุสานสมัยราชวงศเวยและจิ้น
2.2.5.4 พิพิธภัณฑกําแพงเมืองจีน

2.2.6 เมืองจิ่วฉวน มณฑลกานซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.2.6.1 สวนสาธารณะเมืองจิ่วฉวน
2.2.6.2 โรงงานผลิตแกวเรืองแสงยามราตรี  (เยกวงเปย)

2.2.7 เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.2.7.1 ถํ้าโมเกา
2.2.7.2 ภูเขาหมิงซา
2.2.7.3 ทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร
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2.2.8 เมืองทูหลูฟน ภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร ไดเสด็จไปยัง
สถานที่ตางๆ ดังนี้

2.2.8.1 เมืองโบราณเกาชาง
2.2.8.2 สุสานโบราณอัสตานา
2.2.8.3 ถํ้าพระพุทธรูปพันองค
2.2.8.4 สุเหรามุสลิมซูกงถะ
2.2.8.5 ระบบน้ําใตดิน ณ บอขานอื๋อจิ่ง

2.2.9 นครอูหลูมูฉี ภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร ไดเสด็จไปยัง
สถานที่ตางๆ ดังนี้

2.2.9.1 มหาศาลาประชาชนอูหลูมูฉี
2.2.9.2 พิพิธภัณฑมณฑลซินเกียงอุยกูร
2.2.9.3 โรงงานทําเสื้อขนสัตวสงออกเมืองอูหลูมูฉี
2.2.9.4 โรงงานเย็บปกถักรอย
2.2.9.5 เขาหนานซาน
2.2.9.6 ตําบลซีไปหยางโถว
2.2.9.7 รานขายเครื่องดนตรี เมืองอูหลูมูฉี
2.2.9.8 หางสรรพสินคาโหยวเหา

2.2.10 เมืองกาชการ (ขาชือ) ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.2.10.1 KASHI GUESTHOUSE
2.2.10.2 สุเหราไอดกาห
2.2.10.3 โรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กเววูเออร
2.2.10.4 โรงงานศิลปะหัตถกรรมชนชาติ
2.2.10.5 ตลาดบาซาร
2.2.10.6 สุสานเซียงเฟย
2.2.10.7 โรงงานทําเสนไหม เมืองกาชการ

2.2.11 นครกวางโจว มณฑลกวางตุง
2.2.12 ฮองกง

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้   
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อทรงศึกษาเสนทางการคาแพรไหม เนื่อง
จากในมณฑลกานซูและภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูรเปนบริเวณเสนทางการคาแพรไหมที่
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สําคัญในสมัยโบราณ นอกจากนี้บริเวณดังกลาวยังมีภูมิประเทศที่แตกตางจากมณฑลอื่นๆ คือ พื้นที่
บางสวนเปนทะเลทรายจึงทําใหการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ยอมแตกตางจากมณฑลอื่นๆ 
ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงคที่จะศึกษาวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนที่ใชชีวิตอยูในทะเลทรายดวย จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถสรุป     
เสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “มุงไกลในรอยทราย”
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2.3 พระราชนิพนธเร่ือง “เกล็ดหิมะในสายหมอก”
พระราชนิพนธเรื่อง เกล็ดหิมะในสายหมอก กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ       

ประชาชนจีนระหวางวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2537 โดยไดเสด็จฯ
เยือนมณฑลตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 3 มณฑล ไดแก มฑณฑลเหลียวหนิง มณฑล
จี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่งและฮองกง รวม
ทั้งเมืองตางๆ จํานวน 5 เมือง ไดแก เส่ินหยาง ฉางชุน จี๋หลิน ฮารบิน และเฮยเหอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยไปยังมหานคร
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537 โดยทรงปฏิบัติพระราชกิจและพํานัก 
ณ มหานครปกกิ่งเปนระยะเวลา 3 วัน จากนั้นในชวงค่ําวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 พระองคเสด็จ
ไปยังเมืองเสิ่นหยาง ในมณฑลเหลียวหนิง ไดเสด็จไปยังสถานที่สําคัญตางๆ และในวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2537 พระองคประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน

จากนั้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2537 เสด็จไปยังเมืองจี๋หลิน พระองคไดทอดพระเนตร
ความงดงามของการแสดงโคมไฟน้ําแข็ง รวมทั้ง “อูซงซูกัว” หรือเกล็ดหิมะในสายหมอกที่มีความ
งดงามยิ่ง จากนั้นในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537 จึงไดเสด็จกลับไปยังเมืองฉางชุนอีกครั้งหนึ่ง ใน
ชวงเย็นของวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537 พระองคไดเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งไปยังเมืองฮารบิน 
มณฑลเฮยหลงเจียง โดยไดทอดพระเนตรโคมไฟน้ําแข็งและน้ําแข็งแกะสลักเจาหลิน จากนั้นวันที่ 
15 มกราคม พ.ศ. 2537 พระองคประทับเครื่งบินพระที่นั่งไปยังเมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง 
และในชวงบายวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2537 จึงไดเสด็จไปยังเมืองฮารบินอีกครั้งหนึ่ง

วันรุงขึ้นพระองคไดประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากเมืองฮารบินไปยังทาอากาศยานไคตั๊ก 
ฮองกง และประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทสายการบินไทยเสด็จนิวัติประเทศไทยในวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ. 2537 รวมระยะเวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ทั้งส้ิน 9 วัน 
โดยมีรายละเอียดของเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.3.1 มหานครปกกิ่ง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.3.1.1 หอสมุดแหงชาติ
2.3.1.2 ทําเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
2.3.1.3 สวนจําลองนานาชาติปกกิ่ง
2.3.1.4 โรงแรมแชงกรีลา
2.3.1.5 วัดหลิงกวง
2.3.1.6 ยานการคาและรานหนังสือที่หวังฝูจิ่ง
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2.3.2 เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.3.2.1 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงมณฑลเหลียวหนิง
2.3.2.2 สุสานตงหลิง
2.3.2.3 พิพิธภัณฑซินเลอ
2.3.2.4 สถาบันแพทยศาสตรแผนจีนแหงมณฑลเหลียวหนิง
2.3.2.5 พระราชวังโบราณกูกง
2.3.2.6 สุสานเปยหลิง
2.3.2.7 ทะเลสาบ

2.3.3 เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.3.3.1 หอนิทรรศการพระราชวังจักรพรรดิหุนเชิด
2.3.3.2 พิพิธภัณฑมณฑลจี๋หลิน
2.3.3.3 มหาวิทยาลัยฉางชุน
2.3.3.4 โรงถายทําภาพยนตรฉางชุน

2.3.4 เมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.3.4.1 พิพิธภัณฑจี๋หลิน
2.3.4.2 พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
2.3.4.3 ศาลเจาบูชาขงจื้อ เหวินเมี่ยว
2.3.4.4 การแสดงโคมไฟน้ําแข็ง
2.3.4.5 เขื่อนไฟฟาพลังน้ําเฟงหมาน
2.3.4.6 ทะเลสาบซงฮัวหู

2.3.5 เมืองฮารบิน มณฑลเฮยหลงเจียง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.3.5.1 เรือนรับรองฮัวหยวนชุน
2.3.5.2 พิพิธภัณฑมณฑลเฮยหลงเจียง
2.3.5.3 วัดรัสเซีย
2.3.5.4 วัดจี๋เลอ
2.3.5.5 ศาลเจาขงจื้อ
2.3.5.6 ตําบลยูฉวน
2.3.5.7 อุทยานน้ําแข็งเจาหลิน (การแสดงโคมน้ําแข็งและน้ําแข็ง

แกะสลัก)
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2.3.5.8 ภัตตาคารพื้นเมือง
2.3.5.9 สวนสาธารณะสตาลิน
2.3.5.10 มหาวิทยาลัยปาไม

2.3.6 เมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.3.6.1 หมูบานคุนเหอ
2.3.6.2 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรเมืองอายฮุย
2.3.6.3 พิพิธภัณฑเฮยเหอ
2.3.6.4 เขตพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ

2.3.7 ฮองกง
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้  

สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อทรงศึกษาพื้นที่ทางภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนทางที่ทรงเลือกในการเสด็จฯเยือนครั้งนี้ คือ มณฑล
เหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงนับไดวาเปนสถานที่สําคัญทางภาค        
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเปนถ่ินกําเนิดของชาวแมนจูและ         
มีความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตร สังคม และการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย      
จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “เกล็ดหิมะในสายหมอก”
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2.4 พระราชนิพนธเร่ือง “ใตเมฆท่ีเมฆใต”
พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยไดเสด็จฯเยือนมณฑล    
ยูนนาน รวมทั้งเมืองตางๆ จํานวน 4 เมือง กับ เขตปกครองตนเอง 1 แหง ไดแก คุนหมิง เชียงรุง ฮํา 
ลุน และเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยถึงนคร          
คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 ในวันรุงขึ้น
พระองคเสด็จไปยังเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี มณฑลยูนนาน ไดทอดพระเนตรสถานที่
สําคัญตางๆ และทรงศึกษาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในทองถ่ิน จากนั้นวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2538 จึงเสด็จกลับไปยังนครคุนหมิง ไดทรงเยี่ยมชมหอดูดาวมณฑลยูนนาน ในวันตอ
มาไดเสด็จไปยังเมืองเชียงรุงเพื่อทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตรสมุนไพร และวันที่ 4 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 ไดทรงประทับเรือยนตพระที่นั่งไปทอดพระเนตรตลาดเมืองฮําและสถานที่สําคัญอื่นๆ 
จากนั้นเสด็จไปยังเมืองลุน เพื่อทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตรเขตรอนสิบสองปนนา แลวเสด็จ
ไปยังเมืองเชียงรุงเพื่อเสด็จไปทอดพระเนตรวัดปาเชตมหาราชฐาน และชวงค่ําจึงเสด็จกลับนคร
คุนหมิง วันรุงขึ้นพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรสถาบันพฤกษศาสตรนครคุนหมิง และสถาบัน 
ชนชาติมณฑลยูนนาน จากนั้นในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระองคเสด็จนิวัติประเทศไทย        
รวมระยะเวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ทั้งส้ิน 8 วัน โดยมีรายละเอียดของ
เสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.4.1 นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.4.1.1 พิพิธภัณฑมณฑลยูนนาน
2.4.1.2 หอดูดาวมณฑลยูนนาน
2.4.1.3 โรงงานผลิตยานครคุนหมิง
2.4.1.4 มหาวิทยาลัยยูนนาน
2.4.1.5 หอสมุดของมหาวิทยาลัยยูนนาน
2.4.1.6 สถาบันพฤกษศาสตรนครคุนหมิง
2.4.1.7 สถาบันชนชาติมณฑลยูนนาน
2.4.1.8 หองสมุดสถาบันชนชาติมณฑลยูนนาน
2.4.1.9 หอพิพิธภัณฑสถาบันชนชาติมณฑลยูนนาน
2.4.1.10 หมูบานจําลองชนกลุมนอย
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2.4.2 เขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี มณฑลยูนนาน ไดเสด็จไปยัง
สถานที่ตางๆ ดังนี้

2.4.2.1 พิพิธภัณฑเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี
2.4.2.2 สวนสาธารณะเออรไห
2.4.2.3 ทะเลสาบเออรไห
2.4.2.4 วัดเสี่ยวผูถัว เกาะผูถัว
2.4.2.5 หมูบานสี่โจวเจิ้น
2.4.2.6 วัดชงเซิ่น (วัดพระเจดีย 3 องค)
2.4.2.7 กําแพงเมืองเกาตาหล่ี

2.4.3 เมืองเชียงรุง เขตปกครองตนเองชนชาติสิบสองปนนา
มณฑลยูนนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.4.3.1 สวนพฤกษศาสตรสมุนไพร
2.4.3.2 ทาเทียบเรือเมืองเชียงรุง
2.4.3.3 ทาเรือตําบลกานหลานปา
2.4.3.4 วัดปาเชตมหาราชฐาน

2.4.4 เมืองฮํา เขตปกครองตนเองชนชาติสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน
ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.4.4.1 ตลาดเมืองฮํา
2.4.4.2 วัดมหาสุทธาวาส
2.4.4.3 หมูบานชนชาติไต

2.4.5 เมืองลุน เขตปกครองตนเองชนชาติสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน
ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.4.5.1 สวนพฤกษศาสตรเขตรอนสิบสองปนนา
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้    

พระองคไมไดเสด็จอยางเปนทางการนัก เนื่องจากทรงมีเวลานอยจึงทําใหทรงเลือกมณฑลที่อยูใกล 
คือ มณฑลยูนนาน ประกอบกับมณฑลยูนนานมีภูมิประเทศที่สลับซับซอน จึงมีสภาพภูมิอากาศ
หลายลักษณะ  สงผลใหมณฑลนี้มีความหลากหลายของพันธุพืชมากที่ สุดในสาธารณรัฐ          
ประชาชนจีน ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงคที่
จะทรงศึกษาพันธุไมในสวนพฤกษศาสตรตางๆ จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเสนทาง
เสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “ใตเมฆที่เมฆใต”

2.5 พระราชนิพนธเร่ือง “เย็นสบายชายน้ํา”
พระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 โดยไดเสด็จฯเยือนมณฑล
ตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 4 มณฑล ไดแก มณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน มณฑล    
หูเปย และมณฑลอานฮุย นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนมหานคร 3 แหง ไดแก มหานคร    
ปกกิ่ง มหานครฉงชิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ  รวมทั้งเสด็จฯเยือนเมืองตางๆ จํานวน 5 เมือง ไดแก 
คุนหมิง วานเซี่ยน อ๋ีชาง อูฮั่น และหวงซาน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยถึงนคร          
คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539 จากนั้นเสด็จตอ
ไปยังมหานครฉงชิ่ง พระองคไดเสด็จไปยังสถานที่สําคัญตางๆ และในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2539 
พระองคไดเสด็จประทับแรมบนเรือพระที่นั่งปาซาน ในวันรุงขึ้นพระองคเสด็จถึงนครวานเซี่ยน  
มณฑลเสฉวน ไดทอดพระเนตรสถานที่ตางๆ ที่นาสนใจ จากนั้นจึงเสด็จโดยประทับเรือพระที่นั่ง
เพื่อทอดพระเนตรทิวทัศนของเมืองอี๋ชาง มณฑลหูเปย จนกระทั่งในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2539
ในชวงบายพระองคเสด็จฯถึงนครอูฮั่น มณฑลหูเปย ไดทอดพระเนตรหอนกกระเรียนเหลือง และ
พิพิธภัณฑตางๆ จากนั้นในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 พระองคเสด็จไปยังมหานครปกกิ่ง แลวใน
วันตอมาพระองคไดประทับเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อเสด็จไปยังเมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย ทั้งนี้
พระองคไดทอดพระเนตรทัศนียภาพความงดงามของเขาหวงซานและยอดเขาอื่นๆ จากนั้นในวันที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ. 2539 พระองคไดเสด็จไปยังมหานครเซี่ยงไฮ และเสด็จนิวัติประเทศไทยในวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 รวมระยะเวลาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ทั้งส้ิน 14 วัน 
โดยมีรายละเอียดของเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.5.1 นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.5.1.1 งาน China Kunming Export Commodities Fair’ 96

2.5.2 มหานครฉงชิ่ง
2.5.2.1 โรงแรมแยงซีเกียง ฮอลิเดยอินน
2.5.2.2 เปาติ่งซาน อําเภอตาจู
2.5.2.3 อนุสรณสถานหงเหยียนชุน
2.5.2.4 หมูบานจิตรกร
2.5.2.5 สวนเออหล่ิงหยวน
2.5.2.6 ศาลาประชาชน
2.5.2.7 ทาเรือ ประทับเรือพระที่นั่งปาซาน

2.5.3 นครวานเซี่ยน มณฑลเสฉวน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.5.3.1 ที่วาการสํานักงานกอสรางโครงการซานเสีย
2.5.3.2 ไปตี้เฉิง
2.5.3.3 ซานเสียนอย (โตรกเขาซานเสียนอย)
2.5.3.4 ศาลเจาชูหยวน
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2.5.4  เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเปย ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.5.4.1 สํานักงานบริษัทพัฒนาโครงการซานเสีย
2.5.4.2 สถานที่กอสรางเขื่อน
2.5.4.3 สะพานซีหลิง
2.5.4.4 ช่ือป อําเภอผูฉี บริเวณที่โจโฉแตกทัพ

2.5.5 นครอูฮั่น มณฑลหูเปย ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.5.5.1 หอนกกระเรียนเหลือง
2.5.5.2 พิพิธภัณฑแหงชาติหูเปย

2.5.6 มหานครปกกิ่ง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.5.6.1 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง
2.5.6.2 หอดูดาวโบราณปกกิ่ง
2.5.6.3 พิพิธภัณฑดาราศาสตร
2.5.6.4 สภากาชาดจีน

2.5.7 เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย
2.5.7.1 เขาหวงซาน
2.5.7.2 ยอดเขาไปเออ
2.5.7.3 ยอดเขากวงหมิงติ่ง
2.5.7.4 เขาตันเสีย
2.5.7.5 ผาสะทอนเสียง
2.5.7.6 ยอดเขาซางเซิงเฟง
2.5.7.7 รานคาที่ถนนเกาในเขตเมืองหวงซาน
2.5.7.8โรงงานผลิตแทงหมึก

2.5.8 มหานครเซี่ยงไฮ
2.5.8.1 สองฝงแมน้ําหวงผู
2.5.8.2 อูตอเรือหูตง
2.5.8.3 พิพิธภัณฑหลูซุน
2.5.8.4 อนุสาวรียหลูซุน
2.5.8.5 บานของหลูซุน
2.5.8.6 หอโทรทัศนไขมุกตะวันออก
2.5.8.7 เขตเศรษฐกิจพิเศษผูตง
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2.5.8.8 ยานการคาโบราณ
2.5.8.9 สวนยูหยวน
2.5.8.10 ธนาคาร TMI
2.5.8.11 โรงงานผลิตรถยนตเซี่ยงไฮเอกชอ

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้   
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อทรงทัศนศึกษาเกี่ยวกับแมน้ําฉางเจียง 
และเพื่อทอดพระเนตรโครงการสรางเขื่อนซานเสีย เนื่องจากพื้นที่ในมณฑลดังกลาวที่เสด็จฯเยือน
เปนบริเวณที่แมน้ําฉางเจียงไหลผาน โดยมณฑลเสฉวนมีภูมิประเทศอยูทางตอนตนของแมน้ํา    
ฉางเจียง สวนมณฑลหูเปยนั้นมีภูมิประเทศตั้งอยูในบริเวณแมน้ําฉางเจียงตอนกลาง นอกจากนี้  
มหานครเซี่ยงไฮและมหานครฉงชิ่งยังเปนเมืองริมฝงแมน้ําที่สําคัญ จากการศึกษาขอมูลดังกลาว
สามารถสรุปเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “เย็นสบายชายน้ํา”

2.6 พระราชนิพนธเร่ือง “คืนถิ่นจีนใหญ”
พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยไดเสด็จฯเยือนมณฑล
กวางตุง เขตปกครองพิเศษฮองกง และมาเกา  โดยเสด็จฯเยือนเมืองตางๆ จํานวน 6 เมือง ไดแก  
ซานโถว เฉาโจว กวางโจว โฝซาน ตงกวน และจงซาน รวมทั้งเสด็จฯเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 
แหง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น และเขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยถึงนคร     
ซานโถว มณฑลกวางตุงในสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยได       
ทอดพระเนตรสถานที่สําคัญตางๆ  จากนั้นในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 พระองคเสด็จไปยังเมือง
เฉาโจว (แตจิ๋ว) มณฑลกวางตุง เพื่อทอดพระเนตรวัดและศาลเจา แลวประทับเครื่องบินพระที่นั่งไป
ยังนครกวางโจว มณฑลกวางตุง ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เสด็จไปยังเมืองโฝซาน มณฑล
กวางตุง วันรุงขึ้นพระองคไดเสด็จไปยังเมืองตงกวน เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น และเสด็จไปยัง  
ฮองกง พระองคไดทรงเขารวมในพิธีสงมอบฮองกงกลับคืนเปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
เสด็จไปยังสถานที่ตางๆ จากนั้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระองคไดประทับเรือยนต       
พระที่นั่งไปยังมาเกา และในวันเดียวกันนั้นพระองคไดเสด็จไปยังเมืองจงซานและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห ในมณฑลกวางตุง แลวจึงประทับเรือ Hydrofoil กลับฮองกง พระองคเสด็จนิวัติประเทศ
ไทยในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน   
คร้ังนี้ทั้งส้ิน 10 วัน โดยมีรายละเอียดของเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.6.1 นครซานโถว มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.1.1 สุสานฝงฉลองพระองคและพระมาลาของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ที่หมูบานหัวฝู ตําบลเฉิงไห
2.6.1.2 บานตนตระกูลหวั่งหลี ที่หมูบานเฉียนเหมย ตําบลหลงตู

อําเภอเฉิงไห
2.6.1.3 ทาเรือโบราณจางหลิน
2.6.1.4 ศาลบรรพบุรุษตระกูลเฉิน
2.6.1.5 ทาเรือซัวเถา
2.6.1.6 มหาวิทยาลัยซัวเถา

2.6.2 เมืองเฉาโจว (แตจิ๋ว) มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.2.1 วัดไคหยวนไทย
2.6.2.2 ศาลเจาหันเหวินคง
2.6.2.3 วัดไคหยวน

2.6.3 นครกวางโจว มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.3.1 มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศและการคาตางประเทศ กวางโจว
2.6.3.2 พิพิธภัณฑสถานสุสานหนานเยว
2.6.3.3 พิพิธภัณฑกวางโจว
2.6.3.4 อนุสาวรีย 5 แพะ
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2.6.3.5 พิพิธภัณฑศิลปะพื้นเมืองกวางตุง (บานตระกูลเฉิน)
2.6.4 เมืองโฝซาน มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.6.4.1 ศาลเจาจูเมี่ยว
2.6.4.2 ศูนยศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองโฝซาน
2.6.4.3 โครงการชลประทานลุมแมน้ําจูเจียง
2.6.4.4 ภัตตาคารผันซี

2.6.5 เมืองตงกวน มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.5.1 พิพิธภัณฑสงครามฝน ตําบลหูเหมิน
2.6.5.2 ปอมปนเวยหยวน

2.6.6 เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.6.1 ศูนยแสดงสินคาอุตสาหกรรมเมืองเสิ่นเจิ้น
2.6.6.2 ดานหวงกัง เมืองเส่ินเจิ้น

2.6.7 เขตปกครองพิเศษฮองกง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.7.1 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮองกง
2.6.7.2 เรือพระที่นั่งบริตาเนีย
2.6.7.3 บานพักกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง
2.6.7.4  ถนน Tai Tam Reservoir
2.6.7.5 The Princess Alexandra Red Cross Residential School
2.6.7.6 East Tamar
2.6.7.7 อาคารHong Kong Convention and Exhibition Centre Extension
2.6.7.8 ตึกเซ็นทรัลพลาซา
2.6.7.9 ตึก Far East Finance Centre
2.6.7.10 ทองฟาจําลอง
2.6.7.11 Victoria Peak
2.6.7.12 ภัตตาคาร Fook Lam Moon
2.6.7.13 มหาวิทยาลัยฮองกง
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2.6.8 มาเกา ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.8.1 ปอมกีอา
2.6.8.2 ซากโบสถเซนตปอล
2.6.8.3 ศาลาเทศบาล
2.6.8.4 หองสมุด
2.6.8.5 พิพิธภัณฑทางทะเล
2.6.8.6 ศาลเจาแมอามา
2.6.8.7 ทําเนียบผูวาราชการ

2.6.9 เมืองจงซาน มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.9.1 บานซุนยัดเซ็น

2.6.10 เขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห มณฑลกวางตุง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.6.10.1 โรงงาน Asia Simulation & Control Engineering (Zhuhai)

Corporation Limited (ASC)
2.6.10.2 ทาเรือจิ่วโจว
2.6.10.3 เรือ Hydrofoil

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้   
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อทรงเขารวมในพิธีสงมอบฮองกงกลับคืน
เปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และพระองคยังมีพระราชประสงคที่จะทอดพระเนตรเมืองตางๆ 
ในมณฑลกวางตุง ซ่ึงถือไดวาเปนแผนดินบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากในประเทศ
ไทยดวย จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “คืนถ่ินจีนใหญ”

2.7 พระราชนิพนธเร่ือง “เจียงหนานแสนงาม”
พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหวางวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยไดเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 3 มณฑล ไดแก มฑณฑลเจียงซู มณฑลเจอเจียง และมณฑล  
ยูนนาน รวมทั้งเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่ง ในการเสด็จเยือนครั้งนี้พระองคเสด็จฯเยือนเมืองตางๆ 
จํานวน 7 เมือง ไดแก นานกิง หยังโจว เจิ้นเจียง ซูโจว หังโจว เซาซิง และคุนหมิง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยถึงมหานคร
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยไดทอดพระเนตรสถานที่สําคัญ
ตางๆ มากมาย และในชวงเย็นไดเสด็จไปยังนครนานกิง มณฑลเจียงซู ไดทอดพระเนตรสวน 
พฤกษศาสตรที่งดงามและสถานที่ตางๆ จากนั้นในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2542 พระองคเสด็จไปยัง
เมืองหยังโจว มณฑลเจียงซู วันรุงขึ้นเสด็จไปยังเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู จนกระทั่งในวันที่ 9 
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เมษายน พ.ศ. 2542 พระองคไดเสด็จไปยังเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ไดทอดพระเนตรสวนที่งดงาม
ตางๆ  จากนั้นในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2542 พระองคไดเสด็จไปยังเมืองหังโจว มณฑลเจอเจียง 
และวันรุงขึ้นไดเสด็จไปยังเมืองเซาซิง มณฑลเจอเจียง เพื่อทอดพระเนตรบานเกิดหลูซวิ่น บาน    
วีรสตรีชิวจิ่น และบานบรรพบุรุษนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล แลวจึงเสด็จกลับไปประทับแรม       
ณ เมืองหังโจว   จนกระทั่งวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2542 พระองคจึงเสด็จไปยังนครคุนหมิง มณฑล
ยูนนาน เพื่อทอดพระเนตรงาน EXPO’99 และเสด็จนิวัติประเทศไทยในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2542 
รวมระยะเวลาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ทั้งส้ิน 13 วัน โดยมีรายละเอียดของ
เสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.7.1 มหานครปกกิ่ง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.1.1 พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติปกกิ่ง
2.7.1.2 สถานเอกอัครราชทูตไทย
2.7.1.3 ภัตตาคารทิงล่ี ในพระราชวังฤดูรอน
2.7.1.4 พิพิธภัณฑตอตานญี่ปุน
2.7.1.5 สะพานหลูโกวเฉียว (สะพานมารโคโปโล)
2.7.1.6 รานหนังสือ
2.7.1.7 รานน้ําชาเหลาเซอ
2.7.1.8 มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.7.1.9 พิพิธภัณฑศิลปะและโบราณคดี อาเธอร เอ็ม. แซคเกลอร

มหาวิทยาลัยปกกิ่ง สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.7.1.10 โรงเรียนประถมศึกษา หมายเลข 2

2.7.2 นครนานกิง มณฑลเจียงซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.2.1 พิพิธภัณฑเหมยหยวนซินชุน
2.7.2.2 บานเลขที่ 30 และบานเลขที่ 35
2.7.2.3 พิพิธภัณฑนานกิง
2.7.2.4 สุสานของประธานาธิบดีซุนยัดเซ็น
2.7.2.5 สวนพฤกษศาสตรหนานจิง
2.7.2.6 หอดูดาว Purple Moutain Observatory
2.7.2.7 ศาลเจาขงจื้อ
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2.7.2.8 ศูนย Hopkins – Nanjing Center
2.7.2.9 มหาวิทยาลัยโหไห

2.7.3 เมืองหยังโจว มณฑลเจียงซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.3.1 บริษัทผลิตเครื่องรัก
2.7.3.2 พิพิธภัณฑหยังโจว
2.7.3.3 ทะเลสาบโซวซีหู
2.7.3.4 สวนแบบเจียงหนาน เกาะซวีหยวน
2.7.3.5 ศาลาตกปลา เกาะซวีหยวน
2.7.3.6 ตําหนักวอชุนไถ เกาะซวีหยวน
2.7.3.7 วัดตาหมิง

2.7.4 เมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.4.1 สวนสาธารณะหมูบานจินซาน
2.7.4.2 หอฝูหรง
2.7.4.3 วัดจินซาน
2.7.4.4 พระเจดีย 7 ช้ัน
2.7.4.5 พิพิธภัณฑเจิ้นเจียง
2.7.4.6 เปยกูซาน
2.7.4.7 วัดกานลู
2.7.4.8 หอเทียนเซี่ยตี้อีโหลว
2.7.4.9 ศาลจี้เจียงถิง

2.7.5 เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.5.1 สวนอุตสาหกรรมซูโจว
2.7.5.2 โรงงานผลิตชิปของบริษัทซัมซุง
2.7.5.3 Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology
2.7.5.4 สวนจัวเจิ้งหยวน
2.7.5.5 พิพิธภัณฑเมืองซูโจว
2.7.5.6 พิพิธภัณฑศิลปะไหมปก สถาบันวิจัยการปกผาไหม
2.7.5.7 วัดซีหยวน
2.7.5.8 หูชิว (เนินเสือ)
2.7.5.9 สวนหวังซ่ือ
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2.7.6 เมืองหังโจว มณฑลเจอเจียง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.6.1 พิพิธภัณฑมณฑลเจอเจียง
2.7.6.2 หมูบานเหมยเจียอู
2.7.6.3 ทะเลสาบซีหู
2.7.6.4 เกาะซานถานอิ้นเยว (เกาะโคมหินสะทอนเงาจันทร)
2.7.6.5 สวนทาดอกไม (ฮวากัง)

2.7.7 เมืองเซาซิง มณฑลเจอเจียง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.7.1 บานเกิดหลูซวิ่น (หลูซุน)
2.7.7.2 โรงเรียนซานเวย (โรงเรียนที่หลูซวิ่นเคยเรียน)
2.7.7.3 บานวีรสตรีชิวจิ่น
2.7.7.4 บานบรรพบุรุษของนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล

2.7.8 นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.7.8.1 พิพิธภัณฑชนกลุมนอย
2.7.8.2 งาน EXPO’ 99
2.7.8.3 สวนบอนไซ
2.7.8.4 สวนสมุนไพร
2.7.8.5 เรือนกระจก
2.7.8.6 ศาลาไทย
2.7.8.7 สวนชา
2.7.8.8 พิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชา
2.7.8.9 ศาลาจีน

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินในการเสด็จฯเยือน            
สาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อ          
ทอดพระเนตรดินแดนที่ไดรับการขนานนามวา “เจียงหนานแสนงาม” ซ่ึงดินแดนนี้อยูในบริเวณ
ตอนใตของมณฑลเจียงซูและตอนเหนือของมณฑลเจอเจียง จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถ
สรุปเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 7 แผนที่แสดงเสนทางเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “เจียงหนานแสนงาม”

2.8 พระราชนิพนธเร่ือง “หวงเหออูอารยธรรม”
พระราชนิพนธเรื่อง  หวงเหออูอารยธรรม  กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ           

ประชาชนจีนระหวางวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดยไดเสด็จฯเยือน
มณฑลตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 5 มณฑล ไดแก มฑณฑลสานซี มณฑล           
ซานตง มณฑล  เหอหนาน และมณฑลซานซี รวมทั้งเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่ง ในการเสด็จฯเยือน
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คร้ังนี้พระองคเสด็จฯเยือนเมืองตางๆ จํานวน 11 เมือง ไดแก ซีอาน เหยียนอาน จี่หนาน ไทอาน   
ชวีฝู เจิ้งโจว อานหยัง ล่ัวหยัง ไคเฟง ไทหยวน และตาถง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากประเทศไทยถึงมหานคร
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 และประทับเครื่องบินพระที่นั่งตอไป
ยังนครซีอาน มณฑลสานซี ในวันรุงขึ้นพระองคเสด็จไปยังนครเหยียนอาน มณฑลสานซี            
เพื่อทอดพระเนตรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติเหยียนอาน จากนั้นจึงเสด็จกลับมายังนครซีอานเพื่อ
ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังนครจี่หนาน มณฑลซานตง ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2543        
พระองคเสด็จไปยังเมืองไทอานและเมืองชวีฝู ในมณฑลซานตง แลวจึงเสด็จกลับไปยังนครจี่หนาน
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปยังนครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน วันรุงขึ้นพระองคเสด็จไป
ยังเมืองอานหยัง มณฑลเหอหนาน แลวจึงประทับรถยนตพระที่นั่งกลับมายังนครเจิ้งโจวอีกครั้ง
หนึ่ง วันตอมาไดเสด็จไปยังเมืองล่ัวหยัง (ลกเอี๋ยง) มณฑลเหอหนาน และประทับรถยนพระที่นั่ง
กลับมายังนครเจิ้งโจว จนกระทั่งในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 จึงไดเสด็จไปยังเมืองไคเฟง มณฑล
เหอหนาน ในวันเดียวกันนั้นพระองคเสด็จไปยังมหานครปกกิ่งเพื่อทรงรับรางวัลมิตรภาพภาษา
และวัฒนธรรมจีน จากนั้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระองคไดเสด็จไปยังนครไทหยวน 
มณฑลซานซี วันตอมาพระองคไดเสด็จไปยังนครตาถง มณฑลซานซี เพื่อทอดพระเนตรวัด    
เสวียนคง (วัดแขวน) และถํ้าหยุนกั่ง ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 ไดประทับรถไฟพระที่นั่งไปยัง
มหานครปกกิ่ง และเสด็จนิวัติประเทศไทยในวันเดียวกัน รวมระยะเวลาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งนี้ทั้งส้ิน 14 วัน โดยมีรายละเอียดของเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังนี้

2.8.1 มหานครปกกิ่ง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.1.1 มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.8.1.2 หอสมุดแหงชาติ
2.8.1.3 มหาศาลาประชาชน
2.8.1.4 จงหนานไห

2.8.2 นครซีอาน มณฑลสานซี ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.2.1 ทาอากาศยานซีอาน
2.8.2.2 โรงแรมเชอราตัน

2.8.3 นครเหยียนอาน มณฑลสานซี ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.3.1 สุสานหวงหลิง (สุสานของจักรพรรดิเหลือง)
2.8.3.2 อนุสรณสถานการปฏิวัติเหยียนอานวานฮวาซานจวง
2.8.3.3 เจดียเปาถาซาน
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2.8.3.4 เจาหยวน สถานที่ตั้งสํานักงานกลางของเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสตในอดีต

2.8.3.5 โรงเรียนถํ้า (โรงเรียนประถมจังผิง)
2.8.4 นครจี่หนาน มณฑลซานตง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้

2.8.4.1 เรือนรับรองที่ประทับหนานเจียว
2.8.4.2 มหาวิทยาลัยซานตง
2.8.4.3 พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยซานตง
2.8.4.4 สวนสาธารณะน้ําพุเปาทู
2.8.4.5 ทะเลสาบตาหมิง
2.8.4.6 ศาลาลี่เซี่ย
2.8.4.7 ศาลเจาลัทธิเตา

2.8.5 เมืองไทอาน มณฑลซานตง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.5.1 โรงแรมหัวเฉียว

2.8.6 เมืองชวีฝู มณฑลซานตง ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.6.1 ศาลเจาขงจื่อ
2.8.6.2 บานตระกูลขง
2.8.6.3 พิพิธภัณฑขงจื่อ
2.8.6.4 สุสานตระกูลขง

2.8.7 นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.7.1 ที่ทําการคณะกรรมาธิการควบคุมแมน้ําเหลือง
2.8.7.2 พิพิธภัณฑมณฑลเหอหนาน
2.8.7.3 โรงแรมโซฟเตล

2.8.8 เมืองอานหยัง มณฑลเหอหนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.8.1 เมืองเกาอินซวี
2.8.8.2 พิพิธภัณฑอินซวี
2.8.8.3 สํานักงานโบราณคดี
2.8.8.4 เรือนจําโบราณโหยวหลี่เฉิง
2.8.8.5 โรงแรมยูตา
2.8.8.6 โรงแรมโซฟเตล
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2.8.9 เมืองล่ัวหยัง (ลกเอี๋ยง) มณฑลเหอหนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.9.1 ถํ้าหลงเหมิน
2.8.9.2 สุสานกวนอู
2.8.9.3 วัดเซาหลิน

2.8.10 เมืองไคเฟง มณฑลเหอหนาน ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.10.1 เมืองจําลองสมัยราชวงศซง
2.8.10.2 ปาจารึก
2.8.10.3 เจดียเหล็ก
2.8.10.4 ศาลเจาเปาบุนจิ้น

2.8.11 นครไทหยวน มณฑลซานซี ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.11.1 โรงแรมอิ๋งเจอ
2.8.11.2 กําแพงเกา เมืองโบราณผิงเหยา
2.8.11.3 บานตระกูลเฉียว

2.8.12 นครตาถง มณฑลซานซี ไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.8.12.1 โรงแรมหยุนกั่ง
2.8.12.2 วัดเสวียนคง (วัดแขวน)
2.8.12.3 ถํ้าหยุนกั่ง

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้   
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน คือ เพื่อทรงศึกษาอารยธรรมในลุมแมน้ํา      
หวงเหอซึ่งสะทอนวัฒนธรรมจีนโบราณที่นาสนใจ ซ่ึงมณฑลที่เสด็จฯเยือนลวนอยูบริเวณลุมน้ํา
หวงเหอทั้งส้ิน กลาวคือ บริเวณมณฑลซานซีตั้งอยูบริเวณทางตะวันออกของแมน้ําหวงเหอตอน
กลาง มณฑลเหอหนานตั้งอยูบริเวณลุมน้ําหวงเหอตอนกลางและตอนปลาย ซ่ึงพื้นที่สวนใหญของ
มณฑลนี้อยูทางฝงใตของแมน้ําหวงเหอ สวนมณฑลซานตงตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหวงเหอตอน
ปลาย จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไดดังแผนที่ตอไปนี้
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในพระราชนิพนธ
เร่ือง “หวงเหออูอารยธรรม”

2.9 พระราชนิพนธเร่ือง “เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก”
พระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก กลาวถึงการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยไดเสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงแหงเดียว คือ มหานครปกกิ่ง เนื่องจากมีพระราชประสงคที่จะ
ทรงศึกษาภาษาจีนใหทรงเชี่ยวชาญ ดวยเหตุนี้จึงทรงประทับอยู ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง เปนระยะ
เวลา 1 เดือน เพื่อทรงพระอักษรตามวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ระหวางประทับอยู ณ มหานคร    
ปกกิ่งนี้ เมื่อวางเวนจากการทรงพระอักษร พระองคก็เสด็จไปยังสถานที่ตางๆ โดยมีรายละเอียดของ
การเสด็จพระราชดําเนินดังนี้
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2.9.1 มหานครปกกิ่ง
2.9.1.1 มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.2 หองอาหารของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.3 โรงแรมปกกิ่งแกรนดโฮเต็ล
2.9.1.4 รานหรงเปาไจ ถนนหลิวหลีฉั่ง
2.9.1.5 อนุสรณสถาน 2,000 ป
2.9.1.6 ซีซาน
2.9.1.7 วัดหลิงกวง
2.9.1.8 สํานักชีซันอาน
2.9.1.9 วัดตาเปยซื่อ
2.9.1.10 วัดหลงเฉวียน
2.9.1.11 จงหนานไห
2.9.1.12 โรงเรียนมัธยมหมายเลข 4 และโรงเรียนมัธยมหงจื้อ
2.9.1.13 วัดตาเจวี๋ย
2.9.1.14 บานของเหลาเซอ
2.9.1.15 บานของกัวมั่วร่ัว
2.9.1.16 Chang – an Grand Theatre
2.9.1.17 ตึกเฉาหยวน หมายเลข 9
2.9.1.18 ศูนยกิจกรรมพนักงานระดับสูงที่เกษียณอายุ
2.9.1.19 โรงเรียนประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.20 โรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.21 โรงละครมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.22 วัดถานเจอ
2.9.1.23 บานนางเถียนเจิ้งอิง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง
2.9.1.24 พระตําหนักที่ประทับสมเด็จพระนโรดมสีหนุและ

พระราชินีโมนิก แหงราชอาณาจักรกัมพูชา
2.9.1.25 นิทรรศการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและ

การพัฒนาการวิจัยแหงชาติ
2.9.1.26 หองอาหารของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.27 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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2.9.1.28 บริษัทเวยหมิง
2.9.1.29 บานนายจี้เซี่ยนหลิน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาสันสกฤต

ของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.30 โรงละครมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2.9.1.31 หองรับรองหลินหูซวน
2.9.1.32 กําแพงเมืองจีน
2.9.1.33 โรงแรมแชงกรีลา
2.9.1.34 กระทรวงการตางประเทศ
2.9.1.35 สถานเอกอัครราชทูต
2.9.1.36 Beijing Botanical Garden Conservatory ที่เซียงซาน

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาแมวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะ
ประทับอยู ณ มหานครปกกิ่งเพียงแหงเดียว แตพระองคก็สนพระราชหฤทัยสถานที่สําคัญตางๆ    
จึงทําใหเมื่อวางเวนจากการทรงพระอักษรพระองคมักจะเสด็จไปยังสถานที่ตางเพื่อทรงทัศนศึกษา
ดวยความเอาพระราชหฤทัยใสอยูเปนนิจ

จากการศึกษาเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินจากพระราชนิพนธจํานวน 9 เร่ือง ไดแก    
ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่น
จีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สามารถสรุป
เปนแผนที่เสนทางการเสด็จฯเยือนเมืองและมณฑลตางๆ จากพระราชนิพนธจํานวน 8 เร่ือง ทั้งนี้ 
ยกเวนพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปพํานักในมหานครปกกิ่งเพียงแหงเดียว
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ภาพที่ 9 แผนที่แสดงเสนทางการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
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นอกจากนี้จากการศึกษาเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินดังที่กลาวขางตนแลว สามารถ
สรุปเปนตาราง โดยพิจารณาความถี่ในการเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ ไดดังนี้
ตารางที่ 5 ความถี่ในการเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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1. มณฑลเหอเปย
2. มณฑลซานซี
3. มณฑลเหลียวหนิง
4. มณฑลจี๋หลิน
5. มณฑลเฮยหลงเจียง
6. มณฑลเจียงซู
7. มณฑลเจอเจียง
8. มณฑลอานฮุย
9. มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)
10. มณฑลเจียงซี
11. มณฑลเหอหนาน
12. มณฑลหูเปย
13. มณฑลหูหนาน
14. มณฑลซานตง
15. มณฑลกวางตุง
16. มณฑลไหหนาน (ไหหลํา)
17. มณฑลเสฉวน
18. มณฑลกุยโจว
19. มณฑลยูนนาน
20. มณฑลสานซี
21. มณฑลกานซู
22. มณฑลชิงไห
23. มณฑลไตหวัน
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ตารางที่ 6 ความถี่ในการเสด็จฯเยือนภูมิภาคปกครองตนเองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภูมิภาคปกครองตนเอง
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1. ภูมิภาคปกครองตนเองมองโกเลียใน
2. ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต
3. ภูมิภาคปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย
4. ภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร
5. ภูมิภาคปกครองตนเองกวางสี จวง

ตารางที่ 7 ความถี่ในการเสด็จฯเยือนมหานครของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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1. มหานครปกกิ่ง
2. มหานครเซี่ยงไฮ
3. มหานครเทียนจิน
4. มหานครฉงชิ่ง
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ตารางที่ 8 ความถี่ในการเสด็จฯเยือนเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เขตปกครองพิเศษ

ย่ําแ
ดน

มัง
กร

มุง
ไกล

ในร
อย

ทร
าย

เกล็
ดห

ิมะ
ในส

ายห
มอ

ก

ใตเ
มฆ

ที่เม
ฆใ
ต

เย็น
สบ

ายช
ายน

้ํา

คืน
ถิ่น

จีน
ใหญ



เจีย
งห

นา
นแ

สน
งาม

หว
งเห

ออ
ูอาร

ยธ
รรม

เมื่อ
ขาพ

เจา
เปน

นัก
เรีย

นน
อก

1. เขตปกครองพิเศษฮองกง
2. เขตปกครองพิเศษมาเกา

สรุปไดวาในพระราชนิพนธสารดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกลาวถึงการเสด็จฯเยือนมณฑลตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน 15 มณฑล ไดแก มณฑลซานซี มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง 
มณฑลเจียงซู มณฑลเจอเจียง มณฑลอานฮุย มณฑลซานตง มณฑลเหอ หนาน มณฑลหูเปย มณฑล
กวางตุง มณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน มณฑลสานซี และมณฑลกานซู ขาดเพียง 8 มณฑล คือ 
มณฑลเหอเปย มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนาน มณฑลไหหนาน (ไหหลํา) 
มณฑลกุยโจว มณฑลชิงไห และมณฑลไตหวัน ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือน
มณฑลทั้ง 8 แหงนี้ยังไมปรากฏเปนพระราชนิพนธ สวนมณฑลที่พระองคเสด็จฯเยือนบอยครั้งที่สุด
ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ คือ มณฑลยูนนาน โดยปรากฏในพระราชนิพนธถึง 4 เร่ือง คือ ย่ําแดน
มังกร ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา และเจียงหนานแสนงาม นอกจากมณฑลตางๆ ที่เสด็จฯ
เยือนแลวพระองคยังเสด็จเยือนภูมิภาคปกครองตนเองอีก 1 แหง คือ ภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียง
อุยกูร ปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย และเสด็จเยือนมหานครตางๆ อีก 3 แหง 
โดยเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่งบอยครั้งที่สุด ซ่ึงปรากฏในพระราชนิพนธถึง 7 เร่ือง คือ ย่ําแดน
มังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก เย็นสบายชายน้ํา เจียงหนานแสนงาม หวงเหอ   
อูอารยธรรม และเม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนเขตปกครอง
พิเศษ 2 แหง คือ เขตปกครองพิเศษฮองกงและเขตปกครองพิเศษมาเกา โดยเสด็จฯเยือนเขต         
ปกครองพิเศษฮองกงบอยครั้งที่สุด ซ่ึงปรากฏในพระราชนิพนธถึง 4 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกล
ในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก และ คืนถิ่นจีนใหญ
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จะเห็นไดวาแมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงพระราชนิพนธถึง
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมครบทั้ง 23 มณฑล แตเมื่อไดศึกษาจาก 15 มณฑลที่
ทรงกลาวถึงในพระราชนิพนธ จะเห็นไดวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีภูมิประเทศที่หลากหลาย     
มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย อีกทั้งยังเปนแหลงศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของโลกอีกดวย

3. เนื้อหาท่ีนําเสนอ
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีมีคุณลักษณะของสารคดีครบถวน โดยมีการนําเสนอเนื้อหาสาระความรูในดาน
ตางๆ เกี่ยวกับประเทศที่เสด็จฯเยือน อีกทั้งยังทรงใชพระปรีชาในเชิงวรรณศิลปดึงดูดความสนใจ
ของผูอาน และทําใหผูอานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในพระราชนิพนธไดดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้เมื่อศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 เร่ือง คือ 
ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่น
จีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พบวาลักษณะ
เดนประการหนึ่งของพระราชนิพนธดังกลาว คือ เนื้อหาที่นําเสนอ เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเอาพระราชหฤทัยใสตอการเสด็จฯเยือนสถานที่ตางๆ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พระองคจะทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตางๆ อยาง   
พินิจพิเคราะห เมื่อมีขอสงสัยจะทรงสอบถามผูรู พระองคมักจะทรงตั้งขอสังเกตและจดจําสิ่งที่ 
ทอดพระเนตรมาถายทอดไวในพระราชนิพนธ จึงทําใหพระราชนิพนธดังกลาวมีความสมบูรณและ
โดดเดนในดานเนื้อหา

ในการศึกษาเนื้อหาที่นําเสนอผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 3 ประเด็น คือ ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ ความรูอ่ืนๆ และพระราชทรรศนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานที่
สารคดีทองเที่ยวที่ดีมักเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับ   

การเดินทาง และแนะนําใหผูอานรูจักสถานที่ทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาสารคดีทองเที่ยว    
สาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแลว   
พบวามีการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
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3.1.1 สภาพภูมิศาสตรของสถานที่
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีมีการใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของสถานที่ เชน ที่ตั้ง ภูมิประเทศ      
ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากร และลักษณะพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูอานเขาใจสภาพของสถานที่ที่
พระองคเสด็จฯเยือนไดดียิ่งขึ้น นับเปนการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่แกผูอาน เชน เมื่อคร้ัง
ที่พระองคเสด็จฯเยือนเมืองเฉิงตู ในมณฑลเสฉวน พระองคไดทรงกลาวถึงลักษณะพื้นที่และ
ทรัพยากรในมณฑลเสฉวน รวมทั้งลักษณะภูมิอากาศ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดน
มังกร ความวา

…มณฑลเสฉวน มีประชากร 97 ลานคน เปน 1 ใน 10 ของประเทศจีน มีเนื้อที่ 5 แสน 6 หมื่น      
ตารางกิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนคือการเกษตร ประชาชน 80 % เปนชาวนา พืชที่ปลูกมี
ขาวเจา ขาวสาลี ขาวโพด มันเทศ  ฝาย พืชน้ํามัน ออย ใบยาสูบ ขาวเจาและขาวสาลีปลูกทางทิศ
ตะวันตก สวนทางทิศตะวันออกเปนที่ราบสูงปลูกขาวโพด มันเทศ  30 % ของพื้นที่เปนเนินสูงใช
เลี้ยงสัตว ปลูกปาไม ที่ราบมีนอยเพียง 6 % เทานั้น ขณะนี้กิจกรรมที่กําลังทําอยูมีการเก็บขาวสาลี
และพืชนํ้ามัน และกําลังดํานาอยู ขาพเจามองออกทางหนาตางรถเห็นชาวนากําลังดํานาบางไถนา
บางนาดูเปนที่สุด…ทางตะวันตกปลูกขาวสาลี ขาวเจา 2 ครั้ง ทางตะวันออก สวนที่อากาศรอนปลูก
ไดถึง 3 ครั้ง มีขาวเจา ขาวสาลี ขาวโพด และมัน ขาวเจาซึ่งปลูกบนที่ราบภาคตะวันตก ใชน้ําจาก
ชลประทานตูเจียงเอี้ยน สวนของเสฉวนที่อุดมสมบูรณ คือทางตะวันตก มณฑลเสฉวนนี้อากาศ
เปลี่ยนแปลงมาก จากที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง ทางตะวันตกอากาศเย็นแตมีชลประทานดีจึงไมแหงแลง 
สวนอากาศทางตะวันออกรอนมาก ที่จุงกิงรอนสูงสุด 44  บริเวณที่ราบสูงอุณหภูมิตํ่าที่สุดประมาณ 
40  บริเวณนั้นมีคนอยูบางแตนอยเต็มที บริเวณนั้นน้ําแข็งและหิมะจับตลอดป สวนที่อากาศดีที่สุด
คงจะเปนที่ที่ราบสูงเฉิงตู อากาศรอนที่สุดไมเกิน 38 % และอุณหภูมิจะไมลงต่ําถึง 0  น้ําจะไมจับ
แข็งปลูกผักไดตลอดป

(หนา 202)

เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนเมืองทูหลูฟน ในภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร ไดทรง
กลาวถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอย
ทราย ความวา

        ทูหลูฟนมีโบราณสถานมากกวาที่อื่นในละแวกนี้ ที่สําคัญมีเมืองเกาชางและเจียวเหอ ถ้ําพระ
พุทธรูป สุสานโบราณ บอนํ้าโบราณ เปนตน บริเวณทะเลสาบไอติงคอล ตํ่ากวาระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 154 เมตร เปนบริเวณต่ํากวาระดับน้ําทะเลเปนที่ 2 ของโลก (ที่ 1 ของจีน) ลักษณะสําคัญ
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อยางหนึ่งของเมืองนี้คือความแหงแลง ปริมาณการระเหยของน้ําสูงกวาปริมาณฝนตกเสียดวยซ้ํา 
อุณหภูมิรอนที่สุดของเมืองประมาณ 48  ซ. ในทะเลทรายบางทีสูงถึง 70  ซ. ราวเดือนกรกฎาคม
หรือสิงหาคมเอาไขซุกในทราย 3 – 4 นาทีก็สุก นอกจากเรื่องอุณหภูมิแลว ลักษณะสําคัญอีกอยาง
หนึ่งของทูหลูฟนคือมีลมแรง (การรายงานอากาศของจีนจึงตองรายงานความแรงของลมอยูเสมอ 
เมื่อวานนี้ในรถไฟรายงานลมที่ทูหลูฟนวาจะมีลมแรงมากถึงระดับ 7 ถาเปนอยางนั้นจริงๆ เราจะ
ไปทูหลูฟนไมไดเลย)

(หนา 189 - 190)

เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ มณฑล
จี๋หลินพระองคไดทรงกลาวถึงสภาพภูมิประเทศของมณฑลจี๋หลิน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง 
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

        แนะนํามณฑลจี๋หลินวาอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีชายแดนติดตอกับตาง
ประเทศ มีเนื้อที่ 187,400 ตารางกิโลเมตร ดานตะวันออกถึงตะวันตก 600 กิโลเมตร ใตเหนือ 300 
กิโลเมตร ดานตะวันออกมีประเทศเกาหลี รัสเซีย พรมแดน 1,340 กม. แมน้ําถูเหมินเจียงไปลงทะเล
ญี่ปุน ทิศตะวันออกเปนภูเขา ภาคกลางเปนที่ราบ ตะวันตกเปนทุงหญา ทางตะวันออกของมณฑล
นี้มีเทือกเขาฉางไปซาน ยอดของภูเขาสูง 2,690 เมตร บนยอดมีทะเลสาบเทียนฉือ ป ค.ศ. 1644 
สมัยราชวงศชิงเขาสูภาคกลาง ก็สถาปนาภูเขานี้ใหเปนเขาเทวดาที่เทอดทูนบูชา เพราะเปนแหลง
กําเนิดชาติแมนจู จึงเปนสถานที่อนุรักษมากวา 300 ป เปนปาดงดิบมีพ้ืนที่มาก สหประชาชาติ
ประกาศเปนมรดกโลก…

(หนา 26 - 27)

นอกจากนี้พระองคยังทรงใหรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตรของมณฑลหูเปย ทั้ง
ขนาดพื้นที่ ประชากร รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา
ความวา

        มณฑลหูเปยอยูภาคกลาง เปนแหลงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สําคัญของจีน จากอี๋ชาง
มาอูฮ่ันเปนที่ราบ เปนอูขาวอูน้ํา เปนเมืองหลวงเมืองใหญ มีประวัติศาสตรวัฒนธรรมยาวนาน เปน
ศูนยกลางการคมนาคมจาก 9 มณฑล มีพ้ืนที่ 185,900 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 57.72 ลาน 
อุณหภูมิเฉลี่ย 15 – 17 องศาเซลเซียส ฝนตกถึง 1,300 – 1,700 มิลลิเมตรตอป อากาศไมหนาวนัก 
จึงเพาะปลูกไดผลดี การอุตสาหกรรมมีมานานแลว มีแหลงเหล็กกลา การทอผา เครื่องเคมี การ
ประกอบเครื่องยนต บริษัทเหล็กกลาของอูฮ่ันแตละปผลิตเหล็กกลาได 900 กวาตัน ประกอบรถ
ยี่หอตงเฟง ซานเสียก็อยูในหูเปย หูเปยสําคัญมากเพราะวาเปนศูนยการคมนาคม 9 มณฑล มีแมน้ํา 
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6 สาย แมน้ําฉางเจียงที่ไหลผานมณฑลนี้ยาว 1,061 กิโลเมตร แมน้ําฮ่ันสุย 800 กวากิโลเมตร ใช 
แมน้ําเหลานี้ในการคมนาคมขนสงของมณฑล…

(หนา 164 - 165)

เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนดินแดนที่ไดรับการขนานนามวา “เจียงหนาน” พระองคไดทรง
ศึกษานิยามของเจียงหนานจากพจนานุกรมตางๆ เพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของพื้นที่  
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        คําวา เจียงหนาน หมายถึงพื้นที่ใดในประเทศจีน คงตอบใหแนนนอนไดยากขึ้นอยูกับความ
รับรูในแตละสมัยที่มีความตางกันไปบาง ถามเจาหนาที่ชาวจีนที่มาตอนรับครั้งนี้ เขาบอกวา   
หมายถึงภาคใตของมณฑลเจียงซูและภาคเหนือของมณฑลเจอเจียง พ้ืนที่แถวนี้มีธรรมชาติงดงาม 
มีทะเลสาบ มีคลื่นทะเลอันเลื่องช่ือ (คลื่นทะเลเฉียนถัง) มีแมน้ําฉังเจียง (แยงซีเกียง) ที่แตมสีสันแก
ชีวิต รวมทั้งมีประวัติศาสตรอันยาวนานและวัฒนธรรมที่รุงเรือง กลับมาเปดพจนานุกรมขนาด
ใหญดูหลายเลม ก็ใหนิยามคําวา เจียงหนาน ตางกันบางเปน 3 กลุม ดังนี้
        1. หมายถึง มณฑลเจอเจียง และภาคใตของมณฑลเจียงซู
        2. หมายถึง ภาคใตของมณฑลอานฮุย ภาคใตของมณฑลเจียงซู และภาคเหนือของมณฑลเจอ
เจียง
        3. หมายถึง ภาคใตของมณฑลอายฮุย ภาคใตของมณฑลเจียงซู และมณฑลเจอเจียง
        จะเห็นไดวาทั้ง 3 กลุมกลาวตรงกันวา หมายถึงภาคใตของมณฑลเจียงซู สวนมณฑลเจอเจียง
นั้นมีทั้งที่จํากัดเขตเฉพาะภาคเหนือ และที่คลุมพ้ืนที่ไปทั่ว และมีอยูกลุมหนึ่งที่ไมไดรวมพ้ืนที่ภาค
ใตของมณฑลอานฮุยไวในเจียงหนาน

(หนา 3 – 4)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะ
ทรงแทรกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตรของสถานที่ที่พระองคเสด็จฯเยือนเพื่อชวยให    
ผูอานทราบขอมูลเบื้องตนของสถานที่ดังกลาว ทั้งนี้นอกจากจะชวยใหผูอานไดรับสาระความรูแลว
ยังชวยใหผูอานเกิดจินตภาพเกี่ยวกับสถานที่ไดชัดเจนยิ่งขึ้นอีกดวย

3.1.2 วิธีการเดินทางและระยะเวลาการเดินทาง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงทรงระบุถึงวิธีการเสด็จพระราช

ดําเนินและระยะเวลาในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานที่ตางๆ โดยทรงสอดแทรกไวใน    
พระราชนิพนธ พระองคมักจะทรงกลาวถึงสภาพบรรยากาศบนเครื่องบินพระที่นั่ง และกิจกรรม
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ตางๆ ที่ทรงปฏิบัติขณะประทับอยูบนเครื่องบินพระที่นั่ง ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกล
ในรอยทราย ความวา

        เครื่องบินการบินไทยเที่ยวพิเศษ (ธรรมดาไมมีบินวันนี้) บินตรงไปปกกิ่ง ผานพมา ยูนนาน 
(คุนหมิง) เมืองอูฮ่ัน ออกเดินทาง 11 โมง เวลาไทย ถึงปกกิ่ง 16.45 น. (เวลาปกกิ่งเร็วกวาเวลา
กรุงเทพฯชั่วโมงหนึ่ง) ในเครื่องบินมีกิจการหลายอยางใหทํา ไมตองเหงาเลย ต้ังแตการรับประทาน
อาหาร การพยายามเขียนเรื่องการเดินทางไปลาวซึ่งยังเขียนไมเสร็จ ไมคอยๆ เขียนไปวันละนิดวัน
ละหนอยก็กลัวลืมเสียหมด คุยกับซุป (อาจารยศุภรัตน) และอาจารยสารสินเกี่ยวกับประวัติศาสตร
จีน คุยกับพี่ศิลปน นักบินที่เปนเพื่อนกันตั้งแตอยูจุฬาฯ คุยกับเจาหนาที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
ที่ติดตามมาดวย วาจะชวยกันคนควาทําหนังสารคดี นอกเหนือจากการทําขาวธรรมดาๆ

(หนา 5)

หลังจากทรงกลาวถึงการเสด็จพระราชดําเนินทางเครื่องบินแลว พระองคยังทรงกลาวถึง
การเสด็จพระราชดําเนินทางรถไฟอีกดวย โดยทรงกลาวถึงลักษณะการเดินทาง สภาพภูมิประเทศ
สองขางทาง รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ที่ทรงปฏิบัติขณะอยูบนรถไฟพระที่นั่ง ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        หลังอาหารมีเวลาพักผอนเล็กนอยแลวเดินทางตรงไปสถานีรถไฟเจียยูกวน จากจิ่วฉวนไป  
เจียยูกวนก็ตองเปลี่ยนตํารวจรถนําเปนรถของเจียยูกวนคันเดิม…ที่สถานีรถไฟคณะรับรองของ   
เจียยูกวนมาสง เราขอบคุณและลาพวกเขาขึ้นรถไฟเดินทางผานดานเจียยูกวน ไปหยุดสถานียูว     
เหมิน…รถไฟผานหลายสถานีหยุดหลายสถานี ภูมิประเทศมีแตทะเลทราย พวกเราก็คุยกันเรื่อง
ตางๆ หลายอยางจนถึงเวลารับประทานขาวก็รับประทานกันในรถหองอาหาร…อีกไมนานรถไฟ
ถึงสถานีหลิ่วหยวนมีคณะของนายกเทศมนตรีเมืองตุนหวงมาตอนรับ เราตองนั่งรถอีก 2 ช่ัวโมง 
หลังจากนั่งรถไฟมาแลว 4 – 5 ช่ัวโมง รถเมืองตุนหวงนี้เปนรถเล็ก เลยใหขาพเจานั่งกับคุณเฉิงไป
สองคน เปยนเหมยนั่งขางหนา คุณหลิวไมไดนั่งดวย…

(หนา 158 - 161)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคทรงเลาถึงการเสด็จพระราช
ดําเนินทางรถยนต โดยทรงกลาวถึงความสะดวกในการเดินทางและยังทรงสอดแทรกวิธีการ      
เดินทางของชาวจีนในปจจุบันไวในพระราชนิพนธ ดังความวา
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        นั่งรถไปกับทานทูตจางเหลียน แตกอนเปนทานทูตจีนประจําศรีลังกาและมัลดีฟส พูดภาษา
อังกฤษเกงมาก แตขาพเจาก็ถือโอกาสหัดพูดภาษาจีนอยูดี คราวนี้เดินทางจากสนามบินไปบานพัก
เต้ียวหยูวไถไดรวดเร็วสัก 20 นาที แทนที่จะเปน 40 นาที เพราะมีทางดวนเพิ่งสรางเสร็จ คาขึ้นทาง
ดวนราว 10 หยวน หรือประมาณ 30 บาท นอกจากนั้นยังมีแท็กซี่สีเหลือง ซึ่งพี่อูบอกวาคนจีนชอบ
ขึ้น คาโดยสารราว 10 หยวนเชนเดียวกัน เวลา 4 โมงกวาหนาหนาวนี้พระอาทิตยจวนตกดินแลว 
อุณหภูมิปกก่ิงราว 5  C เขาวาวันนี้อุณหภูมิสุงสุดประมาณ 8  C รถผานสถานที่สําคัญตางๆ เชน 
สนามกีฬาหางหลานเตาซึ่งเปดใหม บริเวณที่จะสรางแหลงการคาที่เรียกวา หยินเจียจินเจีย (แปลวา
ถนนเงินถนนทอง) รานมิตรภาพ รถแลนไปตามถนนฉางอานเจีย อันเปนถนนที่ยาวที่สุด ตัดผาน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ถึงเตี้ยวหยูวไถ คราวนี้เราไดพักที่ตึก 12 ซึ่งซอมใหมตกแตงใหมสวยงามมาก 
น้ําในสระยังเปนน้ําแข็ง

(หนา 8 - 9)

บางครั้งการเสด็จพระราชดําเนินก็มีอุปสรรคเล็กๆ นอยๆ จึงทําใหการเดินทางลาชา สภาพ
ภูมิประเทศเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการเดินทางลาชา ดังเชนในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต
กลาวถึงสภาพพื้นที่ทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะอยางยิ่งในมณฑลยูนนานที่
มีสภาพเปนภูเขา ถนนลาดชันและคดเคี้ยวมากพอสมควร จึงทําใหตองใชระยะเวลาในการเดินทาง
ที่ยาวนาน แตอยางไรก็ตามภูมิประเทศสองขางทางก็มีความงดงามแปลกตา ดังความวา

        เดินทางตอ คราวนี้เดินทางยาวนาน ที่จริงระยะทางไมไกลนัก แตทางไมคอยดี ยังซอมไมเสร็จ 
และเปนเขตภูเขาที่ทางแคบคดเคี้ยว แตแรกคิดวาจะนอนเอาแรง แตคิดใหมวาชมวิวดีกวา ขากลับก็
ตองตองทางเดิมนี้อีกอยูดี จึงเพียงแตงีบนอยๆ เปนครั้งคราว แกงวงดวยการชวนหลิวกับหงเยี่ยนคุย 
มีลุงเปนไกด…เขาเขตตาหลี่ ตํารวจรถนําที่เปนของฉูฉยงหยุดอยูขางทาง รถตํารวจตาหลี่นําตอ…
เสนทางชวงนี้ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง ในหมายเขียนวากอนถึง
เมืองตาหลี่ จะหยุดพัก 1 ครั้ง กอนถึงตาหลี่ประมาณ 1 ช่ัวโมง เราเขาไปพักที่ที่ทําการอุทยานแหง
ชาติ มองไปเปนภูเขาและมีตนสนสามใบปลูกเอาไว เราเขาหองน้ํา (แบบที่เคยเขาสมัย “ย่ําแดน
มังกร” เมื่อป พ.ศ. 2524) ยังเปนสวมหลุมและมีประตู แลวออกมาดูรานขายของเล็กๆ นอยๆ มีของ
รับประทานหลายอยาง ซื้อชายูนนานมาทดลองดื่ม
        การเดินทางชวงสุดทายนี้ขึ้นภูเขาจริงๆ คดเคี้ยวและบางตอนชัน มองเห็นภูเขาสวยงาม สูงชัน 
บางตอนมีหิมะปกคลุม คุณหลิวบอกวาแถวนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่คนญี่ปุนชอบมาก ตัวจังหวัด
ตาหลี่ คอนขางใหญ มีคนมาก

(หนา 28 – 30)
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นอกจากจะเสด็จพระราชดําเนินทางเครื่องบินและรถยนตแลว พระองคยังไดเสด็จ        
พระราชดําเนินทางเรืออีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากการเสด็จประพาสในครั้งนี้พระองคมีพระราชประสงค
เพื่อทอดพระเนตรแมน้ําฉางเจียง ซ่ึงเปนแมน้ําสายสําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหเสนทางการเสด็จพระราชดําเนินในครั้งนี้สวนใหญเปนการเสด็จโดยเรือยนตพระที่นั่ง         
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        ผูจัดการทองเที่ยวอธิบายทิวทัศน 2 ดานวา 18 นาฬิกาจะถึงเฟงตูเมืองผี อยูทางซายมือ 20 
นาฬิกาผานจงเซี่ยน 21.00 น. ถึงหอสูงสือเปาไจ และ 23.00 น. ไปทอดสมอพักนอนที่เมืองวาน    
เซี่ยน พรุงนี้เชา (17 สิงหาคม พ.ศ. 2539) ไปในเมือง ออกเรือ 10.00 น. ตอนเที่ยงผานหยุนหยาง มี
ศาลเจาเตียวหุย (จางเฟย) 14.00 น. ถึงอําเภอเฟงเจี๋ย ลงเรือเล็กไปไปต้ีเฉิง 17.00 น. เดินทางตอผาน
ฉูถังเสีย โตรกเขาแรกซึ่งยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ตอนทุมหนึ่งจอดพักแรมที่อําเภออูซาน อีกวัน 
(18 สิงหาคม พ.ศ. 2539) จะไปเที่ยวซานเสียเล็ก เขาแมน้ําตาหนิงเหอ แลวผานอูเสีย โตรกเขาที่
สองยาวประมาณ 44 กิโลเมตร ไปถึงอําเภอจื่อกุย ตอนเย็นดูศาลเจาชูหยวน ค่ําวันที่ 18 สิงหาคม 
เวลาประมาณ 20.30 น. บริษัททองเที่ยวจัดการแสดงตางๆ มาใหชม วันที่ 19 สิงหาคม ออกจาก
อําเภอจื่อกุย 6 โมงเชา เขาซีหลิงเสีย โตรกเขาที่สาม ยาวประมาณ 76 กิโลเมตร 08.00 น. – 10.00 น. 
ดูโครงการกอสรางเขื่อนซานเสีย 12.00 น. ผานเขื่อนเกอโจวปา 18.00 น. ผานเมืองซาซื่อ ใน
มณฑลหูเปย สมัยกอนเปนที่ต้ังเมืองโบราณเกงจิ๋วหรือเมืองจิงโจว (เมืองของเลาป) วันที่ 20 
สิงหาคม เวลา 07.30 น. ผานหนาผาชื่อป เปนที่โจโฉแตกทัพ บาย 2 โมงไปนครอูฮ่ัน

(หนา 71)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงระบุ
ถึงวิธีการเสด็จพระราชดําเนินและระยะเวลาในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานที่ตางๆ โดยทรง
เลาถึงบรรยากาศระหวางเสด็จพระราชดําเนิน ทั้งนี้จะเห็นไดวาพระองคมิไดมีวัตถุประสงคที่จะ
แนะนําวิธีการเดินทางแกนักทองเที่ยวโดยตรง แตทรงสอดแทรกขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไว
อยางแยบยล พระองคทรงใหขอมูลในลักษณะ “เลาสูกันฟง” โดยทรงบรรยายสภาพการเสด็จ    
พระราชดําเนินและทรงกลาวถึงบรรยากาศความสนุกสนานระหวางการเสด็จพระราชดําเนิน ซ่ึง  
ทําใหผูอานรูสึกเสมือนไดโดยเสด็จพระราชดําเนินดวย ซ่ึงชวยสรางความเปนกันเองระหวาง    
พระองคและผูอานไดเปนอยางดี นอกจากนี้พระองคไดเสด็จฯโดยพระราชยานพาหนะหลาย       
รูปแบบ ทั้งเครื่องบิน รถยนต และเรือยนต ซ่ึงตางก็ใหประสบการณในการเสด็จพระราชดําเนิน     
ที่แตกตางกันออกไป
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3.1.3 สถานที่พักและความสะดวกสบายตางๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรงกลาวถึงสถานที่ประทับและ

ความสะดวกสบายตางๆ ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยละเอียด เพื่อชวยใหผูอาน
เห็นภาพตามที่พระองคทรงบรรยายไดงายยิ่งขึ้น เชน ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
คร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2524 พระองคไดประทับ ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ ซ่ึงเปนเรือนรับรองที่ประทับ
ของทางรัฐบาลจีนที่มีความสะดวกสบายครบครัน พระองคทรงบรรยายสภาพที่ประทับไวโดย
ละเอียด ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ในหองน้ําเขามียาสีฟน แปรงสีฟน กรรไกรตัดเล็บวางเอาไวให ก็จัดการลองเสียครบทุกอยาง 
สบูของเขาทําในประเทศจีนเอง (เหมือนกับที่ขายแถวๆ ปกษใตของเรา) พูดถึงการวางของในหอง
น้ําแลว ก็ขอเลยพูดถึงของวางในหองนอน, หองเขียนหนังสืออีก ในหองนอนเขาวางกระติกน้ํา
รอนและใบชาเอาไวให (ชาของเขาดีมาก มีหลายชนิด มีอยูชนิดหนึ่ง เขาอธิบายวาเปนชาลดความ
อวนได) มีโทรทัศนซึ่งเราไมมีโอกาสจะไดดูเพราะไมมีเวลาเลย ไดทราบมามีรายการหลายอยาง 
เชน ง้ิว สอนภาษา เปนตน ที่หองเขียนหนังสือบนโตะจะมีดินสอ ปากกาหมึกจิ้มซึ่งปาไลบอกวา
เรียกวาปากกาแมงดา กาว คลิปติดกระดาษ กระดาษสําหรับเขียน ซองตราเต้ียวหยูไถ Postcard รูป
สถานที่สําคัญในกรุงปกกิ่ง ที่มุมหองมีตูเย็น มีน้ําสม น้ําแร แอปเปล และสาลี่ (ซึ่งจะไดรับ
ประทานทุกหนทุกแหงที่ไป) บนโตะตกแตงดวยดอกไม มีดอกโบตั๋น เปนตน ดอกกุหลาบของจีน
ดอกเล็กกวาของเราที่ภูพิงคมาก สวนอีกมุมหนึ่งของหองมีตนบอนไซวางไว

(หนา 25 – 26)

เมื่อพระองคเสด็จไปยังมณฑลจี๋หลินไดประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับซึ่งใหญที่สุด
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองคบรรยายถึงสภาพหองพัก และความสะดวกสบายตางๆ         
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

        ถึงเรือนรับรองที่เขาวาใหญที่สุดในประเทศจีน มีพ้ืนที่ถึง 800,000 ตารางเมตร มี 22 อาคารที่
เขาใหเราอยูเปนหลังที่ 1 ผูวาฯ และภรรยามารับ มีฉากกั้นหนาทางเดินเปนรูปกวาง ทานผูวาฯ 
อธิบายวาของสําคัญในมณฑลนี้คือเขากวางกับขนตัว “เตียว” ซึ่งไมทราบวาตัว “เตียว” หนาตาเปน
อยางไร จึงตกลงนัดกันเรียกทับศัพทจีนไปกอน ไมทราบวาเปน mink, marten, sable สวนของดี
อยางที่สามคือโสมคน หองที่ใหขาพเจาอยูเปนหองชุด มีหองนอน หองน้ํา หองเขียนหนังสือ    
หองรับแขก   หองนั่งเลน  ตอกับหองอึ่งกับคุณติ๋วซึ่งมีหองน้ําใหญกวาที่หองขาพเจา  หองนั่งเลนนี้
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ประดับดวยเครื่องหยกกับจิ่งไทหลาน มีภาพเขียนจีนและลายมือเขียนตัวหนังสือ ในหองมีเครื่อง
ออกกําลังกาย เครื่องนวดขาดวย ใครๆ ทั้งไทยและจีนมาทัวรกันสนุก สาวๆ ที่ดูแลอยูที่นี่ก็นารัก 
คนประจําหองขาพเจาแซเถา แปลวาทอ

(หนา 10 – 12)

นอกจากความสะดวกสบายในดานสถานที่ประทับแลว ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได
จัดเตรียมพระกระยาหารเสวยไวเปนพิเศษ ซ่ึงลวนเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งส้ิน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        อาหารที่เลี้ยงอรอยๆ ทั้งนั้นตามธรรมเนียมของจีนเจาภาพมักจะตักอาหารใหแขกดวยตะเกียบ
กลาง ทานมาดามเติ้งกับคุณหลี่เมาตางชวยกันตักอาหารใหขาพเจาพลางทานมาดามก็บงการใหใคร
ก็ไมทราบจําไมไดแลวตักใหแขกที่อยูอีกฟากโตะ อาหารก็มีออรเดิฟ หูฉลามผัดกุง ซุปไขนกพิราบ 
เปดปกกิ่ง เขามีแบบหอดวยแปง และหอดวยขนมอยางหนึ่งมีงาโรย น้ําเปดของเขาดีมีหลายรส 
กลมกลอม ไมหวานอยางเดียว รานอาหารที่ทําเลี้ยงแขกนี้เปนของรัฐทําไดดีมาก มาดามอธิบายวา
ถาคนไหนทําเปดปกกิ่งแลวไมกรอบก็ถือวาไมเกง หลังจากเปดก็มีไกกรอบๆ อีก กินกับผักดอง
และกุงทอด    ผักกาดผัดกับหนอไม   ซุปเปดตุน   ของหวานมีน้ําพุทรา   และขนม   ผลไมมีแตงโม      
ตามเคย ขอสังเกตวาเขาตองมีขนมปงทาเนยทาแยมอยูดวย เครื่องดื่มเราจะรับประทานน้ําสมขวด
หรือน้ําแรก็ได ไวน และเหมาไถ

(หนา 49 – 52)

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลจี๋หลิน เจาหนาที่ของเรือนรับรองที่ประทับไดจัดเตรียม
อุปกรณออกกําลังกาย และสันทนาการตางๆ สําหรับผอนคลายพระอิริยาบถอีกดวย ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

…กลับมาเรือนรับรอง ออกไปเดินเลน ดูตึกที่มีเครื่องอํานวยความสะดวกในดานกีฬาและ        
สันทนาการ เขาไปหองเลนโบวลิ่ง ทดลองดูหลายครั้งทั้งมือซายมือขวา แตไมเฉียดเลย แถมรูสึก
ปวดแขน เลยเปลี่ยนเปนสนุกเกอร ก็แทงไมโดน แมแตลูกที่แทงเลยเห็นวาควรเลิก เพราะเกรงวา
จะไปขูดเอาผาสักหลาดของเขาหลุดเปนช้ิน ขาพเจาไมมีสมาธิพอที่จะเลนอะไรพวกนี้ เดินผาน   
จิ่วปาคือบารเหลา (จิ่ว – เหลา, ปา – บาร ในภาษาอังกฤษ) ไปหองออกกําลังกายขี่จักรยานอยูกับที่  
บิดเอว ยกน้ําหนัก ซึ่งลองแลวรูสึกจะไมไหวอีก เขาไปดูหองดิสโก คาราโอเกะ ดูเหมือนขาพเจาจะ
ชอบรายการนี้มากที่สุด แตก็ไมมีเวลาแลว

(หนา  16 – 18)
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละคร้ัง    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดรับการรับรองเปนอยางดี โดยทางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจัดเตรียมสถานที่ประทับและความสะดวกสบายตางๆ ไวอยางครบครัน อาทิ หอง
บรรทม พระกระยาหาร และสันทนาการตางๆ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะจัดเตรียมไวเปนพิเศษ พระองคจึงมัก
จะทรงกลาวถึงสถานที่ประทับและความสะดวกสบายตางๆ ไวในพระราชนิพนธอยางละเอียด     
ทําใหผูอานเกิดจินตภาพไดอยางชัดเจน

3.1.4 สถานที่ทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมากมาย ทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนพระองคจะเสด็จประพาส
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อทรงทัศนศึกษา และแสวงหาประสบการณที่แปลกใหม

สถานที่ทองเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ปรากฏในพระราชนิพนธจํานวน 9 เรื่อง
สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ สถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
และงานประจําป โดยจะศึกษาตามลําดับดังนี้

3.1.4.1 สถานที่ทองเที่ยวท่ีมนุษยสรางขึ้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรงกลาวถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

ที่มีความสําคัญและนาสนพระราชหฤทัย สถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นสวนใหญที่พระองค
เสด็จไปทอดพระเนตรมักเปนสถานที่ที่มีความสําคัญในดานตางๆ ทั้งแหลงทองเที่ยวที่มีความ
สําคัญทางดานประวัติศาสตร พระพุทธศาสนา โบราณคดี และแหลงทองเที่ยวที่มีสถาปตยกรรมที่
งดงาม เปนตน ทั้งนี้นอกจากพระองคจะไดรับความสําราญพระราชหฤทัยจากการเสด็จประพาส
แลว การทอดพระเนตรสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นยังไดสะทอนถึงภูมิปญญา ความคิด  
ความเชื่อ คานิยม และศักยภาพของประชาชนในทองถ่ินที่รังสรรคผลงานเหลานั้นขึ้นมาอีกดวย 
เชน เมื่อคราวที่พระองคเสด็จไปทอดพระเนตรเทียนถาน ซ่ึงนอกจากจะเปนสิ่งกอสรางที่สวยงาม
แลวยังสะทอนใหเห็นความเชื่อของชาวจีนในสมัยโบราณไดเปนอยางดี ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        หลังจากนั้นเราไปที่เทียนถานหรือหอฟา อันเปนที่ซึ่งจักรพรรดิ์ต้ังแตราชวงศเหม็ง (หรือหมิง) 
มากระทําพิธีพืชมงคลแบบจีนเพื่อใหบังเกิดความอุดมสมบูรณแกรัฐ เมื่อไปถึงลมแรงมากจนตอง
ควักแวนตาขึ้นมาใสปะทะผงตางๆ ที่จะเขาตาไวกอน อาคารแรกที่เขาไปเปนอาคารกลมๆ ช่ือวา 
“ซิ่นเหนียนเต้ียน” ผูดูแลบอกวาสรางเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1420 ในรัชกาลพระจักรพรรดิ์หยงโล (ใชเวลา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



167

สราง 14 ป) หลังคาสามชั้น มุงดวยกระเบื้องสีน้ําเงินสวยงามมาก สีน้ําเงินเปนสีที่บงความหมายถึง
สวรรค เปนสถานที่พํานักของเทพเจาหรือเรียกวาเทียน (ถาเปนพระราชวังหลังคาจะมุงดวย
กระเบื้องสีเหลือง ซึ่งเปนสีของกษัตริย)…

(หนา 38 – 40)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยสุสานตางๆ เนื่องจาก
ทรงตระหนักดีวาสุสานเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญาของบรรพชนที่มีการสั่งสมถายทอดตอๆ      
กันมา อีกทั้งสุสานบางแหงยังเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาสนใจอีกดวย ดังนั้นเมื่อพระองค
ไดเสด็จฯเยือนนครซีอาน ในมณฑลสานซี จึงมีพระราชประสงคที่จะทอดพระเนตรสุสาน            
เฉียนหลิงดวย ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ออกจากพิพิธภัณฑไปดูสุสานเฉียนหลิง ทางขึ้นสุสานมีหินสลักรูปสัตวเฝาอยู 2 ดาน เรานั่ง
รถขึ้นไปตรงบันไดทางขึ้นซึ่งมี 500 กวาขั้น ขาพเจายังนึกวาถามีเวลาเราควรจะเดิน เพราะวามาที่นี่
เรารับประทานอาหารกันมากมาย ไมมีเวลาว่ิงเลย ถนนอยูทางทิศใต สองขางมีเขาขางละลูก          
มีประตู เสาชัย 2 ดาน เสาแบบนี้จะมีเฉพาะที่วังกับที่สุสาน ที่อื่นไมมี อาจารยหวางแนะนําใหไป
ถายรูปกับมาบิน ลายที่ปกเปนลายจากประเทศกรีซ เรานั่งรถตอไปใกลสุสานมีรูปนกกระจอกเทศ
ซึ่งเปนสัตวมาจากแอฟริกา รูปขุนนาง ที่สุสานมีปายบอกไว ปายนี้สรางสมัยพระเจาเฉียนหลง 
อาจารยหวางอธิบายวาสุสานนี้คงจะมี 3 หอง เพราะเปนของจักรพรรดิ ถาเปนเจาชายเจาหญิงจะมี
แค 2 หอง ออกแบบคลายๆ พระราชวัง ฉะนั้นโลงศพจะตองอยูในหองที่ 3 ของมีคาอยูในหองขางๆ 
มีหินกอเปนรูปเกง 3 ช้ัน

(หนา 70 - 71)

สวนจําลองนานาชาติปกกิ่ง เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งที่นาสนใจ มีการรวบรวมสิ่ง  
กอสรางหรือสถาปตยกรรมที่สําคัญจากประเทศตางๆ ทั่วโลกไวในสวนแหงนี้โดยจําลองใหมีขนาด
เล็กลง ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 ความวา

        ไปถึงสวนจําลองนานาชาติปกกิ่ง เปนสวนสาธารณะใหญ รวมสิ่งกอสรางจากประเทศตางๆ 
40 ประเทศ รวม 109 อาคาร สรางตามตําแหนงในแผนที่โลก ผูอํานวยการนายหวังหยุนเฟง และ 
หัวหนาฝายวิเทศสัมพันธมาตอนรับและพาเดินชมไปบน Table Land Garden ของอิตาลี สราง
มาตราสวน 1 : 1 เวลาหนารอนคงจะสวยกวานี้ คือมีน้ําพุและนําตกลงมาเปนช้ันๆ เนื่องจากเปนที่
สูงจึงมองเห็นทิวทัศนรอบๆ มีหอไอเฟล ประตูชัย วิหารโนตรดาม (ของฝรั่งเศส) เมซ (maze) (ของ
อังกฤษ) ที่จีนเรียกวา “หมีกง” แกรนดแคนยอน มี “แดนเนรมิต” เล็กๆ มีรูปปนจากนิทานเด็กซึ่ง
เปนที่รูจักกันทั่วโลก 22 เรื่อง รูปโครงสรางโมเลกุลของเบลเยียม ปราสาทที่พระเจาลุดวิกของ     
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บาวาเรีย (เยอรมนี) สราง กังหันฮอลแลนด หอเอนปซา ดานเอเชีย แอฟริกาเห็นพีระมิด วิหาร    
คารนักในแมน้ําไนลของอียิปต วังของจีน วังของญี่ปุน พระที่นั่งจักรีของไทย ฯลฯ

(หนา 48 - 49)

สถานที่ทองเที่ยวบางแหงนอกจากจะชวยสรางความสําราญพระราชหฤทัยใหแลว ยังเต็ม
ไปดวยความรูที่นาสนใจ เชน การเสด็จไปทอดพระเนตรหอดูดาวโบราณปกกิ่งที่มีอุปกรณในการดู
ดาวที่แตกตางกับปจจุบัน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        วันนี้ไปหอดูดาวโบราณปกก่ิง ซึ่งเปนหอดูดาวที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่ง สรางมาตั้งแต 
ค.ศ. 1442 สมัยราชวงศหมิง มิชชันนารีชาวเบลเยียมช่ือ Ferdinando Verbius คนจีนเรียกวา หนาน
หวยเหยิน เปนคนเริ่มสั่งทําอุปกรณตางๆ สําหรับวัดดาว เกือบทุกอยางทําในประเทศจีน เพราะ
ฉะนั้นเปนลายมังกรดั้นเมฆแบบจีน มีแตเครื่อง Azimuth Theodolite ที่เปนลายองุนแบบฝรั่ง      
เขาอธิบายวากษัตริยฝรั่งเศสถวายจักรพรรดิคังซีเมื่อ ค.ศ. 1715 แตเปนเครื่องสรางในเยอรมนี        
มีเครื่อง Equitoral Armilla , Ecliptic Armilla, Sextant (เครื่องวัดดาว) เครื่องที่ใหมที่สุดเรียกวา 
New Armilla สมัยพระเจาเฉียนหลง ค.ศ. 1744 เครื่องนี้ใชเวลาติดตั้งถึง 10 ป มีลูกโลกดาวขนาด
ใหญ ที่จริงศึกษาละเอียดคงจะดีเหมือนกัน จะไดทราบวาสมัยนั้นนักดาราศาสตรเขามองเห็นดาว
ดวงไหนบาง

(หนา 182)

สถานที่ทองเที่ยวบางแหงถือเปนสิ่งกอสรางที่นาอัศจรรย เชน วัดเสวียนคง ในนครตาถง 
มณฑลซานซี เนื่องจากมีกลวิธีการกอสรางโดยใชไมเสียบเขาไปในหนาผาเพื่อยึดสิ่งกอสรางใหติด
กับหนาผา จนทําใหวัดแหงนี้มีลักษณะเหมือนแขวนอยูบนหนาผา ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง 
หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…นั่งรถช่ัวโมงกวาไปที่วัดเสวียนคง (วัดแขวน – Suspending Temple) เมื่อไปถึงตองเดินจากรถ
ขามสะพานแขวนขามหวย ระหวางทางมีคนตั้งโตะขายของที่ระลึกตลอดทาง มีของประหลาดๆ จะ
ซื้อก็ไมมีเวลา
        มีคนเลาวากอนหนาที่ฉันจะมานี้ มีหิมะตกหนัก เขาตองเกณฑคนมากวาดหิมะกันเปนการ
ใหญ ไกดอธิบายวาวัดเสวียนคงสรางติดกับหนาผาในหุบเขาจินหลงของยอดเขาชุยผิงซาน ใน
เทือกเขาเหิงซานเปนหนึ่งในทิวทัศน 18 แหงที่สวยงาม
        วัดนี้สรางขึ้นสมัยราชวงศเปยเวยตอนปลาย อายุกวา 1,400 ปแลว เทคนิคการกอสรางวัดนี้
แปลกกวาที่อื่นคือ ใชไมเสียบเขาไปในหนาผา ประมาณ 2 ใน 3 สวน เพื่อเปนรากฐานของการ    
กอสรางและเปนที่ยึดของตัวอาคาร กลาวกันวาทําใหวัดนี้ดูเสมือนแขวนไวดวยหางมาสามเสน     
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มีเสาค้ํา 100 กวาเสา และไมเสาเหลานี้โยกได เนื้อที่อาคารประมาณ 1,000 ตารางเมตร แตใชที่ค้ํา
ยันราว 90 ตารางเมตรเทานั้น

(หนา 257)

นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังไดเสด็จไปทอดพระเนตร
สถานที่ที่เปนสิ่งมหัจรรยแหงหนึ่งของโลก คือ กําแพงเมืองจีน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง 
เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        ไปถึงกําแพงเมืองจีน เดินขึ้นไปหนอยหนึ่ง ขึ้นกระเชาไปดูทัศนียภาพกําแพงชวงนี้อยูที่อําเภอ
หวงโหรว หางจากนครปกกิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร เริ่มบูรณะ ค.ศ. 
1983 เปดใหคนชมได ค.ศ. 1988 ขึ้นไปมีปายเขียนวา บริษัทเฮงเคลจากเมืองดุสเซลดอรฟชวยซอม
ใน ค.ศ. 1989 กําแพงสวนนี้สรางสมัยราชวงศหมิง คําวา มูเถียน เปนช่ือสถานที่ อว้ี แปลวา หุบเขา 
กําแพงสรางตามหลักพิชัยสงคราม มีลักษณะพิเศษ คือสราง 3 แนว มีปอมสําหรับตรวจสถานการณ
อยูในที่ที่จะสามารถสั่งการไดดี มีหอสําหรับจุดไฟสงสัญญาณ กําแพงดานในเมืองจะชันนอยกวา
ดานนอก ฉะนั้นศัตรูจะเขามาไดยากแถมมีหลุมปองกันไมใหกองทหารมาของขาศึกเขาไปได

(หนา 225)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นของสาธารณรัฐ     
ประชาชนจีนนั้นมีหลายแหงที่นาสนใจ ซ่ึงสถานที่เหลานั้นนอกจากจะมีความสวยงาม ชวยสราง
ความเพลิดเพลินใจใหแกผูมาเที่ยวชมแลวยังชวยสะทอนใหเห็นความคิด ความเชื่อ และภูมิปญญา
ของผูกอสรางสถานที่ดังกลาวอีกดวย

3.1.4.2 สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
นอกจากสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นแลว สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีสถานที่    

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน ทะเลสาบ ภูเขา แมน้ํา สวน และถํ้า ซ่ึงสถานที่แตละแหงตาง
ก็มีความงดงามที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มี 
ภูมิประเทศที่หลากหลาย จึงสงผลใหสภาพพื้นที่ในแตละภูมิภาคแตกตางกันอยางชัดเจน พื้นที่   
บางแหงก็มีสภาพที่แปลกตา เชน ปาหิน ในนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ไดรับคําอธิบายวา 200 กวาลานปมาแลว ดินแดนแถบนี้อยูใตทองทะเลและสภาพธรรมชาติ
คอยๆ เปลี่ยนเปนแผนดิน ที่รูวาเคยอยูใตทะเลเพราะไดตรวจหินปูน และพบสวนของซากสัตว
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ทะเล หินของปาหินนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะถูกแผนดินไหว แผนดินถลม คลื่นใตน้ํา การ
ที่แผนดินเกิดยกตัวกลายเปนที่ราบสูง เมื่อขึ้นมาเหนือดิน แลวถูกน้ําฝนซึ่งมีกรดคารบอนิกเจืออยู 
ยิ่งกัดกรอนหินเปนรูปรางตางๆ เปนแทงๆ บริเวณที่มีลักษณะเชนนี้ กวางใหญสุดลูกหูลูกตา พ้ืนที่
หินปูนแบบนี้ดูเหมือนจะเรียกวาภูมิประเทศแบบคารสต (Karst) ฉะนั้นการไปดูปาหินนี้จะเปนการ
ประกอบการศึกษาแบบที่เคยเรียนตอนเด็กๆ ไดเปนอยางดี
        ตอนแรกเขาพาเขาปาหินเล็กกอนแลวจึงไปปาหินใหญ มีกอนหินที่ดูแลวเปนรูปตางๆ หลาย
อยาง เชน แมทัพแตงชุดทหารโบราณ หันหนาทางทิศเหนือ อันนี้ขาพเจามองไมออก มีรูปชางซึ่ง
มองไมออกเหมือนกัน เขาอธิบายวาแถวๆ นี้ประชากรเปนชนชาติอี๋ ซึ่งเปนคนที่รื่นเริง รักความ
สนุกสนาน วันที่ 24 มิถุนายน จะมีงานของชาติอี๋ คนอี๋จะมาเตนรอบกองไฟ รองรําทําเพลงตรงลาน
ในปาหินที่เรายืนอยูนี้

(หนา 264 – 266)

พื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนบางสวนมี
สภาพเปนทะเลทราย โดยเฉพาะบริเวณภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูรมีทะเลทรายที่มีพื้นที่
กวางใหญที่สุด ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงคที่จะ     
ทอดพระเนตรความงดงามของทะเลทรายและวิถีชีวิตของชาวบานในแถบนั้น นอกจากนี้พระองค
ยังทรงพระเกษมสําราญกับกิจกรรมการปนภูเขาทรายอีกดวย ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง    
มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ถึงบริเวณภูเขาหมิงซา มีอูฐฝูงโตคอยทาเราอยูแลว ขาพเจาขี่ตัวหนาสุด มีเจาของอูฐเปนผูจูง
การขี่อูฐไมยากอะไรเพราะขี่แบบใหคนจูง อยากจะลองขี่อูฐชนิดที่มีอานและบังเหียน ขี่เองเหมือน
ขี่มา แตเปยนเหมยเขาคงไมยอมแนๆ ขนาดอูฐอยางนี้เขายังกังวล เมื่อขี่ไปถึงทะเลสาบเสี้ยววง  
พระจันทรก็หยุดอูฐ แทนที่ขาพเจาจะไปชมทะเลสาบ กลับชวนเปยนเหมยปนภูเขาทราย แตแรกก็
ว่ิงขึ้นไปไดไมยากนัก พอขึ้นไปสูงๆ ชักปนไมขึ้น หนังสือนําเที่ยวเขาแนะนําใหถอดรองเทาปน 
แตเราปนขึ้นไปกันทั้งรองเทาลําบากหนอย ขึ้นไปครึ่งเดียวก็ปนไมขึ้นแลว เลยคิดวาลงดีกวา ชักจะ
เหนื่อยตาชักจะลายๆ สงสัยวาอาจารยสารสินเห็นทาไมดีเลยมาขอกระเปาและกลองไปชวยถือ ซึ่ง
ขาพเจาหมดแรงก็เลยใหไป ขาลงเราใชวิธีนั่งปลอยตัวไหลลงมา นั่งพักอยูริมทะเลสาบเสี้ยววง 
พระจันทร ลุกไมขึ้น ปวดขมับเล็กนอย เห็นจะเปนเพราะเปลี่ยนระดับเร็วเกินไป สักประเดี๋ยวก็หาย 
มีคนบอกวาภูเขาทรายนี้รองเพลงได ก็คงไดยินตอนตาลายหลังการปนภูเขาแบบนี้เอง พระเอกใน
วันนี้เห็นจะเปนคุณสรรชนัฏฐ ชางภาพทีวี ซึ่งสามารถแบกกลองทีวีขึ้นไปบนภูเขาทรายและเลื่อน
ไถลลงมาพรอมทั้งถายทีวีได

(หนา 175 - 179)
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จะเห็นไดวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่นา
อัศจรรยใจมากมาย “หมอกควันน้ําแข็ง” หรือ “อูซงซูกั้ว” นับเปนความงดงามทางธรรมชาติที่หาชม
ไดยากยิ่ง จะปรากฏใหเห็นในเมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน ซ่ึงอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

…มีแหลงทองเที่ยวที่ชาวตางประเทศสนใจ ไดแก หมอกควันน้ําแข็ง (อูซง) (ไมทราบจะแปล  
อยางไร) เปนลักษณะทางธรรมชาติพิเศษ 1 ใน 4 ของสิ่งมหัศจรรยจีน คือ แมน้ําฉางเจียง ปาหิน   
กุยหลิน และจี๋หลิน อูซงนี้ไมใชหิมะ ไมใชน้ําแข็ง เปนผลึกเหมือนปะการังสีขาว มีแสงระยิบระยับ 
ดังไดเห็นมาแลว สิ่งมหัศจรรยอีก 3 อยาง (ทิวทัศนกุยหลิน ปาหินที่ยูนนาน และชองแคบซานเสีย
แหงแมน้ําฉางเจียง) ไปไดทุกเวลา แตที่จี๋หลินนี้มีอูซงแค 3 เดือน และไมไดมีทุกวัน ประมาณ 30 
หนเทานั้น (เวลาทํากําหนดการการมาเยือนภาคอีสานของจีนในครั้งนี้ ยังตองเขียนวาถามีอูซงทํา
อยางไร ไมมีอูซงจะทําอยางไร) การไดเห็นนับวาเปนมงคล สวนมาก 10 โมงก็หมดแลว ตอน
ประธานาธิบดีเจียงเจอหมินมาเยือนก็ไดชมและไดเขียนบทกวีชมความงามของอูซงไววา

ตนหลิวริมธารน้ําหนาวเหน็บประดับดวยเกล็ดหิมะ
ประดุจตนไมหยกแซมดวยดอกไมสีขาว
เกล็ดหิมะในสายหมอกที่จี๋หลิน
สวยงามสมดังคําร่ําลือเสียนี่กระไร

(หนา 144 - 145)

นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนยังเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรแมน้ํา จะเห็นได
วามีแมน้ําสําคัญหลายสาย แมน้ําแตละสายตางก็มีความสวยงามและมีความสําคัญที่แตกตางกัน  
ออกไป แมน้ําสายหนึ่งที่สําคัญมากตอชาวจีน คือ แมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง) ซ่ึงนอกจากจะมีความ
สําคัญตอการเกษตร การผลิตกระแสไฟฟา และการคมนาคมแลว แมน้ําฉางเจียงยังเปนสถานที่  
ทองเที่ยวที่สําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีสภาพที่ภูมิประเทศที่งดงามแปลกตา    
ในป พ.ศ. 2539 พระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพระราชประสงคที่จะ         
ทอดพระเนตรแมน้ําฉางเจียง โดยประทับเรือยนตพระที่นั่งลองไปตามแมน้ําฉางเจียง ผานโตรกเขา
ที่มีช่ือเสียงตางๆ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        กลับมาถึงเรือใหญ ออกไปอยูหนาเรือเพื่อดูฉูถังเสีย ซึ่งเปนโตรกเขาแรกในบรรดาโตรกเขา
ทั้ง 3 ฉูถังเสียนี้ยาว 8 กิโลเมตร มีลักษณะเปนชองแคบๆ ระหวางเขาสูง มีลักษณะคลายๆ ฟยอรดที่
นอรเวย แตการเกิดคงจะไมเหมือน ฟยอรดเกิดจากธารน้ําแข็งกัดเซาะภูเขาริมทะเล เมื่อหิมะละลาย
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น้ําทะเลเขาแทนที่ แตหุบเขาพวกนี้ขาพเจาคิดวามาจากแมน้ําฉางเจียงกัดเซาะ มีเรื่องโตกันวา    
ซานเสียนั้นยาวเทาไรกันแน บางคนวา 189 กิโลเมตร บางคนวา 204 กิโลเมตร นับจากเฟงเจี๋ยไป     
อี๋ชาง (มณฑลหูเปย) ได 204 กิโลเมตร ถานับจากขุยเหมินไปหนานจิงกวน รวมระยะทางประมาณ 
189 กิโลเมตร

(หนา 94)

ในมณฑลเจียงซูและมณฑลเจอเจียงนั้น เปนพื้นที่ซ่ึงไดรบการขนานนามวา “เจียงหนาน” 
เต็มไปดวยสวนและทะเลสาบมากมายที่ลวนไดรับการดูแลเอาใจใสใหงดงามอยูเสมอ เชน           
สวนพฤกษศาสตรหนานจิง ซ่ึงมีพรรณไมตางๆ มากมาย ดังปรากฏในพระราชนิพนธเรื่อง        
เจียงหนานแสนงาม ความวา

…ขึ้นรถเดินทางตอไปที่สวนพฤกษศาสตรหนานจิง สวนนี้ต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1929 เพื่อเปนที่ระลึกถึง 
ดร.ซุนยัดเซ็น มีเนื้อที่ 186 เฮกตาร มีพันธไมกวา 3,000 ชนิด ผูมาตอนรับช่ือรองศาสตราจารยกัวจง
เริ่น เปนรองผูอํานวยการสถาบันพฤกษศาสตรของสวนพฤกษศาสตรหนานจิง
        ชวงนี้เปนชวงที่ดอกไมตางๆ เริ่มออกดอกแตก็ยังไมบานเต็มที่ เพราะเพิ่งเริ่มฤดูชุนเทียนหรือ
ฤดูใบไมผลิ ที่มีมากคือดอกเฉียงเวยหรือกุหลาบจีน เปนกุหลาบเลื้อย อิงฮวาหรือซากุระ ไดจาก
ประเทศญี่ปุน ออกดอกสีชมพูออนเต็มตนไมมีใบเลย ดอกเหมยสีตางๆ ดอกกุหลาบอีกชนิดหนึ่ง
เรียกวาเยวจี้ (Rosa chinensis) ตนทอชนิดตางๆ ตน Apricot ซึ่งภาษาจีนเรียกวาตนซิ่งหรือเหง ดอก
ไหถังในสวนนี้ยังไมออกดอก เดือนหนาจึงออกดอก อว้ีหลานหรือแม็กโนเลียกําลังออกดอก ดอก
วิสทีเรีย (Wisteria sinensis) ดอกสีมวงออน

(หนา 120)

ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป พ.ศ. 2543 พระองคยังไดเสด็จไป     
ทอดพระเนตรถ้ําที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกดวย โดยสถานที่แหงแรกที่เสด็จประพาส 
คือ  “ถํ้าหลงเหมิน” ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        จุดแรกที่ไปคือ ถ้ําหลงเหมิน บริเวณถ้ําหลงเหมินนี้มีภูเขาสองดาน มีแมน้ําอี๋ไหลผานกลาง  
อีกฝงหนึ่งเปนภูเขาเซียงซาน ซึ่งกลาวกันวามีสมุนไพรหลายชนิด ดานหลงเหมินซานมีถ้ําที่สลัก
พระพุทธรูปจํานวนมาก
        ไมทราบวาธรรมเนียมสลักพระพุทธรูปไวในถ้ําเริ่มเมื่อไร ฉันวาที่อินเดียคงจะเริ่มกอน เชน 
ถ้ําอชันตา เอลลอรา หรือถ้ําที่พระธุดงคมาอยู พระสมัยใหมนี้ยังชอบปนพระพุทธรูปไวในถ้ํา ไมรู
เปนการดีหรือทําลายธรรมชาติ เพราะสวนใหญจะไมสวยงาม
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        พวกที่เริ่มสลักหินที่ถ้ําที่นี่คือ พวกทั่วปาเวย หรือที่ภาษาไทยเรียกเคลื่อนมาวา โทปาเวย เปน
คนกลุมนอยที่รับนับถือพุทธศาสนา  อาจจะกอนชาวจีนเสียดวยซ้ําไป เริ่มสลักใน ค.ศ. 495 ในชวง
นี้พวกเวยยายศูนยกลางการปกครองของแควนเวยเหนือจากเมืองตาถงมาที่ลั่วหยัง เมื่ออยูที่ตาถงได
แกะสลักพระพุทธรูปที่ถ้ําหยุนกั่ง (ที่ฉันจะไดไปดูทีหลัง) หินปูนที่หลงเหมินแข็งกวาที่หยุนกั่ง จึง
สลักยากกวา มีถ้ํา 3 กลุม คือ ถ้ํากูหยัง ปนหยัง และเหลียนฮวา หลังจากสมัยเวยก็สลักถ้ําตอมา
เรื่อยๆ ที่สําคัญที่สุดคือ สมัยราชวงศถังตอนสมัยพระนางบูเช็กเทียน ซึ่งเปนผูมีศรัทธาแกกลาใน
พุทธศาสนา ผูที่อุปถัมภการสลักถ้ําคือ จักรพรรดิ พระราชวงศ ตระกูลที่ร่ํารวย เพื่อหวังทําบุญ   
นายพลที่ตองการชัยชนะในสงคราม เขาวาทั้งหมดมีของสมัยเวยราว 30 % เทานั้น

(หนา 159 – 162)

จะเห็นไดวาสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีเสด็จไปทอดพระเนตรนั้น ไมวาจะเปนภูเขา แมน้ํา ถํ้า และสวน ลวนมีความงดงามเปน      
เอกลักษณเฉพาะตัว ชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี

3.1.4.3 งานประจําป
ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี พระองคไดเสด็จไปรวมงานประจําปที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นนอยมาก ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะพระองคมีพระราชภารกิจมากมายที่ตองทรงปฏิบัติในประเทศไทย จึงทําใหชวง
เวลาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนไมตรงกับงานประจําปที่จัดขึ้น แตบางครั้งทาง        
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็จัดงานเทศกาลขึ้นเปนพิเศษเพื่อใหพระองคไดทอดพระเนตร เชน      
เทศกาลลอยกระทง ในมณฑลจี๋หลิน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก   
เลม 3 ความวา

…เราตองแตงตัวใหหนา (ผจญหนาว) เขาไปกวาเดิม เพื่อไปดูการลอยกระทง ซึ่งเปนรายการพิเศษ
นอกรายการ เทศกาลลอยกระทงจริงๆ ผานไปแลวแตเขาจัดใหขาพเจาดูเปนพิเศษ คนจี๋หลินชอบ
ลอยกระทงในหนาหนาว เพราะวาแมน้ําซงฮัวไมเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว และมีหมอกควันดูสวย
งาม กระทงทําดวยไมติดกระดาษสีแดงเปนกลีบดอกบัวจุดเทียนตรงกลาง เขาแสดงใหขาพเจาดูพัน
กวากระทง ถาเปนของจริงหมื่นๆ กระทงคงจะสวยงามมาก ขนาดนี้ก็ยังเห็นวาสวยงาม หลังจากดู
กระทงแลว ไปดูโคมน้ําแข็งหลากสี…โคมน้ําแข็งทําดวยกอนน้ําแข็งจํานวนมหาศาล ตัดจาก   
ทะเลสาบ ใสโคมไฟสีตางๆ ไวขางใน หนางานทํารูปสุนัขเพราะวาปนี้เปนปจอ จากนั้นขึ้นไปบน
เรือจําลองแบบเดียวกับที่พระเจาเฉียนหลงใชเสด็จประพาสเจียงหนาน มีโคมรูปทิวทัศนตางๆ สวน
ใหญจากหยางโจว
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        นอกจากนั้นเปนเรื่องในนิยายตางๆ เชน ไซอิ๋ว และนิทานอะไรไมรู มีกษัตริย มีโอรสธิดา 11 
องค และไปสมรสกับยักษ เปนแมเลี้ยงใจรายสาปลูกเลี้ยงเปนหานปา ภายหลังเจาหญิงแกไขได ให
พ่ีองคโตเปนกษัตริยแทน ใครๆ วาเปนเรื่องฝรั่งมากกวาเรื่องจีน มีเรื่องฝรั่งอื่นๆ เชน Alice in 
Wonderland

(หนา 149 - 159)

นอกจากนี้เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลเฮยหลงเจียง ยังไดทอดพระเนตรงานแสดงโคม
น้ําแข็งและน้ําแข็งแกะสลัก คร้ังที่ 20 ที่อุทยานน้ําแข็งเจาหลิน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง 
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        เมื่อรับประทานเสร็จแลวกลับไปเปลี่ยนเสื้อผาใหหนาขึ้น และไปดูงานน้ําแข็งแกะสลัก น้ํา
แข็งที่ใชสลักคัดมาจากแมน้ําซงฮัว ที่นี้ทํามานานและเปนระบบ มีอาคารถาวรเปนของบริษัท ครั้งนี้
จัดเปนครั้งที่ 20 ตองเตรียมงานครั้งหนึ่งนานถึง 6 เดือน มีบริษัทตางๆ ใหเงินสนับสนุนและได
โฆษณาสินคาไปในตัว มีของขายหลายอยาง มีที่ไวสําหรับใหคนมาถายรูป รูปน้ําแข็งแกะสลักที่ทํา
มีหลายอยาง เชน รูปบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร วรรณคดี สถานที่ เชน ซูโจว อาคารใหญที่สุด
ไดแกรูปจําลอง St. Paul Cathedral ลอนดอน มีดอกไมไฟเทียม (ที่จริงเปนไฟฟา) มีการแขงแกะน้ํา
แข็งนานาชาติ สิงคโปรไดที่ 2 การแขงระหวางคนเฮยหลงเจียงดวยกัน เขาบอกวาเขาเคยไปแสดงที่
แคนาดาและสิงคโปร งานนี้ลงทุนไป 3.6 ลานหยวน ไดกําไรกลับคืนเปนเงิน 5 ลานหยวนเศษ 
นอกจากนั้นยังมีที่แสดงผลงานของรัฐบาลในเฮยหลงเจียง แสดงโครงการตางๆ ที่จะมีในอนาคต
แบงเปนเรื่องๆ เชน การวางผังเมือง สรางถนน ไฟฟาอุตสาหกรรมหนักเบา เกษตร ฯลฯ

(หนา 63 - 65)

จากการศึกษาพบวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสถานที่ทองเที่ยวหลายลักษณะทั้งสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งมีทั้งพระราชวัง วัด ศาลเจา พิพิธภัณฑ 
และสถาปตยกรรมที่งดงามตางๆ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวซ่ึงเปนงานประจําปที่สําคัญของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย ผลการศึกษาพบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีมักจะเสด็จประพาสสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นมากกวาสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และเสด็จฯไปทอดพระเนตรงานประจําปนอยที่สุด

3.1.5 การเตรียมตัวในการเดินทาง
กอนการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารีจะทรงศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเสด็จฯเยือนอยูเสมอ เพื่อจะชวยใหเขาพระราชหฤทัย
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ซ่ึงจะชวยใหเขาพระราชหฤทัยไดงายขึ้นเมื่อไดทอดพระเนตร   
สถานที่จริง นอกจากนี้การเสด็จไปยังสถานที่บางแหงพระองคจะทรงจัดเตรียมสิ่งของที่จําเปนไป
ดวย เชน เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จฯเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ 
มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียงนั้น พระองคทรงเตรียมหนังสือและ   
แผนที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งหนังสือนําเที่ยวภาษา
จีน บทกวีจีน และแบบเรียนจีนไปดวย ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก 
เลม 1 ความวา

        ในเครื่องบิน ขาพเจาถามภาษาจีนอาจารยสารสินและอาจารยพรพรรณ ขาพเจาเตรียมแบบ
เรียนพูดภาษาจีนและบทกวีจีนสมัยราชวงศถังมา อาจารยสารสินมีหนังสือนําเที่ยวภาษาจีนและมี
หนังสือมาอีกหลายเลมวาจะเอามาใหขาพเจา แตขาพเจาใหอาจารยถือไวกอน พ่ีหวาน (อาจารย
พรพรรณ) มีแผนที่และหนังสือเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หนา 7)

ในมณฑลเหลียวหนิงมีอากาศหนาวเย็นมากจึงทําใหพระองคตองแตงพระองคหนามาก 
โดยเฉพาะเมื่อพระองคจะเสด็จไปทอดพระเนตรสุสาน จึงยิ่งทําใหพระองคตองทรงเปลี่ยนฉลอง
พระองคใหหนาขึ้นกวาเดิม เนื่องจากทรงคาดคะเนวาสุสานนาจะหนาวเย็นกวาที่อ่ืนๆ ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ความวา

        ดูเสร็จกลับมารับประทานอาหารที่ที่พัก เปลี่ยนเสื้อผาใหม แตงตัวเตรียมบุกหิมะและทาลม
หนาว เพราะสุสานมักเย็นกวาที่อื่น ใครๆ ชอบใจรองเทาบุกหิมะของขาพเจามาก ปกติเคยลื่น คราว
นี้เหยียบไปตรงไหนไมลื่นเลย…

(หนา 102)

เชนเดียวกับเมื่อพระองคเสด็จไปยังมณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงมีอากาศหนาวมากจึงทําให  
พระองคตองเปลี่ยนเครื่องแตงพระองคใหหนาขึ้น ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะใน
สายหมอก เลม 4 ความวา

        รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแลวพยายามแตงตัวหนาเขาไปอีก โดยใสกางเกงสําหรับเลน
สกีซอนเขาไป 2 ตัว ขางในก็เปนกางเกงขนสัตวอยูแลว แลวยังมีเสื้อหนาวอีกช้ัน แตงเขาไปแลว
ไพลไปคิดถึงวรรณคดีไทยที่กลาวถึงตัวละคร จะไปไหนทีก็ตองมีบทแตงตัวยาวเหยียด

(หนา 74)
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นอกจากนี้พระองคมักจะทรงวางแผนงานและเตรียมการเสด็จฯเยือนลวงหนา เชน เมื่อคร้ัง
ที่จะเสด็จฯเยือนมณฑลกวางตุง พระองคมีพระราชประสงคจะทรงศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแมน้ําจูเจียง 
ดวยเหตุนี้กอนการเสด็จพระราชดําเนิน พระองคจึงทรงคนหารายชื่อเจาหนาที่สาธารณรัฐ       
ประชาชนจีนผูที่สามารถจัดใหเยี่ยมชมโครงการแมน้ําจูเจียงไดและพบวา “คุณหวังล่ีหยู” เคย
ทํางานในโครงการดังกลาว ดังนั้นพระองคจึงทรงติดตอขอเขาเยี่ยมชมโครงการ ดังปรากฏใน    
พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ  ความวา

… เมื่อจะเตรียมการเดินทางมามณฑลกวางตุงขาพเจา เกิดความคิดวานอกจากมาดู เรื่อง            
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแลวนาจะมีโอกาสไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรและเทคโนโลยี
บาง แมน้ําจูเจียงนั้นเปนแมน้ําที่มีขนาดคอนขางใหญที่หลอเลี้ยงสรางสรรคความเจริญกาวหนาให
จีนตอนใต จึงอยากไปศึกษาดู เกิดคิดออกวาเคยมีที่อยูใครที่เคยทํางานโครงการนี้ จึงไปเปดสมุด
เกาดู พบช่ือคุณหวังลี่หยู ที่ทํางานอยูที่โครงการแมน้ําจูเจียง จึงขอใหเจาหนาที่ไปสอบถามดูวาเขา
ยังทํางานอยูหรือเปลา ปรากฏวาหาตัวพบและสามารถจัดใหไปเยี่ยมสํานักงานโครงการได แตจะดู
อะไรมากกวานั้นก็ไมได เพราะเวลามีนอย

(หนา 92)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะ
ทรงเตรียมพระองคในการเดินทางเสมอ ทั้งการเตรียมส่ิงของและฉลองพระองค เพื่อตอสูกับสภาพ
อากาศที่หนาวเย็น นอกจากนี้พระองคยังทรงเตรียมติดตอผูที่เกี่ยวของกับสถานที่ที่พระองคมี    
พระราชประสงคที่จะเสด็จฯเยือน เพื่อความสะดวกในการเสด็จฯเยือนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการเตรียมตัว
ในการเดินทางใหพรอมนั้นนอกจากจะชวยใหเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแลว ยังชวยลด
อุปสรรคและปญหาในการเดินทางอีกดวย

3.1.6 เอกลักษณและสิ่งท่ีมีชื่อเสียงของสถานที่
ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารีจะทรงจดจําและทรงบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณและส่ิงที่มีช่ือเสียงของสถานที่แตละ
แหงไวในพระราชนิพนธ ซ่ึงผูอานสามารถใชเปนขอมูลในการเดินทางทองเที่ยวสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนได เชนเมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2524        
พระองคไดเสด็จฯเยือนมณฑลยูนนานและไดเสวยพระกระยาหารที่เปนอาหารพิเศษประจําทองถ่ิน 
คือสุนัขและตุกแก ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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…รายการตอไปนั้นเขาเขียนในเมนูวา braised dog meat หรือหมาตมเค็ม อาหารจานนี้กอใหเกิด
ความวิพากษวิจารณกันมาก ในโตะมีคนปจอตั้ง 5 คน คือคุณพูนเพิ่ม ทานผูหญิงมณีรัตน ทาน
ประธานกรรมการปฏิวัติ และภรรยา และอาจารยสารสิน (คนละรอบ) ทานผูหญิงมณีรัตนอางวา
เปนคนปจอจึงไมยอมรับประทานหมา ทานผูหญิงสุประภาดาบอกวาเปนคนรักหมา แมไมใชคนป
หมาก็ไมอยากจะกินหมา สวนคนอื่นนั้น แมจะปหมาขาพเจาก็เห็นเคี้ยวหมาตุยๆ
        ตัวขาพเจาเอง ครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ที่ไดกินหมา (อยางเปนทางการ) จึงไมต่ืนเตนเทาที่ควร ครั้ง
แรกนั้นขาพเจาไดรับประทานตอนที่ไปโครงการชลประทานแถวๆ จังหวัดเชียงราย มีพวกฮอเขา
ไปซื้อหมาของอีกอ แลวตมเค็มกับเครื่องยาจีนเขาบอกวาแพงมาก ตอนนั้นขาพเจารับประทานไป 5 
ช้ิน รูสึกวาไมอรอยเปนพิเศษ เพราะเนื้อหมามีลักษณะคลายๆ เนื้อหมู มีมันมากกวา แลวเหนียว
ดวย เนื้อหมาที่จีนอรอยดีมากไมเหนียว รสกลมกลอม ขาพเจาจึงรับประทานหมดจาน…สิ่งที่      
รับประทานกับหมาดําเปนซุปซึ่งเขียนไวในเมนูวา “ซุปไกตุนในหมอ” ตองอธิบายนิดหนอยวา
หมออันนี้เปนหมอพิเศษซึ่งใชทําไกอัด (ทั้งตัว) ใครๆ เชน ปาไล ตุย ตางซื้อกันใหญ ทานผูวาฯ 
กระซิบวานี่ไมใชไกแตเปนตุกแก ขาพเจาเปนคนสําคัญไดกินมากหนอย คนอื่นๆ ไดกินแตน้ําซุป
หรือเนื้อไกเทานั้นแหละไมใชตุกแกจริงๆ วาแลวก็หันไปสั่งลูกนองใหเลือกเฉพาะตรงที่เปนตุกแก
มาใหขาพเจาถึงสองถวย เนื้อตุกแกในซุปนี้ไมคอยนาเกลียด เขาลอกหนังออกหมดแลวหั่นเปน
ทอนๆ ทอนที่มีขาติดเขาก็ตัดขาออก ทานผูวาฯ อธิบายวิธีรับประทานวากระดูกตุกแกก็รับประทาน
ได แตขอใหเคี้ยวละเอียดๆ ใหรับประทานมากๆ เพราะเปนประโยชนตอรางกาย ชวยระบบ
ประสาทและแกหืด…เรื่องหมาและตุกแกนี้ขาพเจาถูกพรรคพวกโจมตีหาวาไปบอกคนจีนใหจัดให
รับประทาน บางคนบอกวาตั้งแตออกจากปกกิ่งไมมีความสุขใจเลย เปนความสัจจริงวาขาพเจามิได
ไปสั่งใครอยางนั้นเลย เพียงแตพูดเลนๆ เรื่องการกินตุกแกเทานั้น สังเกตดูฝายจีนที่มากับเราจาก 
ปกกิ่ง ไมมีใครอยากรับประทานสัตว 2 ชนิดนี้เลย ดูเหมือนวาจะเปนอาหารของคนใต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยูนนาน

(หนา 250 – 254)

ในนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีอาหารที่มีช่ือเสียงของทองถ่ิน คือ กวยเตี๋ยวขามสะพาน 
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…ตอนกอนมาทานผูหญิงนวลผองแนะนําวามาถึงเมืองคุนหมิงแลวตองกินกวยเตี๋ยวขามสะพาน 
ตํานานเลาประกอบอาหารนี้มาจากภาคใตของยูนนาน มีอําเภอ 2 อําเภอ คืออําเภอเหมิงซื่อและ
อําเภอเจี้ยนสุย ซึ่งเถียงกันอยูวาใครเปนเจาของเรื่อง เถียงกันจนถึงระดับมณฑล มณฑลตัดสินวา
เกิดทั้ง 2 อําเภอ
        เรื่องเลามีอยูวา มีสามีภรรยาคูหนึ่งภรรยาตองเตรียมอาหารใหสามีทุกวัน สามีกําลังทอง
หนังสือเตรียมสอบจอหงวน ตองหนีไปอยูที่เกาะเพื่อความสงบ ภรรยาเอาขาวไปสง กวาจะไปถึง
กับขาวก็เย็นหมด วันหนึ่งภรรยาซื้อไกมาทําซุปไกยังไปไมถึงเกาะก็เปนลมไปเสียกอน ฟนขึ้นมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



178

อาหารอื่นเย็นไปแลว แตซุปไกยังอุนดี จึงใชวิธีการนี้ทําใหอาหารรอนทุกวัน จนสามีสอบไดเปน
จอหงวนเรียกอาหารน้ีวากั้วเฉียวหมี่เสี้ยน หรือบะหมี่ขามสะพาน เหตุที่อาหารชนิดนี้อุนเพราะ

1. ซุปไกมีมันมาก น้ํามันรักษาความรอนได
2. ถวยเคลือบหนาและหยาบรักษาความรอนได
3. อุนถวยกอนใสซุป

        บะหมี่ขามสะพานนี้อรอยจริงๆ เสียดายที่เรารับประทานอยางอื่นเขาไปตั้งแยะแลว กอน      
รับประทานตองชอนมันออกจากน้ําซุปไปเสียบาง รองผูวาฯ บอกวาบะหมี่ขามสะพานมี 2 ชนิด 
คือหมี่เงินและหมี่ทอง วันนี้ไดรับประทานหมี่เงิน ครั้งหนาจะไดกลับมาอีกเพื่อรับประทานหมี่ทอง

(หนา204 – 205)

สวนในมณฑลกวางตุงก็มีวัฒนธรรมการรับประทานที่แตกตางจากมณฑลอื่นเชนกัน ซ่ึง
เปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน คือการรับประทานแมว โดยมีความเชื่อวาการรับประทานแมวจะชวย
ใหตอสูกับความหนาวเย็นได ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        อาจารยเจียใหขอมูลวา ชาวกวางตุงนิยมกินแมวเปนอาหารบํารุง ภัตตาคารใหญๆ ที่นครกวาง
โจวมีอาหารพิเศษที่เอาแมวและงู หรือแมว งูและไก มาปรุงเปนซุป ต้ังช่ือวา “หลงหูโตว” แปลวา 
“มังกรสูเสือ” หรือ “หลงหูเฟง” แปลวา “มังกรเสือหงส ซุปที่ปรุงแบบนี้มีที่ภัตตาคารใหญๆ ใน  
ฮองกงดวย
        การรับประทานแมวนั้นคนจีนเชื้อสายกวางตุงถือวาเปนยาบํารุงรางกายอยางหนึ่ง ตําราซินแส
จีนเชื่อวา เนื้อแมวมีลักษณะรอนสามารถขับความหนาวได หากในฤดูใบไมรวงไดรับประทาน
อาหารที่มีลักษณะรอน เชน แมว สุนัข แพะ ตุกแก เมื่อเขาสูฤดูหนาวรางกายก็สามารถรับความ
หนาวของปนั้นไดอยางดี
        ที่มณฑลยูนนานนั้นเคยทราบวา พวกจีนฮอบางคนก็รับประทานแมวดวยเหมือนกัน แตมิได
ปรุงเปนซุปแบบ “มังกรสูเสือ” หรือ “มังกรเสือหงส” เหมือนพวกชาวกวางตุง และบางคนบอกวา 
เนื้อแมวออกรสเปรี้ยว
        ชาวจีนกวางตุงนิยมรับประทานอาหารแปลกๆ ที่ชาวจีนทั่วไปโดยเฉพาะพวกภาคเหนือไม
คอยรับประทานกัน จนมีการพูดเลนกันวา ชาวกวางตุงกิน “สัตวทุกอยางที่มีปกบินได” นอกจาก
เครื่องบิน กิน “สัตวน้ํา” ทุกอยางที่มีชีวิตในน้ํา ยกเวนเรือดําน้ํา กิน “สัตวทุกอยางที่มีสี่ขา” เวน
เกาอี้เทานั้น

(หนา 99)

ในมณฑลจี๋หลินยังมีส่ิงที่เปนเอกลักษณของทองถ่ินที่มีช่ือเสียง มีความงดงามยิ่งและหาดู
ไดยาก คือ “อูซงซูกั้ว” ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา
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…เขาเห็นวามี “อูซง” (คือเกล็ดน้ําแข็งที่เกาะบนตนไม) เกาะตนหลิวและตนหยางมีมาก จึงหยุดให
ดู วันนี้แปลก 10 โมงกวาแลวยังมัวอยู เทศบาลอยูริมแมน้ําซงฮัวเจียง ชวงนี้ในน้ํามีหมอกควัน ควัน
พวกน้ีเกาะตนไม อากาศเย็นก็แข็งตัวเปนเกล็ดๆ มองไกลๆ เห็นเปนสีเงินระยิบระยับ ลมก็ตอง
กําลังพอดีไมพัดเกล็ดน้ําแข็งจนรวงหมด…

(หนา 111)

สภาพอากาศของบางทองถ่ินก็นับไดวาเปนเอกลักษณที่นาสนใจ เชน เมฆชนิดหนึ่งที่เรียก
วา “เมฆมองสามี” หรือ “หยุนวางฟุ” ในเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี มณฑลยูนนาน ซ่ึงมี
ตํานานเลาประกอบดวย ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…ผูวาฯ เลานิทานเรื่องเมฆมองสามีวามีนิทานนานเจาวาเจาหญิงองคหนึ่งไปรักคนลาสัตว แตถูก
พอแมขัดขวางจึงหนีไป ตอนหนาวไมมีเสื้อผา คนลาสัตวไปเอาเสื้อพระมาใสให พระในวัดรูเขาก็
ลงโทษ จับคนลาสัตวกดน้ําคนลาสัตวกลายเปนกอนหินอยูใตน้ํา เจาหญิงคอยสามีอยูไมกลับเสียที 
เลยกลายเปนกอนเมฆ เรียกวาเมฆมองสามี ตอนที่เมฆนี้ออกมาตองมีลม เมฆก็จะโตขึ้นทุกทีอากาศ
จะเปลี่ยนไป

(หนา 59)

นอกจากนี้ชาวไปยังมีพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน คือ พิธีสําหรับรับแขกผูมี
เกียรติ เรียกวา “พิธีซานเตาฉา” ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…มีพิธีกรสาวชาวไปอธิบายเรื่องพิธีซานเตาฉา วาเปนพิธีของชาวไปสําหรับรับแขกผูมีเกียรติ โดย
ใหดื่มชา 3 ถวย 3 วิธี
         ชาถวยแรกคอนขางขม เหมือนชีวิตคนเกิดมาก็ตองประสบความยากลําบาก ตองตอสูเพื่อ
ความอยูรอด ถวยตอมาหวานหมายความถึงชีวิตตองลําบากกอน เมื่อพยายามจนไดรับผลสําเร็จ 
ชีวิตก็หวานเมื่ออายุมากก็ตองคิดถึงอดีตของตนวาเปนอยางไร ผานประสบการณตางๆ ที่เปนความ
ทรงจําของชีวิต ดื่มสามครั้งรสชาติไมเหมือนกัน คือ ขม หวาน และสุดทายรสชาติยากที่จะลืม…

(หนา 62)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่กวางใหญ 
จึงทําใหแตละภูมิภาคมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ประกอบกับมี
ชนกลุมนอยหลายกลุม ซ่ึงตางก็มีวิถีชีวิต ความเปนอยู และประเพณี วัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงสง
ผลใหแตละทองถ่ินตางมีเอกลักษณและสิ่งที่มีช่ือเสียงที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงเอกลักษณและส่ิงที่มี
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ช่ือเสียงเหลานั้นตางก็สะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู ความคิด ความเชื่อ และคานิยมของคนใน
ทองถ่ินไดเปนอยางดี

3.1.7 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีเสด็จไปยังสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง แตละแหงตางก็มีแหลงขายของที่ระลึกและ
สินคาพื้นเมืองที่นาสนใจ พระองคจะทรงนํามาบันทึกไวในพระราชนิพนธโดยละเอียด ซ่ึงสามารถ
ใชเปนขอมูลในการทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเปนอยางดี เชน เมื่อคราวที่เสด็จประพาส
ปาหิน ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน พระองคไดตรัสถึงแหลงขายสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
รวมทั้งทรงบันทึกราคาสินคาบางชนิดไวในพระราชนิพนธดวย ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง 
ย่ําแดนมังกร ความวา

        พอดีถึงรานขายของ มองดูไมเห็นมีของชนกลุมนอยเทาไร มีเพียงเล็กๆ นอยๆ เชน ลายปก
ยาวๆ ยังกับที่ใชเปนสายคลองกีตารหรือสายคลองกลองถายรูป นอกจากนั้นมีผาแพร เสื้อผา หมวก 
เครื่องดนตรี ฯลฯ ดูเหมือนจะมีแมแตไพ เขาอธิบายวารัฐบาลมีนโยบายที่จะใหชนกลุมนอยซื้อของ 
แตดูจากลักษณะของของที่ขายนั้นคงจะไมใหคนกลุมนอยซื้ออยางเดียว คงจะมีของที่สําหรับขาย
ชาวตางประเทศเปนสวนใหญ และขายชนกลุมนอยบางนิดหนอย ขาพเจาใหปาจันจัดซื้อผาไหม
สําหรับฝากทานผูสูงอายุตางๆ และซื้อหมวก (สีเขียว) ใสใบหนึ่ง เห็นทิพยซื้ออีกใบ เลยมีหมวก
แบบนั้นสองคน มีรองเทาแบบจีนฮอดวย…
        อีกรานหนึ่งเปนรานขายของชาวเขาเหมือนกันไมไดซื้ออะไรเพราะแพงทุกอยาง แตไดจด
ราคาของบางอยางไว เชน กลองสูบยาทําดวยเงิน (หรือ German silver ก็ไมทราบ) ราคา 23 – 28 
หยวน ที่หอยคอ ราคา 33 – 82 หยวน มีดสั้น 7.64 หยวน เข็มขัดเงิน 204 – 278 หยวน สรอยคอเปน
พวงๆ 248 หยวน กําไลเต็มขอมือ 87.40 หยวน ฯลฯ ใครๆ เขาบอกกันวาถามีเงินใหเตรียมแลกให
หมดเพราะวาเขาจะไมใหแลกถาเกินเวลา
        อีกรานหนึ่งเปนรานขายของเกาพอเขาไปเขาจะแจกการดเล็กๆ ขางหนาเขียนวา Yunnan 
Antique Store ขางในเปนรายชื่อราชวงศตางๆ ของจีน ต้ังแตราชวงศ เซี่ย ถึงราชวงศ เช็ง หรือชิง
แผนนี้เปนประโยชนมากเพราะบอก ค.ศ. ไวดวย และราชวงศเหม็งและเช็งบอกชื่อกษัตริยทุกองค 
ขาพเจาใชดูแผนนี้อยูตลอดจนทุกวันนี้ เขาเขียนถายอักษรอยางเกา เดี๋ยวนี้เขามีวิธีถายอักษรอยาง
ใหม ขาพเจาอานไดเฉพาะแบบใหม เลยตองใหอาจารยสารสินชวยเขียน และเขียนภาษาไทยไว
ดวย…อีกหนาหนึ่งบอกวารานนี้ขายอะไรบาง เชน ภาพเขียน , ผาปก , หยก, สําริด สําเนาจารึก 
หมึกแทง เครื่องถวย เครื่องปนดินเผา งาชาง ไมแกะสลัก ถมปทม เครื่องเขิน พูกันโบราณ ตรา
โบราณ ฯลฯ ที่เห็นมีเงินจีนโบราณกลมๆ กุญแจ (ประแจ) มีเบอรโทรศัพทใหดวยเปนเบอร 4 ตัว

(หนา 282 – 285)
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เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จฯเยือนเมืองกาชการ ในภูมิภาคปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร     
พระองคไดทอดพระเนตรรานขายสินคาพื้นเมือง ซ่ึงมีสินคาที่นาสนใจมากมาย ดังปรากฏใน     
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…เราไปที่รานขายของพื้นเมือง ต้ังแตมากาชการนี้ขาพเจาใชภาษาเววูเออรที่เรียนจากคุณอูคน    
ขับรถ ไดประโยชนมาก มาถึงนี้ไดเรียนคําวา ทามักอีตี เตสมัว แปลวา กินขาวหรือยัง
        ในรานมีชางทําเครื่องดนตรี มีกลองเรียกวาดั๊บ ขึงดวยหนังวัว ถาของที่ดีจริงๆ จะใชหนังแพะ 
กอนจะเอามาขึงตองแชน้ําไวหลายวัน พิณราชัป ตุตาร แทมบูร พวกนี้ทําดวยไมหมอน ใชเขาวัวตัด
เปนช้ินๆ ฝงเปนลายขิมชนิดหนึ่งเรียกวาคาลุม ในรานมีมีดตางๆ หลายอยาง คลายๆ กับที่อาจารย
สารสินช้ีใหซื้อที่โรงแรมเมืองเจียยูกวน ขาพเจาเปนคนชอบมีดมาแตไหนแตไรเลยซื้อหลายเลม ไม
เหมือนกันเลย มีดที่ดีที่สุดตองมาจากอําเภออิงซา ใกลเมืองขาชือ ที่รานยังมีพรมและเครื่องประดับ
ขายดวย ออกจากรานไปเดินดูบาซารมีของเยอะแยะ (แตชักจะหิวอีกแลว)

(หนา 220)

เมื่อเสด็จประพาสเมืองหวงซาน ในมณฑลอันฮุย พระองคไดเสด็จไปที่ถนนเกาในเขตเมือง
หวงซาน โดยไดทอดพระเนตรสินคาที่สําคัญในเขตดังกลาว เชน ใบชาและอาหารพื้นเมือง        
โดยเฉพาะอยางยิ่งแทนฝนหมึกและอุปกรณเครื่องเขียนที่มีมากเปนพิเศษ ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        แวะที่ถนนเกาในเขตเมืองหวงซาน ถนนนี้เปนถนนการคามาตั้งแตสมัยราชวงศซง หองแถวที่
เปนรานคายังเปนรูปแบบสถาปตยกรรมโบราณของมณฑลอันฮุย มีรานน้ําชา รานชางทอง เราลง
เดิน เห็นมีของรับประทาน ใบชา อาหารพื้นเมืองขายเยอะ ของที่ขายมากแถวนี้มีพวกเครื่องเขียน ที่
เขาเรียกวาเพชรสี่อยางประจําหองเขียนหนังสือ ไดแก กระดาษ แทงหมึก พูกัน และแทนหินฝน
หมึก เดินเขาไปในรานหนึ่งขายแทนหมึกขนาดตางๆ บางแทนใหญขนาดที่ยกไมไหว สลักเปน
ลวดลายตางๆ เชน คนพายเรือในน้ําเชี่ยวมาจากหลายมณฑล เขาเชิญขาพเจาเขาไป ใหแทนฝนหมึก
อันหนึ่งสลักช่ือและขอความ เจาของรานพรรณนาสรรพคุณของหินที่นํามาทําแทนฝนหมึกวาจะ
ตองเนียนเรียบเนื้อละเอียดเหมือนผิวเด็ก หินบางแทงแชน้ําแลวจะเห็นลวดลาย

(หนา 226)
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ระหวางเสด็จประพาสเมืองจําลองสมัยราชวงศซง พระองคไดทอดพระเนตรรานขาย         
สินคาและของที่ระลึกในบริเวณดังกลาว อีกทั้งยังมีผูที่ เปาน้ําตาลและปนแปงเปนตุกตาได                     
ทูลเกลาฯถวายตุกตาที่ประดิษฐขึ้นเปนรูปตางๆ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเรื่อง หวงเหออู      
อารยธรรม ความวา

        สองขางทางเดินมีรานขายของ สวนใหญขายภาพเขียน ศิลปวัตถุ เครื่องเขียน เครื่องหยก กาน้ํา
ชา ของที่ระลึก มีช่ือรานเกาแกตามภาพเขียน มีพนักงานขายของแตงกายตามแบบสมัยราชวงศซง 
ตามทางมีพอคาหาบเร หมอดู (ไมมีเวลาดู) มีคนปนแปงเปนตุกตา เขาปนใหฉันหลายตัวก็เลยสั่ง
ใหญ เสียดายแปงพวกนี้เก็บไวนานไมได เขาปนรูปพระถังซําจั๋ง เหงเจีย ตือโปยกาย ซัวเจง และยัง
มีนินจาเตา อีกคนหนึ่งเปาน้ําตาลแบบที่เราเคยเห็นในเมืองไทยก็มี สองคนนี้เขาตั้งช่ือวา นายปน
และนายเปา ใชแซหมาทั้งคู มีรานแสดงภาพปกรูปภาพเขียนและภาพอื่นๆ ไมทราบวาฉันอุปาทาน
หรือเปลาวาที่ดูเมื่อปที่แลวปกละเอียดกวา ภาพที่เหมือนรูปวาดยาว 5.25 เมตร ราคา 60,000 หยวน 
ในรูปมีคน 648 คน

(หนา 191)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงให
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกของสถานที่ตางๆ การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึกเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของสารคดีทองเที่ยว เพราะชวยใหผูอานทราบถึงแหลง
ขายสินคาและรูจักสินคาพื้นเมืองของทองถ่ินนั้น นับเปนการแนะนําการทองเที่ยวใหแกผูอานที่
ตองการเดินทางทองเที่ยวอีกดวย

3.1.8 ขอแนะนํา ขอหาม และขอควรปฏิบัติในการเดินทาง
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พระองคมักทรงกลาวถึงขอแนะนํา ขอหาม และขอควรปฏิบัติในการเดินทาง อีกทั้งยังทรงใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือส่ิงที่ควรรูตางๆ เกี่ยวกับสถานที่แกนักทองเที่ยวอีกดวย 
เชน เมื่อคราวเสด็จไปยังทาเรือ star Ferry พระองคไดทรงกลาวถึงคําเตือนที่ติดไวบริเวณทาเรือ     
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        กอนกลับบานขาพเจาอยากลองขามทะเลดวยเรือขามฟากเราจึงพากันไปที่ทาขาม star Ferry ที่
ทาขามมีปายปะเตือนไววา “No litter no spitting” เรือขามฟากนี้แลนขามไปขามมาไดโดยไมตอง
หันหนาเลี้ยวเรือ ผูโดยสารเพียงแตกลับพนักเกาอี้ไปมาเทานั้น ในเรือเขียนวา Please do no spitting 
รูสึกวาเปนหวงเรื่องนี้มาก เรือจะจอด 5 นาทีการขามก็ใชเวลา 5 นาทีเหมือนกัน เขามีเรือเชนนี้
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หลายลํา อัตราคาโดยสาร 30 เซ็นต ในทะเลตรงชองแคบนี้มีเรือหลายลํา ทานผูหญิงบอกวาเปนเรือ
บานซึ่งคงจะใชเพราะมีผาตากเต็มไปหมด…

(หนา 304)

เชนเดียวกับเมื่อครั้งเสด็จประพาสพิพิธภัณฑหุนนักรบราชวงศฉินพระองคทรงกลาวถึง      
คําเตือนในพิพิธภัณฑ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        เขาไปดูในพิพิธภัณฑเขาหามถายรูปอยางแนนอน ขูไวอยางนากลัว
        NO PHOTO, NO FILM, NO VIDEO OR You will be fined.

(หนา 89)

เมื่อคราวที่เสด็จฯเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองคได
รับการถวายคําแนะนําในการเตรียมตัวและการปฏิบัติพระองคขณะเสด็จฯเยือนพื้นที่ดังกลาว       
ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 ความวา

…ทานซงแนะนําวา เดินทางไปตะวันออกเฉียงเหนือตองสวมเสื้อหนาๆ และดื่มน้ํามากๆ ซึ่งตรง
กันกับคําแนะนําที่ขาพเจาไดรับตอนไปแอนตารกติกา

(หนา 21)

ระหวางเสด็จประพาสมณฑลเฮยหลงเจียง พระองคไดเสด็จไปยังเมืองฮารบินและ        
พระราชทานคําแนะนําเกี่ยวกับสัญลักษณของรานอาหารที่แสดงถึงลักษณะของอาหารประเภท
ตางๆ ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        ขางทางมีรานอาหารมากมาย ขางหนาแขวนโคมสีตางๆ จํานวนโคมมากแปลวาอาหารมาก 
โคมสีแดง แปลวาอยากกินอะไรก็ไดทั้งนั้น โคมสีเหลือง แปลวาขายอาหารเจ เจในที่นี้เปนอาหาร
เจจริงๆ ไขไก นมไมไดทั้งนั้น โคมสีฟาอาหารอิสลาม

(หนา 38 - 39)

เมื่อพระองคเสด็จประพาสภูเขาหวงซาน ไดพระราชทานคําแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวที่มี
สัมภาระจํานวนมาก เนื่องจากสถานที่นี้มีบริการลูกหาบที่รับจางแบกสิ่งของสัมภาระของ            
นักทองเที่ยว ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา
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        นอกจากนักทองเที่ยวมากมายแลว ยังมีพวกลูกหาบที่รับจางแบกของขึ้นลง มีคนบอกวา       
น้ําหนักที่หาบประมาณ 50 กิโลกรัม ไดเงินคาจาง 20 หยวน ขาพเจารูสึกวานอยมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับแรงงานที่ตองใชไป พวกเราไมตองแบกของอะไรนอกจากแบกน้ําหนักตัวเองเดินก็แย     
อยูแลว

(หนา 202)

เมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของโรงงานผลิตแทงหมึก “กั๋วอ๋ิงตุนซีฮุยโจวหู
ไคเหวินเมอฉาง” ไดพระราชทานคําแนะนําเกี่ยวการเลือกแทงหมึกที่ดี ดังปรากฏในพระราชนิพนธ
เร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

การเลือกหมึกที่ดี หมึกดีตองมีลักษณะ
1) เนื้อละเอียด ไมมีสิ่งสกปรกเจือปน เวลาฝนจึงจะไมทําลายแทนฝนหมึก
2) กาวเบาบาง ถูกสัดสวน ถากาวหนักหมึกจะสีดาน ถากาวนอยสีติดไมทน
3) สีเขม ตองเปนสีดํา การเลือกหมึกตองฝนดู มีรอยหมึกมวงเปนช้ันหนึ่ง สีดําเปนหมึกช้ันสอง สี
เขียวช้ันสาม สีขาวถือวาเปนช้ันสี่ ถาไมมีเงาก็ถือวาใชไมได
4) เคาะแลวเสียงใส ฟงไพเราะ

(หนา 233)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได    
พระราชทานคําแนะนํา ขอหาม คําเตือน และขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับสถานที่และการเดินทางไวเปน
จํานวนมาก อีกทั้งยังทรงเปนแบบอยางของนักทองเที่ยวที่ดี เนื่องจากพระองคทรงปฏิบัติพระองค
ตามขอแนะนํา ขอหาม และคําเตือนของสถานที่อยางเครงครัด ดวยทรงตระหนักดีวาขอแนะนํา   
ขอหาม และคําเตือนดังกลาวจะชวยใหการเสด็จประพาสสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งไมสงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว

3.1.9 ขอสังเกตเกี่ยวกับสถานที่และการเดินทาง
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีจะเอาพระราชหฤทัยใสตอส่ิงที่ทอดพระเนตร  และมักทรงตั้งขอสังเกตที่                  
นาสนใจ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินจีน
และทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการเรียกชื่อหนวยเงินของจีน ดังความวา
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…อัตราแลกเปลี่ยนเงินจีนตอนนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 1 หยวน ประมาณ 12.60 – 14 บาท มีมาตรา
เงินดังนี้

1 เฟน       เปน  1 เหมา
10 เหมา   ,,  1 หยวน

        มีเรื่องแปลกอีกอยางหน่ึงคือ เงินจีนนั้นมีช่ือเลน ช่ือจริงเหมือนสุภรเพ็ญ ช่ือแอว ดาราสิริ ช่ือ 
ตุย ฯลฯ เวลาเรียกกันก็มักจะเรียกช่ือเลนแทนชื่อจริง
        เงินหยวนนั้นไมมีใครเรียกวา หยวน แตเรียกวาขวาย เหมามีอีกช่ือวา เจี่ยวู (ไมรูอันไหนเปน
ช่ือเลนช่ือจริง) สวนเฟนนั้นไมมีช่ือเลน เหมือนที่ขาพเจาเรียกอารยาวาอารยา

(หนา 82)

เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จประพาสประตูไคหยวนซึ่งเปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายแพรไหม 
พระองคไดทอดพระเนตรรูปแกะสลักกองคาราวานอูฐ และทรงสังเกตรูปพรรณสัณฐานของอูฐจีน
ซ่ึงมีสองโหนกแตกตางจากอูฐของอาหรับที่มีเพียงโหนกเดียวและมีลักษณะการใชงานที่แตกตาง
กัน ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…ทางจีนจึงแกะสลักรูปกองคาราวานอูฐที่เดินทางไปเกือบหมื่นลี้ อูฐที่คนจีนใชเปนอูฐ 2 โหนก 
เปนอูฐที่อดทนแบกน้ําหนักไดมาก เหมาะสมกับภูมิประเทศแถบนี้มากกวาอูฐโหนกเดียวของ
อาหรับซึ่งขายาว ว่ิงเร็ว แตแบกน้ําหนักไมมาก และมาจากที่ไกล ผูคนที่เขาแกะสลักไวในกอง
คาราวานอูฐ เปนคนชนชาติตางๆ หลายเผา…

(หนา 58)

ระหวางการเสด็จลองแมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง) พระองคทรงสังเกตเห็นลักษณะที่แปลก
ประหลาดของตนไมบริเวณพื้นที่ดังกลาว ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา    
ความวา

        กลับขึ้นเรือปาซาน ผานอูเสียไปมณฑลหูเปย เขาบอกวาเสนที่แบงมณฑลเสฉวนกับมณฑล   
หูเปยนั้นลากเฉียงๆ ฉะนั้นฝงขวามือของเราจะเปนเขตมณฑลหูเปยแลว แตฝงซายมือยังตองถือเปน
เสฉวนอยู สถานที่แบงเขตมณฑลเปนชองเขาที่มีลักษณะแปลกคือ ตนไมตางๆ ที่ขึ้นอยูในเขต   
เสฉวนจะเอียงไปดานเสฉวน สวนพวกที่ขึ้นในดินของหูเปย ก็เอียงไปทางหูเปย

(หนา 114)
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นอกจากนี้พระองคยังทรงตั้งขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนพืชพื้นเมืองของแอปเปล โดย
ทรงใชหลักเกณฑทางภาษามาชวยพิจารณา อีกทั้งทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับชื่อของแอปเปลท่ีเรียก
คลายคลึงกันในบางทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะสืบเนื่องจากไดรับอิทธิพลทางภาษาจากประเทศที่มีพรมแดน
ติดกันหรือประเทศที่มีความเกี่ยวของกันทางดานการเมืองระหวางประเทศในอดีต ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ฉันคิดวาแอปเปลคงเปนพืชพ้ืนเมืองของจีน จึงมีช่ือเรียกเปนภาษาจีนวา ผิงกั่ว ไทยตองเรียก
ทับศัพทตามภาษาอังกฤษ สวนลาวทับศัพทตามภาษาฝรั่งเศสวา หมากปอมม แตทางเหนือใกล  
ชายแดนจีนไดยินเรียกวา หมากผิงกั่ว

(หนา 6)

จะเห็นไดวาพระองคมีพระราชวิจารณญาณในการทอดพระเนตรหรือสดับเรื่องราวตางๆ 
เสมอ เมื่อพระองคทรงตั้งขอสังเกตและขอสงสัยบางประการแลวไดรับคําตอบที่ไมกระจางชัดนัก 
พระองคจะทรงศึกษาคนควาหรือทรงสอบถามจากผูรูจนเขาพระราชหฤทัยแจมแจง ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…พระสิทธัตถะขอออกไปนอกวัง พบคนแก คนตาย (ขอสังเกต คือ เขาไมแกะรูปคนตาย อาจจะ
เห็นวาไมเปนมงคล จะทําเปนสัญลักษณคือเปนรูปธง)…ขามมาดูรูปปฐมเทศนา เปนรูปแทนวาง
ธรรมจักร มีกวางหมอบอยูสองดานอันเปนสัญลักษณของปาอิสิปตนมฤคทายวัน ขอที่ฉันสงสัยคือ
เหตุใดธรรมจักรบนแทนจึงมี 3 วง ไกดบอกวาธรรมจักรหมุนเร็วๆ คนดูตาลายมองเห็นธรรมจักร
เปน 3 วง ฉันไมคอยพอใจคําอธิบายน้ี แตปวยการเถียงจึงดูตอไป

(หนา 274)

ขอสงสัยและขอสังเกตดังกลาวพระองคไดทรงสอบถามจากพระสหายที่มีความสนใจและ
เชี่ยวชาญในดานพระพุทธศาสนา คือ ประพจน อัศววิรุฬหการ จนไดทราบขอสันนิษฐานที่มีเหตุผล
รองรับ 3 ประเด็น ซ่ึงพระองคทรงสรุปและมีพระราชวินิจฉัยตอคําตอบดังกลาวไวในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        การที่ทําธรรมจักรเปน 3 วง คงหมายถึง นัยแหงการแสดงธรรมจักรอยางใดอยางหนึ่งที่กลาว
มานี้ เรื่องญาณทัสสนะอันมีปริวัฏฏ 3 ก็มีอยูในคัมภีรทางฝายมหายานเชนกัน ไมจําเพาะมีในทาง
เถรวาทหรือสถวีรวาทเทานั้น เพราะฉะนั้นที่ปรากฏอยูนี้จะจําหนายวาทําตามมติใดมติหน่ึงใน 3 
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อยางใหแนนอนลงไปนั้นยังไมมีหลักฐานเพียงพอ เปนแตสันนิษฐานวานาจะตามมติใดมติหนึ่งที่
กลาวขางตนเทานั้น

(หนา 286)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเอาพระราชหฤทัยใสตอส่ิงที่ทอดพระเนตรเสมอ ทรง
ชางสังเกตและจดจํารายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ขอสังเกตบางประการก็เปนประโยชนแกผูอาน ชวยจุด
ประกายความคิดใหศึกษาคนควาตอไป ในขณะที่ขอสังเกตบางประการแมมิไดใหประโยชนในแง
สาระความรูโดยตรง แตก็เปนความรูรอบตัวที่ชวยสรางสีสันและความนาสนใจใหกับพระราช
นิพนธไดเปนอยางดี

3.1.10 อุปสรรคและปญหาในการเดินทาง
ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบางครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีทรงประสบกับอุปสรรคและปญหามากมาย เชน อุปสรรคในดานการสื่อสารอันสืบ
เนื่องมาจากอุปกรณการสื่อสาร ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ระหวางนั้นเราถามคุณหญิงตุกตาวา จะตอโทรศัพทถึงเมืองไทยจะไดไหม เพราะอยากรูเหมือน
กันวานองเล็กเปนอยางไรบางแลว และคุณหญิงคุยใหฟงวาในเมืองจีนที่รานมิตรภาพใกลๆ สถาน
ทูตนั้นเครื่องมือแพทยราคาถูกกวาธรรมดา คุณหญิงเคยใช สืบราคาสําหรับใชที่หนวยแพทยที่
วิทยาลัยสงฆวังนอย มีพวกกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา เครื่องวัดความดัน ฯลฯ เผื่ออยางไรบอกทาง
เมืองไทยอาจมีใครสนใจจะสั่งซื้อของพวกนี้หรืออื่นๆ อีก ตกลงใหอาจารยสารสินตอให ถึงแมวา
จะเปนระบบดาวเทียม แตก็ตอยากพอดู ตองตอจากปกกิ่งไปเซี่ยงไฮ แลวจึงตอเขากรุงเทพฯ จาก
กรุงเทพฯตอหัวหินอีกตอ กวาจะไดตองสงภาษาหลายภาษา อาจารยสารสินตะโกนจนทาจะเจ็บคอ 
เสร็จแลวก็ใหคุณเสริมชวยตะโกนตอจนกระทั่งขาพเจาสามารถพูดกับคุณหมอจินดาและทาน       
ผูหญิงเกนหลงได แตตองตะเบ็งอยางดุเดือดเหมือนกัน

(หนา 52)

บางครั้งอุปสรรคหรือปญหาในการสื่อสารเกิดจากความแตกตางทางภาษา จึงทําใหไม
สามารถสื่อความไดชัดเจนเทาที่ควร ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ซื้อของเสร็จแลวปาไลชวนกลับบานจะไดเตรียมตัวไปงานเลี้ยงรับรองที่มหาศาลาประชาชน 
พอกลับถึงบานปาไลบอกวาใหนั่งรออยูในหองเดี๋ยวจะไปสั่งนมเย็นมาใหรับประทาน เราก็นั่งรอ
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อยูสักครูใหญ ปาไลก็ไมกลับมา เราจึงแกะรอยไปดูที่หองไวเครื่องดื่ม เห็นปาไลกําลังเถียงกับ 
“มหาดเล็ก”  ดวยภาษาทุกภาษา มหาดเล็กหนาตางงเต็มทีหยิบน้ําหวาน น้ําแร เหมาไถ ฯลฯ และ
ทุกๆ อยางเทาที่เขาจะหาได ขาพเจาจึงบอกวาขอเขาไปเจรจาเอง ปรากฏวาไดผลดีเกินคาด ขาพเจา
ขอนมเย็น เขาฟงอยางไรก็ไมทราบเปนนมเย็นสองแกว

(หนา 82 – 84)

ความคลาดเคลื่อนไมตรงเวลาของพาหนะที่ใชในการเสด็จพระราชดําเนินนับเปนปญหา
สําคัญ เมื่อประกอบกับความตรากตรําพระวรกายจึงอาจจะสงผลตอพระพลานามัยและการบรรทม
ของพระองคได ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        พวกกานซูไปกันแลวแตรถก็ยังไมออก เพราะหัวรถจักรที่จะมาลากรถเราไปมาไมตรงเวลา 
พอสองทุมครึ่งเราจึงกินขาวทั้งๆ รถยังจอก รถออกรวมสี่ทุม คุยกันไปจนจะสองยาม เขาหองไปนั่ง
เขียนหนังสือ กวาจะหลับจริงๆ ก็เห็นจะถึงตีสี่ แถมนอนแลวฝนเห็นผี

(หนา 187)

ปญหาและอุปสรรคบางครั้งเกิดจากสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากสถานที่บางแหงมีอากาศ
หนาวเย็นจัด ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอพระวรกายของพระองคทําใหเคล่ือนไหวหรือปฏิบัติ     
พระราชกิจตางๆ ไมสะดวกเทาที่ควร ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 
2 ความวา

        ดูพิพิธภัณฑ เขาไปขางในหนาวกวาขางนอกเสียอีก ขางนอกวันนี้ฟามืดไมมีแดด วันนี้เกิด
หยิบปากกาลูกลื่นมาเขียนไปๆ มาๆ ก็เขียน (จด) ไมออก นอกจากจะมือแข็งดวยความหนาวแลว 
ปากกาลูกลื่นเขียนไมออกเปนธรรมดา ดินสอก็เตรียมใสกระเปามา แตหาไมเจอวาซุกอยูกระเปา 
(เสื้อ) ไหน ปากกาหมึกซึมก็ใชไมได เพราะเวลาหิมะตกจะเลอะ เรื่องจดในที่หนาวก็เตรียมถุงมือที่
ลองแลววาใสแลวเขียนหนังสือไดมาดวย แตวาเขียนไมเร็วเทาถอด…

(หนา 98 - 99)

ปญหาและอุปสรรคบางประการเกิดขึ้นกับอุปกรณอํานวยความสะดวก โดยที่ไมสามารถ
ควบคุมการทํางานไดตามพระราชประสงค ดังปรากฏในพระราชนิพนธเรื่อง เกล็ดหิมะในสาย
หมอก เลม 4 ความวา
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        มีปญหาเล็กนอยเรื่องความรอนในหอง เขาเปด heater ไดดีเกินไป บอกวามันเปน control 
heating ปดไมได แนะนําใหเปดหนาตางก็เปดไมไดเพราะน้ําแข็งเกาะแข็งไปหมด ถาดันกลัว   
หนาตางเขาหลุด

(หนา 95)

เมื่อครั้งที่พระองคเสด็จไปทรงรวมพิธีการสงมอบฮองกงคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พระองคทรงประสบปญหามากมาย เชน สภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยเนื่องจากมีฝนตกขณะมีงาน
พิธีกลางแจง ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

…ฝนตกมากจึงถึงชาไปงานเริ่มไปต้ังนานแลว ก็เลยตองไปลุยหาที่นั่ง เจอ Miss Tam ขอสูจิบัตร
กับรม (เพราะเห็นทุกคนมี) Miss Tam บอกวาจะหาเลมแหงๆ ให แตก็เปนไปไมได เพราะฝนตก
หนัก และไมมีสูจิบัตรเลมไหนมีโอกาสแหงเลย ขาพเจาเขาไปนั่งระหวางคุณ Hague เจาเกาที่นั่ง
ดวยกันที่เรือบริตาเนีย กับ Lord Howe เกาอี้เปนพลาสติก ที่นั่งเปนแองเพื่อใหนั่งไดสบาย ขณะนี้
กลายเปนอางน้ํา มีคนมาชวยเช็ดใหแหง ขาพเจาก็เลยขอผาขนหนูปูรองนั่ง ทีแรกขาพเจาก็กางรม
เหมือนกัน แตสองทานที่นั่งขางๆ ก็กางรม ขาพเจากางทีหลังเขาก็ตองยืดสุดแขน ยืดไดสักพักก็
เมื่อย ใชวิธีอาศัยรมของเพื่อนบานงายกวา

(หนา 162)

นอกจากอุปสรรคที่เกิดจากสภาพอากาศแลว พระองคยังทรงประสบปญหาเกี่ยวกับการรับ
เสด็จและการถวายความสะดวกจากเจาหนาที่บางคนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมนัก ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        กอนถึงเวลามีพิธีขาพเจาเขาไปในหองพิธีที่ Grand Hall Level 6 ซึ่งจุแขกไดประมาณ 4,000 
คน พอเขาไปก็งงชะงักตามเคยเพราะไมรูวาจะตองนั่งที่ไหน มีเจาหนาที่มาวาวาทําไมไมไปนั่งที่ 
ยืนตรงนี้เกะกะทางที่ทหารจะเดินแถวเขามา ขาพเจาวาไมไดอยากยืนแตมันหาที่ไมไดจริงๆ ไอริส
หันไปพูดเปนภาษากวางตุงวาอะไรก็ไมทราบคนนั้นเขาก็เลยไปเรียกใครมาอีกคน ซึ่งพยายามชี้ที่
ใหเดินไปและทําหนาเหมือนวาขาพเจานี่ยุงมาก ขาพเจาก็เลยเดินไปตามมือเขาชี้ ไปเจอเขากับทาน
รัฐมนตรีประจวบและภรรยา และทานปลัดกระทรวงฯ พวกเขาก็เลยบอกวาใหขาพเจานั่งตรงนี้
แหละ ที่จริงก็ควรถูกแลว

(หนา 176)

ทั้งนี้จะเห็นไดวาแมเจาหนาที่บางคนจะมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม แตพระองคก็มิไดทรง
ตําหนิแตประการใด และยังทรงเขาพระราชหฤทัยตอพฤติกรรมดังกลาว ไมเอามาใสพระราชหฤทัย 
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อีกทั้งพระองคยังพอพระราชหฤทัยตอความรูและประสบการณที่ไดรับ ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ขาพเจาตองรีบเดินทางไปสนามบิน ในรถไอริสยังบนเรื่องการตอนรับ ขาพเจาก็บอกอีกวาไม
เปนไร ครั้งนี้เปนครั้งที่ขาพเจาไดความรูและพอใจมากที่สุด สวนเรื่องที่สับสนก็เปนเรื่องธรรมดาที่
ขาพเจาเขาใจ เพราะวาเคยมีหนาที่จัดการมาหลายเรื่องในการรับแขกเมือง ไอริสวาเขาจะยายไปอยู
หนวยควบคุมจลาจลแลว แตขอใหขาพเจามาที่ฮองกงอีกและรับรองวาจะไดรับการตอนรับที่ดีถึง
แมคนที่ดูแลจะเปนคนอื่น

(หนา 266)

บอยครั้งที่ปญหาและอุปสรรคเกิดจากความขัดของของเครื่องใชและอุปกรณตางๆ โดย
เฉพาะคอมพิวเตอร รวมทั้งส่ิงของสูญหายเนื่องจากความเรงรีบประกอบพระราชกิจ ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        เชาขึ้นมานึกออกวานาฬิกาเสีย คอมพิวเตอรมีปญหา และสมุดที่เขียนเรื่องไวแลวหายไปไหน
ก็ไมทราบ สงสัยวาจะลืมทิ้งไวที่เจิ้นเจียง เรื่องคอมพิวเตอรยังพอใชได กลับไปกรุงเทพฯ คอยตรวจ
ดูวามีปญหาอะไร สวนเรื่องนาฬิกาและสมุดที่เขียนเรื่องไว ใหคุณพิริยะ (เจาหนาที่สถานกงสุลไทย
ที่เซี่ยงไฮ) ชวยจัดการ

(หนา 238)

วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตบางประการของชาวจีนเปนสิ่งที่พระองคยังไมคุนเคย ทําให
อาจเกิดอุปสรรคเล็กๆ นอยๆ ขึ้นได ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…เรื่องดื่มน้ําชานี้สําหรับขาพเจาลําบากสักหนอยหน่ึง คือคนจีนสามารถรับประทานอาหารรอนๆ 
น้ํารอนมากได เมื่อขาพเจารอใหน้ําเย็นลงสักนิดหนึ่งแลวคอยด่ืม เขาก็เติมน้ํารอนไปจนดื่มไมได
อีก ตกลงเลยไมไดดื่ม…

(หนา 263)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงไดรับความรูและความสําราญพระราชหฤทัยจาก
การเสด็จประพาสแลว บางครั้งพระองคตองทรงประสบกับอุปสรรคและปญหามากมาย อาทิ 
ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร การเสด็จพระราชดําเนิน พระพลานามัย และการรับเสด็จ เปนตน         
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แตพระองคก็มักทรงจัดการกับปญหาและอุปสรรคเหลานั้นไดเสมอ อีกทั้งไมทรงนําปญหาเหลานั้น
มาทําใหระคายพระราชหฤทัยอีกดวย

เมื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ในสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวน 9 เร่ือง ไดแก ย่ําแดนมังกร มุงไกล
ในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนาน
แสนงาม หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สามารถสรุปไดวาพระราชนิพนธ
ดังกลาวใหประโยชนในฐานะคูมือนําเที่ยวแกผูอานและผูเดินทางทองเที่ยว เนื่องจากมีการใหขอมูล
เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของสถานที่ วิธีการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง สถานที่พักและ
ความสะดวกสบายตางๆ สถานที่ทองเที่ยว การเตรียมตัวในการเดินทาง เอกลักษณและสิ่งที่มี       
ช่ือเสียงของสถานที่ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ขอแนะนํา ขอหามและขอควรปฏิบัติในการ 
เดินทาง ขอสังเกตเกี่ยวกับสถานที่และการเดินทาง รวมทั้งอุปสรรคและปญหาในการเดินทาง      
ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนสิ่งที่ชวยช้ีแนะแนวทางการทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเปนอยางดี

3.2 ความรูอ่ืนๆ
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีความโดดเดนในดานเนื้อหา เนื่องจากพระองค
เอาพระราชหฤทัยใสตอส่ิงที่ไดทอดพระเนตร ทรงชางสังเกต ชางจดจําและนําเรื่องราวตางๆ มา
บันทึกไวในพระราชนิพนธโดยละเอียด จึงทําใหพระราชนิพนธทั้ง 9 เร่ืองมีความสมบูรณดาน   
เนื้อหาอยางยิ่งโดยเฉพาะสาระความรูตางๆ เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พระองคทรงนํามา
บันทึกไว ทั้งนี้เนื่องจากพระองคสนพระราชหฤทัยในศาสตรและศิลปหลายสาขา จึงสงผลให    
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเปนแหลงรวมความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานตางๆ 
ไวมากมาย

จากการศึกษาพบวาความรูอ่ืนๆ ที่ไดรับจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีหลายประการซึ่งสามารถรวบรวมได 12 ประเด็น ไดแก ดานประวัติศาสตร ดาน
โบราณคดี ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตความเปนอยู ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานเกษตรกรรม ดานศิลปหัตถกรรม ดานการศึกษา ดานการเมืองการปกครอง 
ดานศาสนาและความเชื่อ ดานเศรษฐกิจ และดานศิลปะการแสดง ซ่ึงจะศึกษาโดยละเอียดดังนี้
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3.2.1 ดานประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร คือวิชาที่วาดวยเหตุการณที่เปนมาหรือเร่ืองราวของประเทศชาติเปนตนตาม

ที่บันทึกไวเปนหลักฐาน16 ทําใหทราบวามนุษยไดทําอะไรมาแลวบาง หรือไดพยายามทําอะไรมา
บาง เปนบันทึกความเปนอยูของมนุษยในยุคสมัยตางๆ เชน การเมืองการปกครอง ความเปนอยู 
ศาสนาและวิทยาศาสตร17

ในการศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพบวาพระองคสนพระราชหฤทัยประวัติศาสตรของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนอยางยิ่ง จึงทําใหการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้ง พระองคจึงมี
พระราชประสงคที่จะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร รวมทั้งทรงศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตรจีนจากนักวิชาการและผูรูในทองถ่ิน จากนั้นจะทรงนําความรูที่ทรงศึกษามา
บันทึกไวในพระราชนิพนธ โดยมักจะทรงเนนความสําคัญในดานประวัติความเปนมาของสถานที่
ตางๆ ที่ไดทอดพระเนตรประกอบแทบทุกหัวขอ มีพระราชาธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ทอดพระเนตรอยาง
แจมชัด อีกทั้งยังทรงแทรกพระราชวินิจฉัยและพระราชทัศนะที่แสดงถึงความเปนผูทรงรอบรูและ
ความมีโลกทัศนที่กวางไกลอีกดวย18

สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ยิ่งใหญ มีประวัติศาสตรที่ยาวนานถึง 5,000 ป      
ในระยะเวลา 5,000 ปที่ผานมามีเหตุการณเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรเหลานี้นอก
จากจะนําความภาคภูมิใจมาสูประชาชนชาวจีนแลวยังเปนมรดกล้ําคาของมนุษยชาติอีกดวย เนื่อง
จากประวัติศาสตรเปนภาพสะทอนใหคนรุนปจจุบันไดรูและเขาใจเรื่องราวความเปนมาอันยาวนาน
ของบรรพบุรุษในอดีต ประวัติศาสตรจีนไดแสดงใหเห็นความยิ่งใหญและความกลาหาญของ     
ชาวจีนตั้งแตคร้ังอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนสืบทอดประวัติความเปนมาที่ยาวนาน มีราชวงศปกครองหลาย
ราชวงศและมีกษัตริยหลายพระองค ดวยเหตุนี้จึงทําใหประวัติศาสตรจีนแบงเปนหลายชวงสมัย 
จากการศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวน 9 เรื่อง ไดแก ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสาย
                                                          

16ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส
พับลิเคชั่น, 2546), 665.

17ปรีชา ศรีวาลัย, ประวัติศาสตรสากล (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546), 3.
18วิลาสวงศ พงศะบุตร, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับวิชาประวัติศาสตร,” ใน สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษมรดกไทย (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, 
2532), 89.
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หมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม 
และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ปรากฏวาพระองคไดทรงกลาวถึงประวัติศาสตรจีนไวหลายชวง
สมัยดวยกัน ทั้งนี้ผูศึกษาไดแบงชวงเวลาในการวิเคราะหความรูดานประวัติศาสตรจีนโดยพิจารณา
จากชวงสมัยที่ปรากฏบอยครั้งในพระราชนิพนธ จํานวน 10 ชวงสมัย ไดแก สมัยราชวงศโจว สมัย
ราชวงศฉิน สมัยราชวงศฮั่น สมยัสามกก สมัยหนันเปยเฉา สมัยราชวงศถัง สมัยราชวงศซง สมัย
ราชวงศหมิง สมัยราชวงศชิง และยุคสาธารณรัฐ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.2.1.1 สมัยราชวงศโจว
สมัยราชวงศโจวอยูในชวง 1,122 ปกอน ค.ศ. ถึง 221 ปกอน ค.ศ. สามารถแยกไดเปน

ราชวงศโจวตะวันตกและราชวงศโจวตะวันออก นับไดวาเปนราชวงศที่มีอายุยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตรจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดกลาวถึงประวัติศาสตรใน
ชวงสมัยราชวงศโจวไวดังเชน เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือนนครซีอาน ในมณฑลสานซี ระหวาง
การเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต พระองคทรงกลาวถึงเรื่องเลาในสมัย
ราชวงศโจวตะวันตกเกี่ยวกับจักรพรรดิโจวยูหวังและพระสนมเปาซือ ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        เขาบอกวามีเรื่องเลากันมาวาตรงนี้ (หวาชิงฉือ) ในสมัยราชวงศโจว มีจักรพรรดิ์องคหน่ึงทรง
พระนามวา โจวยูหวัง ไดพระสนมคนหนึ่งช่ือ เปาซือ พระสนมนี้ไมดีกับจักรพรรดิ์ ทั้งๆ ที่พระ
จักรพรรดิ์พยายามเอาใจนางทุกๆ ประการ นางก็ไมยอมยิ้มกับจักรพรรดิ์ พยายามหาเรื่องสนุก
สนานมาเลนนางก็ไมยิ้ม พระจักรพรรด์ิกลุมพระทัยมากจึงนําความไปปรึกษา ขุนนาง ขุนนาง       
ผูหนึ่งถวายความเห็นวาบนภูเขาหลีซันมีสถานที่สําหรับจุดไฟใหทหารเขามารวมพลกันเมื่อเวลามี
ศึกสงคราม ใหลองจุดไฟบนนั้นแลวจัดงานฉลองกันใหเปนที่สําราญ พระจักรพรรดิ์ทรงเชื่อตาม
นั้น ครั้นเมื่อจักรพรรดิ์จุดไฟบนภูเขา นายพลทั้งหลายตางก็เขามาดวยคิดวาแผนดินถูกคุกคาม กลับ
มาพบจักรพรรดิ์สรวลเสเสวยสุราอยูกับเหลาขุนนางสอพลอ แถมยังทรงชักชวนวาเราจงมาสนุก
สนานกันเถิด เหลานายพลโกรธมากไดแตเขนเขี้ยวเคี้ยวฟนทําอะไรไมได พากันลงจากเขาไป ฝาย
พระสนมเห็นภาพเชนนั้นก็หัวเราะชอบใจ  (สนมคนนี้ถาไมเปนไสศึกคงเปนคนที่มีนิสัย
ประหลาดๆ อยู) ในกาลตอมามีศัตรูรุกรานจริงๆ พระจักรพรรดิ์จุดไฟบนยอดเขาก็ไมมีทหารมา
เพราะตางก็คิดวาพระจักรพรรดิ์คงจะสนุกสนานอีกแลว ในครั้งนั้นบานเมืองจึงเสียไป ตํานานเรื่อง
นี้เขาทํานอง “เด็กเลี้ยงแกะ” ของอิสป

(หนา 146)
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ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทอดพระเนตรเสนทางการคาแพรไหม 
พระองคทรงรวมสนทนากับนักวิชาการจีนเกี่ยวกับเรื่องเสนทางการคาแพรไหม โดยพระองคได
สรุปประวัติความเปนมาของเสนทางการคาแพรไหมนับตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน ดังขอความตอน
หนึ่งในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ตะวันตกและตะวันออกมีการติดตอกันมานานกอนที่จะเปดเสนทางแพรไหมเปนทางการ อาจ
จะเกาถึง 500 ปกอนคริสตกาล แตไมมีเหตุการณสําคัญอะไรเปนเครื่องกําหนดเวลาไดแนนอน ใน
ศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาลชวงป 334 – 323 พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช แหงแควนมาเซโดเนีย
ยาตราทัพเขามาในเอเชีย นําทหารมาหลายหมื่นคน รุกรานเอเชียตะวันตก เอเชียกลางแถวๆ ซีเรีย  
อิรัก อิหราน อัฟกานิสถาน อินเดีย ปากีสถานในปจจุบัน เมื่อพระเจาอเล็กซานเดอรสวรรคตไปใน
ระหวางยกกองทัพมาทําสงคราม กองทหารกรีกไมไดกลับประเทศ หากยังคงอยูในเอเชีย ทหาร
เหลานี้แตงงานกับผูหญิงชาวพื้นเมือง (ไมทราบวาเปนนโยบายหรือเปลา) ในกลุมชาวกรีกที่มาตั้ง
ถิ่นฐานอยูนี้ มีผูที่มีความรูทางศิลปกรรมและไดนําความรูมาเผยแพร ปรากฏเปนศิลปะทาง       
พุทธศาสนาที่เรียกวาคันธาระหรือคันธารราษฎร คนกลุมนอยบางพวกในตะวันตกของจีนมี    
ความสัมพันธสืบเนื่องมาจากพวกเชื้อสายกรีกเหลานี้ เปนอันวาอารยธรรมตะวันตกไดแพรมาถึง
ตะวันออกแลว

(หนา 109 - 110)

3.2.1.2 สมัยราชวงศฉิน
สมัยราชวงศฉินอยูในชวง 221 ปกอน ค.ศ. ถึง 206 ปกอน ค.ศ. เปนยุคสมัยที่จีนสามารถ

รวมตัวไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเตซ่ึงพระองคเปนกษัตริยที่มีคุณูปการอัน
ยิ่งใหญตอชนชาติจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงประวัติศาสตร
ในชวงสมัยราชวงศฉินไวดังเชน เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จประพาสกําแพงเมืองจีน ไดทรงกลาวถึง
ประวัติความเปนมาของการสรางกําแพงเมืองจีน รวมทั้งสอดแทรกพระราชทรรศนะไวอยาง        
นาสนใจ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ประวัติความเปนมาในการสรางกําแพงเมืองจีนนี้เลากันวาประมาณศตวรรษที่ 4 – 3 กอน  
คริสตกาลเปนสมัยที่เรียกวาจานกวอ หรือ Warring states ประเทศจีนยังไมรวมกันเปนปกแผน 
ยังคุมอํานาจกันเปนแควนเล็กแควนนอย ตางฝายตางสรางกําแพงปองกันพื้นที่ยึดครองหรือเขต
อิทธิพลของตนใหพนจากการโจมตีของแควนใกลเคียง พอถึงราชวงศฉิน พระเจาฉินซีหว่ังตี้
(ศตวรรษที่ 3 กอนคริสตกาล) ไดรวมจีนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระองคไดเช่ือมกําแพงของ
แควนตางๆ เขาดวยกัน การสรางกําแพงนี่ถือวาเปน “งานชาง” ประจํารัชกาลทีเดียว โดยกลาว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



195

วาเพื่อปองกันชนเผาศัตรูที่จะเขามารุกราน บางคนเขาก็นินทาวาทานทําการครั้งนี้เพื่อลางสมอง
คนไมใหคิดตอตานทาน ใหเสียเวลาสาละวนอยูกับการสรางกําแพงเมืองจีน จะไดไมมีปญญา
คิดเรื่องอื่น อีกประการหนึ่งการถูกสงไปทํากําแพงเมืองจีนนั้น เหมือนเปนการถูกกําจัดไปเลย
เพราะเปนงานที่ยากลําบาก อยูบนยอดภูเขาสูง ราชวงศที่ตอจากราชวงศฉินก็ไดซอมแซม
กําแพงนี้ จนถึงราชวงศเหม็ง (คริสตศตวรรษที่ 14) กําแพงเมืองจีนสําเร็จบริบูรณเทากับที่เรา
เห็นอยูทุกวันนี้

(หนา 61 – 64)

ในระหวางการเสด็จฯเยือนนครซีอาน มณฑลสานซี พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตร
สุสานจักรพรรดิฉินชีหวั่งตี้ (จิ๋นซีฮองเต) และไดแสดงพระราชทัศนะที่มีตอองคจักรพรรดิ อีกทั้งยัง
ทรงกลาวถึงพระราชกรณียกิจสําคัญในรัชสมัยนั้นอีกดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง        
ย่ําแดนมังกร ความวา

        สําหรับขาพเจาการไดชมสุสานของจักรพรรดิ์ฉินชีหว่ังตี้ทําใหไดรับความรูเพิ่มเติมอีกมาก 
ขาพเจาเคยเรียนประวัติศาสตรจีนตั้งแตอยูโรงเรียน มหาวิทยาลัย และปแรกที่ขาพเจาสอนอารย
ธรรม ก็สอนเรื่องพระเจาฉินชีหว่ังตี้นี้อีก ขาพเจาเห็นวาพระจักรพรรดิ์พระองคนี้เปนคนที่นาสนใจ 
คนคนเดียวนี้ทั้งสรางและเชื่อมกําแพงเมืองจีน สรางสุสานมีอะไรตอมิอะไรใหญโต ซึ่งจะตอง
อาศัยวิชาการขั้นสูงจึงจะทําได สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแกประเทศจีน โดยการจัดการ
คมนาคมใหเขาสูศูนยกลาง ปรับใหหนังสือจีนเปนอยางเดียวกัน ปรับระบบการใชเงิน มาตราชั่ง 
ตวง วัดใหเหมือนกันหมด และอยางอื่นอีก แมวาจะเปนพฤติกรรมที่ดุเดือดคอนขางจะโหดรายใน
ทรรศนะของเรา…

(หนา 162)

นอกจากนี้เมื่อคร้ังเสด็จไปพิพิธภัณฑสุสานกษัตริยหนานเยว พระองคทรงกลาวถึง   
ประวัติศาสตรในชวงสมัยราชวงศฉิน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        สุสานที่เราดูเปนของพระเจาแผนดินองคที่ 2 ของหนานเยวที่สืบเชื้อสายมาจากทหารของ
จักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ซึ่งกรีธาทัพมาผนวกดินแดนหลิ่งหนาน (ปจจุบันคือมณฑลกวางตุงและ 
กวางสี) ในป 214 กอนคริสตกาล ปลายสมัยราชวงศฉิน (221 – 206 กอน ค.ศ.) บานเมืองวุนวาย 
ทานนายพลเจาถัวถือโอกาสสถาปนาอาณาจักรหนานเยว สบืราชสมบัติกันมา 5 รัชกาลก็สิ้นวงศ 
รวมเวลา 93 ป เปนสมัยเดียวกับอาณาจักรฮ่ันตะวันตก

(หนา 56)
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3.2.1.3 สมัยราชวงศฮั่น
สมัยราชวงศฮั่นอยูในชวง 206 ปกอน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 220 สามารถแบงไดเปนสมัยราชวงศ

ฮั่นตะวันตกและราชวงศฮั่นตะวันออก ซ่ึงในชวงราชวงศฮั่นตะวันตกมีการสงราชทูตไปเจริญ     
สัมพันธไมตรีกับประเทศในแถบเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก นับเปนจุดเริ่มตนของเสนทางสาย
แพรไหม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงประวัติศาสตรในชวงสมัย
ราชวงศฮั่นไวดังเชน ในระหวางการเสด็จไปสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเตพระองคไดทรงกลาวถึง
เร่ืองราวในสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ตามบันทึกวา สมบัติถูกเซียงหยูซึ่งเปนคูแขงของหลิวปง กษัตริยราชวงศฮ่ันองคแรกมาปลนไป
สวนหน่ึง ในขณะที่มณฑลสานซีและหลิวปงกําลังรบกัน ขณะนั้นเมืองหลวงของราชวงศฮ่ันอยูที่  
ซีอานพูดถึงราชวงศฮ่ัน คุณซุนหมิงบอกวาฮ่ันก็มีหุนจําลองเหมือนกัน มีทั้งตุกตาคนตุกตามา แตตัว
เล็กกวาหุนของราชวงศฉิน พวกฉินนี้มีอิฐที่ดีมาก สวนสมัยฮ่ันทํากระเบื้องไดดี…

(หนา 146)

เมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑกานซู พระองคไดกลาวถึงเหตุการณความขัดแยงของ
ชนเผาเรรอนในสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย
ความวา

…ในศตวรรษที่ 2 กอนคริสตกาลมีพวกเยวจือ ซึ่งถูกพวกฉยุงหนูขับไลมาทางตะวันตก พยายามจะ
มาอยูบริเวณนี้ แตถูกพวกอูซุนซึ่งเปนกลุมชนเผาเรรอน พูดภาษาตระกูลภาษาเตอรกขับไลลงไป
ทางตะวันตกเฉียงใต นักจดหมายเหตุจีนบันทึกไววาพวกอูซุนมีตาฟาหนวดแดง พวกคาซักเปนลูก
หลานของอูซุนนี่เอง ขณะนี้ประชากรมีนอยกวาคนจีนชาวฮั่น และชาวเววูเออร…

(หนา 105)

ในขณะที่ทรงสนทนากับนักวิชาการจีนเกี่ยวกับเสนทางสายแพรไหม พระองคไดกลาวถึง
เร่ืองราวเกี่ยวกับพวกชนกลุมนอยในสมัยราชวงศฮั่นตะวันตกดวยเชนกัน ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ถึงสมัยราชวงศฮ่ันคือประมาณอีก 2 ศตวรรษตอมา 139 ปกอนคริสตกาล พระเจาฮ่ันอูต้ีที่เรา
กลาวถึงมาหลายครั้งแลว สงจางเชียนไปติดตอกับพวกเยวจือที่อยูที่อัฟกานิสถาน เพื่อสรางแนว
รวมตอตานพวกฉยุงหนูซึ่งเปนศัตรูรวม พวกฉยุงหนูนี้แหละจะเปนผูรายใหญประจําเสนทางการ
คาแพรไหมเลยทีเดียว เขาใจวาเปนคนเชื้อสายเตอรก แบงเปนกลุมยอยอีกหลายพวก ซึ่งภายหลัง
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พวกหนึ่งไดไปรุกรานถึงยุโรป ที่ฝรั่งเรียกวาพวกฮัน (Huns) คือพวกอัตติลาในคริสตศตวรรษที่ 5 
พวกฉยุงหนูนี้รายกาจมาก ทํากับพวกเยวจือเจ็บปวดคือตัดหัวหัวหนาเผาแลวเอาศีรษะทําจอกสุรา 
สําหรับพวกเยวจือเปนใครนั้น พวกเรา (กลุมนักเดินทางที่มากับขาพเจาครั้งนี้) ก็ยังปรึกษากันอยูวา
จะใหเปนเผาอะไรดี คําวาเยวนั้นแปลวาพระจันทร สวนคําวาจือน้ันเขาใจวาแปลวาตระกูล อาจจะ
เปนกุษาณ (พระเจากนิษกะ) ที่อยูอินเดียและอัฟกานิสถาน ซึ่งเปนพวกที่รับพุทธศาสนาและแพร
พุทธศาสนาอุตรนิกายหรือมหายาน (ตองไปศึกษาประวัติศาสตรอินเดียใหละเอียดอีกครั้ง) นักวิชา
การจีนบอกวาพวกเยวจือไดต้ังราชวงศกุยซวง พวกนี้อพยพจากจีนไปอยูรัสเซีย แลวอพยพตอไป
ต้ังถิ่นฐานที่ภาคเหนือของอัฟกานิสถาน

(หนา 110)

นอกจากนี้ระหวางเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งไปเมืองจิ่วฉวน พระองคไดกลาวถึง        
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับเมืองจิ่วฉวนในสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
มุงไกลในรอยทราย ความวา

…ตอนสมัยราชวงศฮ่ันตะวันตก (206 กอน ค.ศ. – ค.ศ. 8) เปนชวงที่มีช่ือ จิ่วฉวน (สมัยกอนช่ือซู
โจว) ในเอกสารประวัติศาสตรเคยเปนเขตอิทธิพลราชวงศฮ่ัน สมัยแมทัพหัวชูปงมา 107 ปกอน 
ค.ศ. ที่สรางขึ้นเปนเมืองประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 4 หลังจากแผนดินไหวยังคงมีรองรอยของ
ประตูเมืองดานใตในสมัยนี้อยู ในคริสตศตวรรษที่ 5 ทางเหนือของประเทศจีนมีศึกสงครามอยาง
รุนแรง เปนผลใหมีการอพยพของผูคนไปอยูทางใตของแมน้ําแยงซีเกียงและเขาไปอยูแถบฉนวน
เหอซี ชวงเวลาการยายถิ่นตรงกับการเผยแพรพุทธศาสนามาจากตะวันตก ทําใหเกิดเมืองเปน
จํานวนมากมาย ระหวางคริสตศตวรรษที่ 7 – 8 มีชนเผาตางๆ เชน พวกชนเผาเชื้อสายทิเบต        
เช้ือสายเตอรก ทังกุตจากอาณาจักรซีเซี่ยเขามาปกครอง

(หนา 158 - 159)

3.2.1.4 สมัยสามกก
สมัยสามกกอยูในชวงป ค.ศ. 220 ถึง ป ค.ศ. 265 ในชวงนี้จีนไดเกิดการแตกแยกออกเปน 3

กลุม ไดแก กกเวยของโจโฉ กกวูของซุนกวน และกกฉูของเลาป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงประวัติศาสตรในชวงสมัยสามกกไวดังเชน เมื่อคร้ังเสด็จประพาส
บริเวณชื่อป ในอําเภอผูฉี ซ่ึงเชื่อกันวาเปนบริเวณที่โจโฉแตกทัพ พระองคไดทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑซ่ึงจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณในสมัยสามกก ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา
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…ในหองแรกขงเบงเกลี้ยกลอมกกซุนกวนและบรรดาเสนาธิการใหมาเปนพันธมิตร โจโฉยกทัพ
มาแปดแสนคน ในการรบที่ผานมาซุนกวนมักเปนฝายพายแพ ทําใหกําลังใจไมดีนัก แตขงเบงพูด
ในที่ประชุมวารูตัวเอง รูศัตรูจึงชนะได (อางคําพูดซุนหวู) แลวช้ีใหเห็นวาโจโฉมีจุดออนอยู 4 
ประการคือ
        1) ทหารของโจโฉคุนเคยแตการรบบนบก ไมสันทัดการรบทางเรือ (อาจจะเมาเรือ)
        2) ทัพโจโฉเดินทางมาแตไกล เหมือนลูกธนู แลนมาจากที่ไกลๆ ไมมีทางทะลุผาไหมบางๆ
        3) การสงกําลังบํารุงไมทัน
        4) โจโฉชนะมาทุกครั้ง ฉะนั้นจึงประมาทศัตรู
        (หองนี้เห็นจะตั้งช่ือไดวา สงครามปาก)
        หองที่ 1 และ 3 ซุนกวนสงอุยกายไปเปนไสศึก ไปสงสาสนยอมแพโจโฉ อุยกายยอมถูกจิวยี่
เฆี่ยนเพื่อใหสมจริง คลายๆ วัสสการพราหมณในเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท
        หองที่ 4 เจียวกานทหารของโจโฉเปนเพื่อนจิวยี่ขโมยหนังสือ (ที่จิวยี่ปลอมเปนหนังสือของ
นายทหารเอกของโจโฉวางเอาไว) โจโฉระแวงฆานายทหารเอกที่ชํานาญทางเรือ
        หองที่ 5 ขงเบงยืมธนู คือ ตอนที่ขงเบงผูกหุนฟางลอใหทหารโจโฉยิงธนูใส ไดลูกธนูมา     
มากมาย

(หนา 142 - 143)

นอกจากนี้พระองคยังไดทอดพระเนตรทิวทัศนของเมืองอูหลิงซึ่งเปนสถานที่ตั้งกองทัพ
ของโจโฉ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        อีกฝงเปนเมืองอูหลิงที่ต้ังทัพโจโฉ เมืองอูหลิงนี้แบงเปนสามสวนคือตอนตน ตอนกลาง ตอน
ปลาย เรือรบโจโฉอยูแถวอูหลิงตอนตน โจโฉก็มาฝกเรือแถวนี้ ลําใหญจอดดานนอก ลําเล็กอยูดาน
ใน จิวยี่แอบดูอยูอีกฝง น้ําตรงนี้เปนน้ําหมุน เรือถูกเผา ศพลอยอยูบริเวณนี้ ไมไหลไปที่อื่น แถวนี้มี
ที่ฝงศพมา ขุดไปพบกระดูกมา

(หนา 146)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณในสมัยสามกก 
เกี่ยวกับการพยายามรวม 2 กกเขาดวยกันโดยอาศัยการแตงงานทางการเมือง ดังความวา

        สมัยสามกกบานเกิดของทานเคยเปนเมืองหลวงของงอกก (หรืออูกั๋วของซุนกวน) มีอยูคราว
หนึ่งงอกกพยายามรวมกับจกกก (หรือสูกั๋วของเลาป) เพื่อไปตีวุยกก (หรือเวยกั๋วของโจโฉ) โดยจะ
ใหเจาหญิงงอกกแตงงานกับพระเจาเลาปแหงจกกก แตการรวมกกก็ไมสําเร็จ การแตงงานแบบนี้
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ถือวาเปนการสมรสทางการเมือง ง้ิวชอบแสดงเรื่องนี้ อีกตอนหนึ่งที่ง้ิวชอบแสดงคือเรื่องจับโอรส
เลาป แตหนีไปได (เห็นจะเปนตอนจูลงมาชวย)…

(หนา 10)

นอกจากนี้พระองคยังไดกลาวถึงรายละเอียดของการแตงงานระหวางเลาปกับนองสาวของ
ซุนกวน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…เลาเรื่องเลาปแตงงานกับนองสาวของซุนกวน มีรูปเลาปหารือกับขงเบง แมของซุนกวนออกมาดู
ตัวเลาป เดิมที่วางแผนเรื่องการแตงงานนั้น แมไมรูเรื่องเลยเนื่องจากเปนกลอุบายของจิวยี่ที่จะลวง
เลาปมาขังเปนตัวประกัน ไมไดจะใหนองสาวไปจริง แมจึงโกรธซุนกวน และพอสื่อซึ่งเปนญาติ
ของซุนกวน เมื่อนัดมาดูตัวกันที่วัดกําลอหรือกานลู ดูลักษณะก็รูวาเปนผูมีบุญคือ หูยาว แขนยาว 
จึงยอมใหแตงงาน และคอยพิทักษรักษาไมใหเลาปเปนอันตราย แมซุนกวนรูเรื่องแตงงานนี้ก็ดวย
กลอุบายของขงเบงที่บอกแกจูลงไว

(หนา 223)

3.2.1.5 สมัยหนันเปยเฉา
สมัยหนันเปยเฉาหรือสมัยราชวงศใตและเหนืออยูในชวงป ค.ศ. 420 ถึง ป ค.ศ. 589 เปน

ชวงที่จีนเกิดความแตกแยกเปนเวลานาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
กลาวถึงประวัติศาสตรในชวงสมัยหนันเปยเฉาไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย
พระองคไดกลาวถึงเรื่องราวในสมัยหนันเปยเฉาหรือสมัยราชวงศใตและเหนือ ดังความวา

        หลังจากนั้นเปน สมัยราชวงศใตและเหนือ (ค.ศ. 317 – 589) คือ สมัยแตกแยกทางการเมือง มี
ราชวงศตางๆ ทั้งทางภาคเหนือและภาคใตหลายราชวงศ และมีแควนตางๆ ของ    อานารยชน 5 เผา
อีกถึง 16 แควน ประวัติศาสตรตอนนี้ยุงมาก…

(หนา 102)

ระหวางการทอดพระเนตรสุสานสมัยราชวงศเวยและจิ้น พระองคไดทรงกลาวถึงสมัย  
หนันเปยเฉาและแสดงพระราชทัศนะเกี่ยวกับสุสานของราชวงศเวย ซ่ึงเปนราชวงศหนึ่งที่อยูในยุค
สมัยนั้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ผูอํานวยการเกา (เจาเกา) มาตอนรับ อธิบายวาเปนสุสานของราชวงศเวย ถึงตอนนี้ก็เริ่มมี
ปญหา เพราะราชวงศที่ใชช่ือวาเวยมีหลายราชวงศ ไดแก
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        1.ราชวงศเวย กกของโจโฉ ในสมัยสามกก ต้ังเมืองหลวงอยูที่ลั่วหยาง ค.ศ. 220 – 265
        2.ราชวงศเวยภาคเหนือ หรือโทปาเวย ค.ศ. 386 – 534
        3.ราชวงศเวยตะวันออก ค.ศ. 534 – 550
        4.ราชวงศเวยตะวันตก ค.ศ. 535 – 557
        แตแรกคิดวาเปนพวกโจโฉ แตผูอํานวยการเกาบอกวาไมใชแนๆ เปนเวยสมัยหนานเปยเฉา 
(ราชวงศใตและราชวงศเหนือ สมัยแหงการแตกแยกทางการเมือง) หมายเลข 2 – 4 ที่ขาพเจาเขียน
ขางตนลวนเปนหนานเปยเฉาทั้งสิ้น แตขาพเจาขอสรุปเอาเองวาคงจะเปนหมายเลข 2 เนื่องจากเปน
ชนกลุมนอยเผาเสียนเปย (มองโกล) ที่ปรับตัวตามวัฒนธรรมจีนมากที่สุด มีอํานาจเปนปกแผนอยู
นานที่สุด (ภายหลังรับพุทธศาสนา)
        สวนราชวงศจิ้นก็นาจะเปนจิ้นตะวันออก (ค.ศ. 317 – 420) ซึ่งสืบมาจากราชวงศจิ้นตะวันตก 
ใน ค.ศ. 317 อพยพหนีการรุกรานของพวกชนกลุมนอย 5 เผามาอยูทางใต ต้ังเมืองหลวงที่หนานจิง
        ขาพเจาสงสัยวาทําไมตองพูดถึงราชวงศจิ้นดวย จิ้นอยูทางใตไมนาจะเกี่ยวของ อาจารย      
สารสินบอกวาเขาเรียกรวมๆ กันหมายถึงชวงเวลานี้ (หนานเปยเฉา)

(หนา 142)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดทรงกลาวถึงประวัติศาสตรในชวง
สมัยหนันเปยเฉาไวโดยละเอียด ดังความวา

        ใน ค.ศ. 317 ราชวงศจิ้นไดหนีการรุกรานของพวกอนารยชนมาตั้งมั่นทางภาคใต ต้ังเมือง
หลวงที่หนานจิง เรียกกันวาราชวงศจิ้นตะวันออก (ค.ศ. 317 – 420) สวนทางเหนือนั้น พวกอนารย
ชน 5 เผา (สงหนู เจี๋ย เซียนเปย ตี และเชียง) ไดต้ังแควนตางๆ ขึ้นในชวง ค.ศ. 304 – 439 มีอยู 16 
แควน เรียกกันวา 16 แควนของชน 5 เผา ใน 16 แควนนี้สันนิษฐานวามีอยู 3 แควนที่ชาวจีนเปนผู
กอต้ัง นอกจากนี้ในชวง ค.ศ. 386 – 581 ทางภาคเหนือยังมีราชวงศตางๆ อยู 5 ราชวงศ ดังนั้นใน
ชวง 260 กวาป (ค.ศ. 317 – 581) นับตั้งแตราชวงศจิ้นอพยพลงไปใต ประวัติศาสตรของภาคเหนือ
จึงเปนเรื่องของ 5 ราชวงศ 16 แควน เรียกรวมๆ กันวา ราชวงศเหนือ (เปยเฉา)
        ชวงที่ราชวงศจิ้นมาอยูทางใตนั้นไดนําวัฒนธรรมจีนในภาคเหนือลงมาดวย ดินแดนเจียง
หนานซึ่งไดสรางความเจริญดานวัฒนธรรมของตนเองมาแลวต้ังแตสมัยโบราณ จึงไดรับ         
วัฒนธรรมจากจุดกอเกิดมาพัฒนาใหงอกเงยยิ่งๆ ขึ้น ตอจากราชวงศจิ้นตะวันออกมีราชวงศตางๆ 
สืบตอมาจนถึง ค.ศ. 589 อีก 4 ราชวงศ เรียกรวมกันวา ราชวงศใต (หนานเฉา) ประวัติศาสตรจีนใน
ชวง ค.ศ. 317 – 589 จึงเรียกกันวา สมัยราชวงศเหนือใต (หนานเปยเฉา) เปนชวงแหงการแตกแยก
ทางการเมือง มารวมประเทศไดอีกครั้งหนึ่งในสมัยราชวงศสุย (ค.ศ. 581 – 618) ตอดวยราชวงศถัง 
(ค.ศ. 618 – 907) แมการเมืองในสมัยนี้จะแตกแยกกันอยู 200 กวาป แตวัฒนธรรมรุงเรือง โดย
เฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาและพุทธศิลป

(หนา 317)
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และในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จไปทอดพระเนตร
ถํ้าหยุนกั่งในเมืองตาถง พระองคไดทรงศึกษาประวัติศาสตรของเมืองตาถง ซ่ึงเปนเหตุการณที่เกิด
ขึ้นในสมัยหนันเปยเฉา ดังความวา

        เมืองตาถงมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป ในประวัติศาสตรตอนหนึ่งมีการตอสูครั้ง
สําคัญของหลิวปงหรือจักรพรรดิฮ่ันเกาจู (ภาษาไทยใชกันวา ฮ่ันโกโจ) ซึ่งตอนนั้นประสบความ
ลําบากมาก ตอมากลางคริสตศตวรรษที่ 5 สมัยราวราชวงศเหนือใต ทางอีสานมีชนกลุมนอย เชน 
Narkuna พวกนี้เรียนวิชาการและเทคนิคการรบจากพวกจีนนั่นเอง ใน ค.ศ. 386 ไดต้ังเมืองหลวงที่
มองโกเลียใน คือ เมืองเฮอลิงเกอรในปจจุบัน ตอมายายเมืองหลวงมาที่เมืองผิงเฉิงในสมัยราชวงศ
เปยเวยไดใชที่นี่ปกครองดินแดนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือมา  150 ป

(หนา 267)

3.2.1.6 สมัยราชวงศถัง
สมัยราชวงศถังอยูในชวงราวป ค.ศ. 618 ถึง ป ค.ศ. 907 นับเปนยุคหนึ่งที่จีนมีความเจริญ 

รุงเรืองอยางมากในหลายดาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึง
ประวัติศาสตรในชวงสมัยราชวงศถังไวดังเชน เมื่อคร้ังที่เสด็จประพาสเจดียหานฟา ซ่ึงเปนเจดียที่
สรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง พระองคทรงกลาวถึงประวัติความเปนมาและการบูรณะปฏิสังขรณเจดีย
ในแตละยุคสมัย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        เจดียหานฟานั้น สมัยราชวงศถังใชเปนสถานที่สอนพระไตรปฎกซึ่งพระถังซําจั๋งนํามาจาก
อินเดีย เจดียนี้อยูในเขตวัดซึ่งพระเจาถังเกาจงเปนผูสราง…เจดียหานฟาหรือตาเอียนถา ซึ่งสราง
เปน 5 ช้ัน สมัยจักรพรรดิ์นีอู เพิ่มเปน 10 ช้ัน ตอมาเกิดสงครามเจดียไดรับความเสียหาย สรางขึ้น
ใหมเปน 7 ช้ัน
        ช้ันลางมีพระพุทธรูปสําริดอายุ 400 ป มี rubbing รูปพระถังซําจั๋ง ผูนําพระไตรปฎก 600 กวา
เลมจากอินเดียมาแปลเปนพระไตรปฎกจีน 75 เลม ที่วัดพระมหากรุณาธิคุณนี้ นอกจากรูปทาน 
สวนจัง (พระถังซําจั๋ง) แลว ยังมีรูปลูกศิษยกนกุฎิอีก 2 ทาน คือ หยวนเช่ือ ตามประวัติวาเปนหลาน
ของพระเจาแผนดินเกาหลี และกุยจี๊ เปนชาวจีน…

(หนา 181)

นอกจากนี้เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานเฉียนหลิงไดทรงกลาวถึง      
พระราชประวัติของพระนางอูเจอเทียน (บูเช็กเทียน) จักรพรรดินีพระองคเดียวในประวัติศาสตรจีน    
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา
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        ถังเกาจงเปนพระราชโอรสองคที่ 9 ของหลี่ซื่อหมิน (ถังไทจง) จักรพรรดิองคที่ 2 ของราชวงศ
ถัง ไดขึ้นครองราชยเมื่อ ค.ศ. 649 สวรรคตในเมืองลั่วหยางเมื่อ ค.ศ. 683 (เมืองลกเอี๋ยงในวรรณคดี
เรื่องสามกก) และฝงที่เฉียนหลิงนี้ อูเจอเทียนมีนิวาสถานเดิมอยูที่เหวินสุย (มณฑลสานซีใน
ปจจุบัน) เคยเปนพระสนมที่มีฐานะอยูในกลุมพระสนมอันดับ 5 ของพระเจาถังไทจง เมื่อพระเจา
ถังไทจงสวรรคตแลวตามปกติพวกสนมจะตองไปบวชชีกันหมด แตอูเจอเทียนทําอยางไรก็ไม
ทราบสึกออกมาเปนมเหสีของพระเจาถังเกาจงได มีอายุมากกวาถังเกาจง 4 ป เห็นจะเปนเพราะ
ฉลาด มีความรู เมื่อพระเจาถังเกาจงเริ่มประชวรใน ค.ศ. 659 พระเนตรบอด ปวดพระเศียรทุกวัน 
ราชการงานเมืองอะไรก็ปลอยใหอูเจอเทียนทําหมด พอพระเจาถังเกาจงสวรรคต พระนางก็ต้ังตัว
เองเปนจักรพรรดิ   เปนองคเดียวในประวัติศาสตรจีนที่เปนผูหญิง เมื่อไดขึ้นครองราชยก็ปฏิรูป 
ภายในประเทศ  เปลี่ยนช่ือราชวงศเปนราชวงศโจว  ภายหลังไดมอบอํานาจใหลูกชายคือ ถังจงจง 
ซึ่งไดเปลี่ยนราชวงศกลับไปเปนราชวงศถังตามเดิม อูเจอเทียนสวรรคตที่ลั่วหยาง เมื่อ ค.ศ. 705 
และถูกนํามาฝงที่เฉียนหลิงเชนเดียวกับพระเจาถังเกาจง…

(หนา 61 – 62)

เมื่อคร้ังเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑตุกตาทหารของจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ขณะ
ประทับรถยนตพระที่นั่ง พระองคไดทรงสนทนากับรองผูวาราชการมณฑลสานซีถึงประวัติศาสตร
ในสมัยราชวงศถัง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…ผานวังซิ่งชิงกงของพระเจาถังเสวียนจงหรือหมิงหวง รัชกาลที่ 7 ของราชวงศถัง ขณะนี้ใชเปน
สวนสาธารณะ หมิงหวงโปรดกีฬาตีคลี โปรดการดนตรี มีความสามารถหลายอยาง ยุคนั้นราชวงศ
ถังรุงเรืองมาก ภายหลังทรงหลงใหลพระสนมหยางกุยเฟย (ที่กลาวถึงหลายครั้งแลว) พระสนมจึง
เปนคนที่มีอิทธิพลมากในวงราชการ ใครอยากไดอะไรก็ตองไปหาเธอ พวกกวีบางคนเปนพวกมี
อุดมคติไมพอใจ ฉะนั้นจึงไมยอมอยูในวังออกไปเรรอนแตงบทกวี ชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะไปสู
ความเสื่อมนี้ กวีหลายคนเห็นความขัดแยงในสังคมวาในวังมีอาหารอุดมสมบูรณ แตในถนนมีคน
ตาย สังคมซบเซา ก็แตงบทกวีบรรยายไว แตบทกวีเหลานี้ก็ไมไดเตือนใจจักรพรรดิตอนนั้นเลย ให
ดูบทกวีที่ตูฝูเขียนตอนไปสุสานของพระราชบิดาพระเจาหมิงหวง

(หนา 85)

เหตุการณสําคัญประการหนึ่งในประวัติศาสตรสมัยราชวงศถัง คือ การที่พระถังซําจั๋งเดิน
ทางไปอินเดียเพื่อศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงกลาวถึงเหตุการณในชวงนั้นโดยละเอียด ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง มุงไกลในรอย
ทราย ความวา
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        สมัยราชวงศถังคนที่มีช่ือเสียงที่สุดไดแกพระถังซําจั๋ง ซึ่งเดินทางไปอินเดียใน ค.ศ. 629 ทาน
เปนผูที่มีความมุงมั่นในการที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา ถาจะศึกษาใหถองแทก็ตองอานคัมภีรเดิม 
ประเทศอินเดียเปนแหลงกําเนิดพระพุทธศาสนา ฉะนั้นตองไปใหถึงอินเดียจึงจะแกขอสงสัยใน
เรื่องคัมภีรพุทธศาสนาได
        ในชวงนั้นทางการกําหนดวาใครจะออกนอกประเทศจะตองขออนุญาต คณะของพระถังซําจั๋ง 
(มีพระหลายองค) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระเจาถังไทจง (มีพระนามเดิมวาหลี่
ซื่อหมิ่น) แตพระเจาถังไทจงไมทรงอนุญาต เพราะวาในชวงนั้นเพิ่งจะตั้งราชวงศยังไมมีความ    
มั่นคง พระสงฆองคอื่นก็เลิกลมความตั้งใจ เหลือแตพระถังซําจั๋งเทานั้นที่ยังมีความคิดอยู ใชเวลาที่
คอยเรียนภาษาอินเดีย ขณะนั้นที่ฉางอานเกิดทุพภิกขภัย จักรพรรดิมีพระราชบัญชาใหประชาชน
ไปที่อื่นที่อุดมสมบูรณ พระถังซําจั๋งเลยถือโอกาสเดินทางไป  ตะวันตก
        ทานเดินทางผานหลานโจวไปถึงเหลียงโจว (ปจจุบันเรียกอูเวย) พวกขุนนางที่อยูที่นั่นจะ
บังคับใหกลับไป ทานก็ไมยอมจึงหนีออกไป ขุนนางใหนักรบไลตาม พอดีมีพระสงฆทองถิ่นที่
เลื่อมใสทานจึงสงลูกศิษยตามไปสงอยางลับๆ คณะสงฆนอนกลางวันเดินทางกลางคืนเพราะไม
กลาปรากฏตัว จนถึงกานโจว (จางเย) ขาราชการที่นั่นเปนพุทธศาสนิกชนจึงอํานวยความสะดวก
ถวาย ในการเดินทางผานหอไฟรักษาการณตางๆ (นอกเขตตุนหวง) ตองเสี่ยงกับการที่ขุนนาง
ประจําหอจะไมเห็นดวยกับการเดินทาง แตโชคดีที่ทุกคนเลื่อมใสทาน จากนั้นรอนแรมไปในทะเล
ทรายที่มีแตหัวกระโหลกคนตายกับขี้มาเปนเครื่องบอกทางสูทิศตะวันตก เดินทางไปรอยล้ีไมพบ
น้ําเปนเวลา 4 คืน 5 วัน (แถวๆ ฮามี) กลางวันลมรอนพัดทรายเขาตา กลางคืนมีแตแสงเรืองแหง
ฟอสฟอรัส ในที่สุดก็ลมลงทั้งคนทั้งมา จนมีลมพัดจึงฟน ทันใดนั้นมาพาเดินไปที่บอน้ํา ทานไดดื่ม
น้ําบรรเทาความกระหายและเติมใสถุงหนัง เดินทางอีก 2 วันจึงผานทะเลทรายไปเมืองอีอูหรือฮามี 
กษัตริยเมืองนี้ปฏิบัติตอพระถังซําจั๋งเปนอยางดี ทานจึงพักอยู 10 วัน และเดินทางตอไปถึงเมือง  
เกาชาง (เปนเมืองโบราณปจจุบันอยูในเขตเมืองทูหลูฟน) กษัตริยเมืองเกาชางเคารพทานอยาง    
จริงใจ จึงไมอยากใหทานจากไป ทานรูสึกเกรงใจแตก็จําเปนจะตองไปใหบรรลุจุดหมายจึงใชวิธี
อดขาว กษัตริยเกาชางเห็นความเด็ดเดี่ยวจึงยอมใหทานไป โดยขอใหอยูสอนคัมภีรอีกสักเดือน เมื่อ
ถึงที่หมายกลับมาแลวขอใหพักที่เกาชางสักสามป พระถังซําจั๋งก็รับคํา
        จากเกาชางเดินทางไปทางตะวันตกตามเสนทางแพรไหมเสนเหนือถึงเมืองคูเชอ จนถึงเขตที่
ราบสูงปารมี เขาทัชเคนท และซามารคาน ขามไปอินเดีย ขากลับ (ค.ศ. 645) ไมไดแวะเกาชาง
เพราะไดตกเปนของทางราชการจีนแลว จึงไมตองปฏิบัติตามสัญญา (กลับทางเสนทางสายใต      
กาชการ ยารคาน เหอเถียน)

(หนา 111 - 112)

3.2.1.7 สมัยราชวงศซง
สมัยราชวงศซงอยูในชวงป ค.ศ. 960 ถึง ป ค.ศ. 1279 ซ่ึงแบงเปนสมัยราชวงศซงเหนือและ

ราชวงศซงใต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงประวัติศาสตรในชวง
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สมัยราชวงศซงไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงเสนทาง
การคาแพรไหมทางทะเลในสมัยราชวงศซง ดังความวา

        สมัยราชวงศซง (ซอง) มีเสนทางแพรไหมทางทะเล ทําใหเสนทางบกลดบทบาทลง เสนทาง
แพรไหมทางทะเลนั้นรุงเรืองอยูที่มณฑลฟูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) และกวางตง (กวางตุง) ตอไปที่สิงคโปร 
ลังกา แอฟริกา และยุโรปตะวันตก

(หนา 60)

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือนเมืองหังโจวทรงกลาวถึงประวัติศาสตรชวงหนึ่งของเมือง     
หังโจว เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหลาขุนนางในสมัยราชวงศซงซ่ึงหลงมัวเมาอยูกับความสุขที่สามารถ
กอบกูแผนดินคืนมาไดสําเร็จ จนลืมความทุกขยากของปนระชาชน ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        ใน ค.ศ. 1127 ราชวงศซงไดหนีการรุกรานของชนเผาหนี่วเจินแหงราชวงศจิน (ราชวงศกิม) 
มาอยูทางใต ต้ังเมืองหลวงที่หังโจวหรือหลินอาน จึงเรียกกันในทางประวัติศาสตรวา ราชวงศ
หนานซงหรือซงใต เมื่อทุกอยางเขาที่เขาทางแลว ผูนําและพวกขุนนางสวนหน่ึงก็หลงระเริงใชชีวิต
สําราญในแดนงามทางใตจนลืมความทุกขของประชาชน และลืมหนาที่การกอบกูแผนดินคืนมา 
พวกกวีรูสึกรันทดกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงไดเขียนบทกวีจํานวนไมนอยพรรณนาถึงชะตากรรมของ     
ยุคสมัย…

(หนา 290)

ในระหวางการเสด็จฯเยือนเมืองไคเฟง พระองคทรงกลาวถึงประวัติโดยยอของเปาบุนจิ้น 
ผูวาราชการเมืองไคเฟงที่มีช่ือเสียงในดานความซื่อสัตยและความยุติธรรม จนเปนที่เล่ืองลือในสมัย
ราชวงศซงจวบจนปจจุบัน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        มีศิลาจารึกรายชื่อผูวาราชการ ไคเฟงสมัยราชวงศซง มีผูวาราชการมา 168 ป ผูวา 183 ทาน 
เรียงตามเวลา ทานเปาเปนผูวาทานที่ 93 รับตําแหนงยาวที่สุด แตก็เพียงปกวา ช่ือทานเปาในจารึก
นั้นมองไมเห็น เพราะมีคนเอานิ้วไปจับจนกระทั่งสึกเวาลงไป จารึกหลักที่เห็นเปนหลักจําลอง   
(แตก็ทํารอยเวาไวดวย) ของจริงอยูในพิพิธภัณฑ มีโมเดลรูปศาลาวาการสมัยนั้น
        มีเรื่องเลากันวากอนที่ทานเปาจะเสียชีวิต จักรพรรดิอยากจะมอบเมืองเหอเฟย (ปจจุบันเปน
เมืองหลวงของมณฑลอานฮุย) ซึ่งเปนบานเกิดของทานใหทาน ทานบอกวาตอนนี้ก็ชราแลว อาจจะ
ไมมีชีวิตอยูและไมทราบวาลูกหลานจะปกครองดี ดูแลประชาชนใหมีความสุขไดหรือไม ถาจะ
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พระราชทานก็ขอแตคูรอบเมือง ถาลูกหลานยังอยูก็ตองมาลอกคูทําประโยชนแกแผนดิน ทําผลเสีย
แกประชาชนไมได จักรพรรดิก็พระราชทานตามที่ตองการ ขณะนี้คูเมืองนี้ก็ยังอยู ราษฎรเรียกกัน
วา แมน้ําเปา เขาวารากบัวแมน้ําเปาอรอย ที่ตางจากรากบัวอื่นอีกอยางคือ รากบัวแมน้ําเปานี้หักแลว
ไมมีไยติดกัน หมายความถึงไมมีผลประโยชนสวนตัว…

(หนา 200)

3.2.1.8 สมัยราชวงศหมิง
สมัยราชวงศหมิงอยูในชวงป ค.ศ. 1368 ถึง ป ค.ศ. 1644 เปนชวงสมัยที่จักรพรรดิจูตี้มี   

พระบรมราชโองการสงขันทีเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียใตถึง 7 คร้ังดวยกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาว
ถึงประวัติศาสตรในชวงสมัยราชวงศหมิงไวดังเชน เมื่อคร้ังเสด็จไปสุสานติงหลิง พระองคไดทรง
กลาวถึงพระราชประวัติของกษัตริยในสมัยราชวงศหมิง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดน
มังกร ความวา

…ไกดอธิบายวาบริเวณที่นี้เปนสุสานของจักรพรรดิ์ 13 องค ใน 16 องคของราชวงศเหม็ง สราง
ระหวาง ค.ศ. 1365 – 1641 รวมทั้งสิ้นเปนเวลา 277 ป สุสานของจักรพรรดิ์องคแรกคือ พระเจาหงอู
อยูที่นานกิง จักรพรรดิ์องคที่สองคือพระเจาเจี้ยนเหวิน เกิดความวุนวายในแผนดินเรื่องแยงชิง
บัลลังก พอเปนจักรพรรดิ์ได 4 ปก็ฆาตัวตายของจักรพรรดิ์องคที่ 7 ไปอยูที่  เชียงซัน สวนสุสาน
จักรพรรดิ์หยงเลอ (Yunglo) องคที่สงขันทีช่ือเจิ้งเหอ (Cheng - Ho) มาแถวๆ Southeast Asia และ
มหาสมุทรอินเดียนั้นยังมิไดเปดศึกษา
        สุสานติงหลิงนี้เปนของจักรพรรดิ์องคที่ 13 พระองคครองราชยเมื่อพระชนมได 10 พรรษา 
เริ่มสรางสุสานตอนพระชนมได 22 พรรษา สรางเสร็จตอนพระชนมได 28 พรรษา จักรพรรดิ์องคนี้
ครองราชยอยูนานที่สุดใน 16 พระองค…

(หนา 71)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ มีการกลาวถึงชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาติดตอ
และมีสัมพันธไมตรีกับฮองกงในสมัยราชวงศหมิง ดังความวา

        สมัยราชวงศหมิง เริ่มมีชาวตะวันตกพวกแรกมาคือ พวกโปรตุเกส ซึ่งพบเสนทางเดินเรือออม
แหลมกูดโฮป เช่ือวาสมัยนั้นฮองกงคงจะตองเปนทาเรือเนื่องจากขุดพบหลักฐานทางโบราณคดี 
พบเครื่องเซรามิกตางๆ ของไทย พวกเครื่องสังคโลกก็ยังมี เขาบอกชื่อนักสํารวจโปรตุเกสในคริสต
ศตวรรษที่ 16

(หนา 129)
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ระหวางการเสด็จฯเยือนเมืองนานกิง ในมณฑลเจียงซู พระองคไดกลาวถึงการกอสราง
กําแพงเมืองในสมัยจักรพรรดิหงอู ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        ในตนราชวงศหมิงซึ่งตั้งเมืองหลวงอยูที่นานกิง จักรพรรดิหงอู (ค.ศ. 1368 – ค.ศ. 1398) โปรด
ใหสรางกําแพงเมืองยาวถึง 34 กิโลเมตร ความสูงโดยเฉลี่ย 12 เมตร มีปอมนอยใหญรวม 10,000 
กวาปอม และคายทหารขนาดเล็กอีก 200 คาย นับเปนกําแพงเมืองหลวงที่ใหญโตที่สุด ยาวที่สุด
และสูงที่สุดในโลก

(หนา 134)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคไดกลาวถึงการกอสราง
กําแพงเมืองนี้ดวยเชนกัน ดังความวา

…กําแพงสวนนี้สรางสมัยราชวงศหมิง คําวา มูเถียน เปนช่ือสถานที่ อว้ี แปลวา หุบเขา กําแพง
สรางตามหลักพิชัยสงคราม มีลักษณะพิเศษคือสราง 3 แนว มีปอมสําหรับตรวจสถานการณอยูในที่
ที่จะสามารถสั่งการไดดี มีหอสําหรับจุดไฟสงสัญญาณ กําแพงดานในเมืองจะชันนอยกวาดานนอก 
ฉะนั้นศัตรูจะเขามาไดยาก แถมมีหลุมปองกันไมใหกองทหารมาของขาศึกเขาไปได

(หนา 225)

3.2.1.9 สมัยราชวงศชิง
สมัยราชวงศชิงอยูในชวงป ค.ศ. 1616 ถึง ป ค.ศ. 1911 เปนยุคที่ระบบกษัตริยของจีนซึ่งมี

มายาวนานกวา 4,000 ปส้ินสุดลง และเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบสาธารณรัฐแทน สมเด็จ   
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงประวัติศาสตรในชวงสมัยราชวงศชิงไว    
ดังเชน ขณะเสด็จไปพระราชวังหลวงของจีน พระองคทรงกลาวถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรใน
สมัยราชวงศชิง โดยทรงกลาวโยงถึงภาพยนตรจีนเรื่อง “ศึกสายเลือด” ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ตอนนี้เรื่องที่ทุกคนกําลังสนใจคือเรื่อง “ศึกสายเลือด” ซึ่งอันที่จริงแลวขาพเจาไมไดดูหรอก 
แตวาไดฟงคนพูดกันบางวาเปนนิยายอิงประวัติศาสตรสมัยราชวงศเช็งซึ่งเปนพวกเมงจู (แมนจู) ไม
ใชคนจีน องคชาย 4 คือจักรพรรดิ์องคที่  3  ของราชวงศมีพระนามออกเสียงตามสําเนียงจีนกลางวา
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หยุงเจิ้ง (Yung Zheng) ครองราชยสมบัติระหวาง ค.ศ. 1723 – 1736 พระเจาเฉียนหลง (Chian - 
long) ค.ศ. 1736 – 1796 เปนกษัตริยที่ครองราชยนานที่สุดเปนจักรพรรดิ์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก ทําความเจริญแกประเทศจีนหลายอยาง…

(หนา 90)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคก็ไดกลาวถึงองคชายส่ี 
หรือพระเจาหยงเจิ้งในภาพยนตรจีนเรื่อง “ศึกสายเลือด” ดวย ดังความวา

…บายสองโมงออกไปวัดลามะหยงเหอกง พระที่มารับเปนคนมองโกล อธิบายวาที่นี่สรางขึ้นใน 
ค.ศ. 1694 ซึ่งเปนปที่ 33 ในรัชกาลพระเจาคังซี เคยเปนตําหนักของพระราชโอรสองคที่ 4 (องคชาย 
4 ในภาพยนตรทีวีเรื่องศึกสายเลือด) ตอมาองคชาย 4 ขึ้นครองราชยเปนพระเจาหยงเจิ้งอยู 13 ปก็
สวรรคต (ค.ศ. 1723 – 1736) พระราชโอรสคือพระเจาเฉียนหลงไดขึ้นครองราชย จึงอุทิศตําหนักนี้
ถวายเปนของวัดลามะ เมื่อ ค.ศ. 1744 เพื่อใหชาวทิเบตและชาวมองโกลมีความภักดีตอแมนจู ได
เชิญลามะ 7 องค มาจากมองโกเลีย ปลายสมัยราชวงศชิงวัดนี้ทรุดโทรมมากเพราะไมมีทุนบูรณะ…

(หนา 25)

เมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนมณฑลเหลียวหนิง พระองคไดเสด็จไปสุสานตงหลิงและได           
ทอดพระเนตรสวนที่จัดแสดงพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงจักรพรรดิในราชวงศชิง ไดทอดพระเนตรหุนขี้ผ้ึง
พระเจาเสียนเฟง ซ่ึงพระองคทรงกลาวถึงพระราชประวัติและเหตุการณในขณะครองราชยของ
จักรพรรดิพระองคนี้โดยสังเขป ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2
ความวา

…พระเจาเสียนเฟง (ค.ศ. 1851 – 1861) เปนพระราชโอรสองคที่ 4 ของพระเจาเตากวง ขณะครอง
ราชยบานเมืองปนปวน จักรวรรดินิยมรุกราน มีกบฏไทเผ็ง ค.ศ. 1860 มีสงครามฝนครั้งที่ 2 ตอนที่
ชาติตะวันตก 8 ชาติมารุกราน ไปประทับอยูที่เฉิงเตอ ขณะไมอยูที่ปกก่ิงวังหยวนหมิงหยวนถูก
อังกฤษและฝรั่งเศสเผา

(หนา 52)

เนื่องจากพื้นที่ในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน       
ดินแดนที่เปนถ่ินกําเนิดของชาวแมนจู ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลจี๋หลินจึงไดทรง
ศึกษาประวัติความเปนมาของชาวแมนจู ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก 
เลม 3 ความวา
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        เรื่องประวัติศาสตรสมัยกอน ญี่ปุนยึดอยูฉางชุน ต้ังเปนเมืองหลวงของแมนจูกัว แตวาขณะนี้
คนแมนจูก็กลืนกลายวัฒนธรรมเหมือนคนจีนซึ่งมีคนมากกวา ไมมีใครรูภาษาแมนจู ในชนบทจะ
ยังมีเหลืออยูหรือไมก็ไมรู อาณาจักรของแมนจูทําใหประเทศจีนกวางใหญ ยุคที่รุงเรืองคือสมัย 
พระเจาคังซี หยงเจิ้ง เฉียนหลง ซึ่งครองราชยอยูนาน ปลายราชวงศชิงออนแอ จักรวรรดินิยมจึงแยง
ดินแดนไปได รัสเซียยึดแถบเฮยหลงเจียง อูซูหลี่เจียง สวนอังกฤษยึดฮองกง

(หนา 212)

เมื่อคร้ังเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสงครามฝนหรืออนุสรณสถานหลินเจอสู       
พระองคไดทอดพระเนตรและทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรของราชวงศชิง ซ่ึงเปนชวงที่สังคม
กําลังเสื่อมถอยลง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ช้ันลางเปนการปูพ้ืนประวัติศาสตร เลาตั้งแตสภาพทั่วไปของราชวงศชิงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สมัยจักรพรรดิเตากวาง (ค.ศ. 1821 – 1851) มีปญหาและคอยๆ เสื่อมไป แตผูปกครองสมัยนั้นไมสู
จะรูสึก พวกขุนนางเหลาผูดีก็ยังใชชีวิตอยางฟุมเฟอยหรูหรา ขาราชการฉอราษฎรบังหลวง สังคม
เสื่อมโทรมประชาชนยากจนไมมีที่ทํากิน เพราะวาที่ดินถูกคนมั่งมโีกงไป คนจนตองทําสัญญาขาย
ลูกไปเปนทาสชวงใช สวนในยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหมีพลังทางเทคโนโลยีลัทธิทุน
นิยมของตะวันตกจึงพัฒนาไปอยางรวดเร็ว…

(หนา 108)

นอกจากนี้พระองคยังไดทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการติดตอทางการคาระหวาง  
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับอังกฤษกอนสงครามฝน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีน
ใหญ ความวา

        ชาวตะวันตกตองการสินคาของจีน เชน ผาไหม และเสนไหมดิบ เครื่องกระเบื้อง(porcelain) 
ชา (มีตัวอยางใหดูในตู) แตวาไมมีสินคาตะวันตกที่จีนตองการ จีนมีเศรษฐกิจดีทําเองไดหมด 
อังกฤษไมสามารถแทรกแซงได ตองดําเนินนโยบายใหเศรษฐกิจจีนออนแอลง จึงทดลองนําฝนจาก
อินเดียเขามาขายรวมมือกับชาวอเมริกันที่นิวยอรก โดยเริ่มมาจําหนายที่หวงผูในมณฑลกวางตุง 
คนอังกฤษ 2 คน คือนายวิลเลียม จารดีนส และนายเจมส แมธีสัน รวมมือกันตั้งบริษัทคาฝน      
นายจารดีนสเปนนายแพทย ดังนั้นใครๆ จึงเขาใจวาใชฝนเปนยา ขณะนั้นมีขุนนางทองถิ่นหลายคน
ที่เริ่มเห็นภัยของฝนและทูลจักรพรรดิวาควรตอตานการคาฝน…

(หนา 109)
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3.2.1.10 ยุคสาธารณรัฐ
ยุคสาธารณรัฐอยูในชวงป ค.ศ. 1912 ถึง ป ค.ศ. 1949 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่เกิดเหตุการณทาง

การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงกลาวถึงประวัติศาสตรในชวงยุคสาธารณรัฐไวดังเชน เมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนเมืองจี๋หลินใน
มณฑลจี๋หลิน ไดเสด็จไปทอดพระเนตรวังจักรพรรดิหุนเชิด โดยพระองคไดทรงกลาวถึงพระราช
ประวัติของจักรพรรดิผูหยีหรือปูยี และเหตุการณสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนั้น ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

…หองแรกจัดแสดงภาพเกี่ยวกับชีวิตของจักรพรรดิผูหยี หรือที่เรียกกันในภาษาไทยวาพระเจาปูยี 
พระองคประทับที่วังนี้ระหวาง ค.ศ. 1932 – 1945 มีภาพเปนกษัตริยตอนพระชนม 3 พรรษา แตง
งานอายุ 16 พรรษา อายุ 18 พรรษาเปนจักรพรรดิหุนเชิด ตอมาถูกจับไปอยูโซเวียต 5 ป ก็กลับเมือง
จีนรับการอบรม 10 ป ปูยีมีความรูทางการแพทยจึงชวยตรวจคนไข จากนั้นก็เปนพลเมืองธรรมดาๆ 
ภาพถายกับพอแม รูปพระนางซูสีถายในป ค.ศ. 1905 – 1911 ซุนยัดเซนปฏิวัติ โคนบัลลังก       
ยวนซื่อไขเปนประธานาธิบดีช่ัวคราว เมื่อพระชนม 6 พรรษาไดศึกษากับครูจีน ภาพครูอังกฤษ
สอนขี่จักรยาน พระเจาปูยีตัดหางเปยทิ้ง ป ค.ศ. 1917 เปนจักรพรรดิครั้งที่ 2 โดยมีจางซุน
สนับสนุน แตเปนอยูไดเพียง 12 วัน ป 1922 แตงงานกับพระนางหวานหรง อายุ 16 ปเทากัน มีสนม
อีกคนหนึ่งช่ือเหวินซิ่ว เขาวังอายุยังไมถึง 14
        ป ค.ศ. 1924 ถูกขุนศึกเฝงยูเสียงไลออกจากวัง ไดไปญี่ปุนและไปเทียนสินโดยมีญี่ปุน
สนับสนุนใหไปอยูในเขตเชาญี่ปุน
        ป ค.ศ. 1931 เขามาทางภาคอีสานของจนี มีคนญี่ปุนสนับสนุน มาสรางวังแหงนี้เสร็จเมื่อ ค.ศ. 
1932 ค.ศ. 1934 บรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 มีภาพแตงชุดมังกรอันเปนชุดเดียวกันกับจักรพรรดิกวงซู
เคยแตง และอีกภาพหนึ่งแตงชุดที่ญี่ปุนตัดให เปนชุดสําหรับจอมทัพคุมกําลังทั้ง 3 ทัพ อีกภาพไป
เขาเฝาจักรพรรดิฮิโรฮิโต ภาพสถานีรถไฟ รูปหนังสือพิมพสมัยนั้น ป ค.ศ. 1941 เกิดสงคราม     
แปซิฟก ยุทโธปกรณขาดแคลน ปูยีตองสงปจจัยสงครามไปใหญี่ปุน ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 
จักรพรรดิฮิโรฮิโตทรงประกาศยอมแพสงคราม 19 สิงหาคม ปูยีถูกจับ ทหารโซเวียตเปนผูจับที่
สนามบินเสิ่นหยาง แตแรกวาจะหนีไปญี่ปุนแตไปไมทัน ปูยีเปนเชลยศึกที่รัสเซียอยู 5 ป

(หนา 36 – 40)

ในการเสด็จฯเยือนพิพิธภัณฑเฮยเหอ พระองคไดทอดพระเนตรนิทรรศการที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณในชวงที่เกิดสงครามกับญี่ปุน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก 
เลม 4 ความวา
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…เริ่มตั้งแตวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1931 เวลา 10 นาฬิกา 20 นาที กองทัพญี่ปุนตีเสิ่นหยาง ภายใน 4 
เดือนญี่ปุนก็สามารถยึดเสิ่นหยาง ฉางชุน และฮารบินได ญี่ปุนยึดเฮยเหออยู 13 ป ใชทั้งเครื่องบิน
และปนใหญ ในตูแสดงปนกลของญี่ปุน มีโรงงานผลิตอาวุธขนาดใหญ ในเฮยเหอมี 2 แหง มีโกดัง
กระสุน ขุดอุโมงค 1,500 กวาอุโมงค ในตูมีหนากากกันพิษ รูปศูนยตํารวจลับและคุกสมัยนั้น ตอน
ที่มีการตั้งแมนจูกัว เฮยเหอเปนมณฑลหนึ่ง ระหวาง ค.ศ. 1933 – 1939 เปนเวลา 6 ป ญี่ปุนต้ัง
บริษัทขุดทอง ขุดไป 1,450,000 ตําลึง รูปวีรบุรุษสมัยนั้นนํากองทัพประชาชนตานญี่ปุน ภาพฐาน
ปฏิบัติการที่เฉาหยางชาน อําเภอเตอกู ทหารโซเวียตมาสนับสนุนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1945 – 1946 ศูนยกลางพรรคคอมมิวนิสตสงผูปฏิบัติมา 90 กวาคน           
นําประชาชนตานทหารญี่ปุน

(หนา 98)

ขณะเสด็จฯเยือนพิพิธภัณฑตอตานญี่ปุน พระองคไดทอดพระเนตรหองจัดแสดงเหตุการณ
ตางๆ ในชวงสมัยนั้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1927 คณะรัฐมนตรีญี่ปุนจัดการประชุมบูรพาขึ้นที่กรุงโตเกียว มีมติให
แยกแมนจูเรียและมองโกเลียออกจากจีนมาเปนของญี่ปุน แมนจูเรียอยูทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของจีน หลังจากนั้นญี่ปุนไดดําเนินการตางๆ ตามมตินี้
        วันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1931 ญี่ปุนเปดฉากโจมตีเมืองเสิ่นหยังภายใน 4 เดือนก็สามารถยึดได
เมืองเสิ่นหยัง (มณฑลเหลียวหนิง) ฉังชุน (มณฑลจี๋หลิน) และฮารบิน (มณฑลเฮยหลงเจียง) แลวยึด
เมืองอื่นๆ ตอเนื่องมา ภาคอีสานของจีนก็อยูใตการยึดครองของญี่ปุน ญี่ปุนจัดต้ังหมานโจวกั๋วขึ้น 
(ประเทศแมนจูเรีย ภาษาไทยถอดเสียงเคลื่อนไปเปน แมนจูกัว) พอถึง ค.ศ. 1934 ญี่ปุนสถาปนา
พระเจาผูอี๋เปนจักรพรรดิหมานโจวกั๋ว
        หลังจากญี่ปุนบุกตงเปย พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปนแกนนํารวมพลังประชาชนตอตานญี่ปุน 
จัดตั้งเปนกองทัพพันธมิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอตานญี่ปุน
        ค.ศ. 1935 นักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ที่อยูในกรุงปกกิ่งไดรวมพลังกันเดินขบวนใหโคนลม
ลัทธิจักรวรรดินิยมญี่ปุน และคัดคานพวกขุนศึกในภาคเหนือที่ต้ังตนขึ้นมามีอํานาจปกครองตนเอง
        ในชวงนั้น พรรคกกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสตจีนสูรบกัน ปลาย ค.ศ. 1936 เจียงไคเช็กไป
บัญชาการปราบปรามพวกคอมมิวนิสตที่เมืองซีอาน วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1936 นายพลจังเสวีย 
เหลียงและนายพลหยังหูเฉิง ขุนศึกภาคเหนือจับเจียงไคเช็กไปขังไว ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสตและ
กกมินตั๋งสามารถเจรจารอมชอมกันได เหตุการณเมืองซีอานจึงยุติลงอยางสันติ

(หนา 37 - 38)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ที่พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณ
ในสงครามตอตานญี่ปุนที่เมืองเหยียนอาน ดังความวา
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…ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนยึดไดดินแดนที่อุดมสมบูรณและมีเงื่อนไขดีไดเกือบหมด จีน
แตกออกเปนกลุมกกมินตั๋ง ต้ังที่มั่นอยูที่เมืองฉงช่ิงซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ไมเจริญนัก ยากจะใช
เปนฐานในการตีตอบโตญี่ปุนได (ที่จริงประพจนก็ไปเห็นมาพรอมๆ กับฉันก็ไมตองเลามาก) สวน
คอมมิวนิสตไปตั้งศูนยอยูที่เหยียนอาน ซึ่งมีสภาพแยไปกวาฉงชิ่งเสียอีก แมแตในดานเกษตร      
ไมนาเปนแหลงแพรขยายอุดมการณปฏิวัติไดเลย
        ในระหวางสงคราม ฝายสัมพันธมิตรสนับสนุนกกมินตั๋ง สวนคอมมิวนิสตที่เหยียนอานตอง
ใชอาวุธลาสมัยที่ผลิตขึ้นเองหรืออาวุธที่ยึดไดจากญี่ปุน
        ทั้งสองฝายพยายามตอตานการโจมตีของญี่ปุน กกมินต๋ังมีปญหามาก สูญเสียกําลังและอยู 
โดดเดี่ยว สําหรับฝายคอมมิวนิสตไดพยายามปรับปรุงองคการการปกครองทั้งพรรครัฐบาล และ
กองทัพ สามารถควบคุมคนไมใหไปรังแกชาวบาน ต้ังระบบภาษีในลักษณะที่คนรวยตองแบงที่ให
คนจน มิฉะนั้นจะไมคุมภาษี ความรับผิดชอบมีการโฆษณาชวนเชื่อ การศึกษาขบวนการเรื่องสตรี 
สื่อมวลชน และเรื่องเยาวชน
        หลังสงคราม กกมินตั๋งเขายึดเหยียนอานไดใน ค.ศ. 1947 แตตอมาฝายคอมมิวนิสตสามารถยึด
คืนได

(หนา 52)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใหความ
สนพระราชหฤทัยประวัติศาสตรดานตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางมาก ทั้งนี้      
เนื่องจากทรงเล็งเห็นวาประวัติศาสตรเปนพื้นฐานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของบาน
เมืองและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ19

3.2.2 ดานโบราณคดี
โบราณคดีคือวิชาที่วาดวยการศึกษาถึงส่ิงที่เหลืออยูของมนุษยในอดีต ไมวาจะเปนใน

ลักษณะของวัตถุส่ิงของ สถาปตยกรรม ที่อยูอาศัย หรือสถาปตยกรรมในศาสนา ทั้งนี้เพื่อใหทราบ
ถึงเรื่องราวของมนุษยในสมัยที่ตองการศึกษาใหมากที่สุด ไมวาจะเปนในดานชีวิตความเปนอยู 
ระบบเศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความเชื่อ และศิลปกรรม เปนตน

ประจักษชัดแลววาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัย
และทรงมีความรอบรูในหลายดานโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางดานโบราณคดี ดวยเหตุนี้จึงทําใหการ
เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะ

                                                          
19ศรีศักร วัลลิโภดม, “สมเด็จพระเทพรัตนฯกับประวัติศาสตรและโบราณคดี,” ใน สมเด็จพระเทพ        

รัตนฯของเรา (ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2534), 96.
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เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ ซ่ึงทําใหพระองคไดทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวทางโบราณคดี
ตางๆ ไดทอดพระเนตรโบราณสถานและโบราณวัตถุที่นาใจเปนจํานวนมาก
 จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 เรื่อง พบ
วาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยโบราณคดีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาก ซ่ึงในการศึกษานี้ผูศึกษาแบงประเด็นการศึกษาความรูทางดานโบราณคดีออก
เปน 3 ประเด็น ไดแก โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร และ   
โบราณคดีปฏิบัติหรือโบราณคดีภาคสนาม ดังรายละเอียด ตอไปนี้

3.2.2.1 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรเปนการศึกษาเรื่องราวหรือกิจกรรมของมนุษยในอดีต

กอนที่จะมีตัวอักษรใชในทองถ่ินนั้นๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาว
ถึงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรไวดังเชน เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ
ปานโพ ไดทรงกลาวถึงธรรมเนียมการฝงศพในสมัยโบราณ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง     
ย่ําแดนมังกร ความวา

        การฝงมีทั้งฝงเดี่ยวและฝงคูหรือฝงหมู ที่ฝงเดี่ยวนั้นแตละคนมีภาชนะและเครื่องมือเครื่องใช
ของตนเองวางอยูขางๆ สําหรับภาชนะดินเผานี้เขาขุดพบในเขตปาชามากกวาเขตบาน ภาชนะเหลา
นี้เปนของใชประจําวันของผูตายไมใชทําขึ้นสําหรับใสกับศพโดยเฉพาะ ศพเพศเดียวกันบางทีฝง
อยูดวยกัน บางคนฝงนอนหงายขายืดเปนปกติ บางคนนอนคว่ํา (อาจเปนพวกศพตายผิดปกติ)    
บางคนก็ฝงดวยทาทางประหลาดๆ จากศพที่ขุดพบทําใหเห็นวาผูชายมีความสูงประมาณ 1.7 เมตร 
ผูหญิงสูงประมาณ 1.59 เมตร

(หนา 168 – 169)

เมื่อครั้งเสด็จไปพิพิธภัณฑกานซู พระองคไดทรงทัศนศึกษาและทอดพระเนตรสิ่งของใน
พิพิธภัณฑ โดยทรงกลาวถึงสิ่งของที่ขุดคนพบตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ดังขอความใน       
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        วัฒนธรรมกอนประวัติศาสตรพบที่ตาต้ีวันในตอนกลางของมณฑลเปนสมัยหินเกา อายุ
ประมาณ 10,000 ป มีเครื่องมือหิน ในบริเวณเดียวกันยังไดพบหมอเขียนสีดําและแดง ตามแบบ
วัฒนธรรมยางเชา (ยางเชาจริงๆ พบที่เหอหนาน) อายุประมาณ 6,000 ปกอนคริสตกาล แหลงหมอ
เขียนสี (เปนวัฒนธรรมหินใหม) ในกานซูมีหลายประเภท ไดแก
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        1. หมาเจี้ยเหยา อยูในอําเภอหลินเตา ตอนใตของกานซู มีลายเขียนภายในและภายนอกหมอ 
เปนลายรูปโลกและจักรวาล เครื่องมือหินใหม กระดูกสัตว ที่สําคัญคือมีดทําดวยกระดูก แตเจาะ
เปนชองใสใบมีดหินขัดอยางบาง เข็มทําดวยกระดูกสัตว (อายุประมาณ 5,000 – 4,000 ปกอน 
คริสตกาล)
        2. ปานชาน อายุประมาณ 2,000 ปกอนคริสตกาล ลายเขียนจะเปนรูปฟนปลา

(หนา 100)

เมื่อคร้ังเสด็จไปพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงมณฑลเหลียวหนิง พระองคไดเสด็จไป    
ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร 
ซ่ึงมีการจัดแสดงโบราณวัตถุตางๆ และวัฒนธรรมในแตละชวงสมัย ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ความวา

        วัฒนธรรมหงซานสมัยเดียวกับหยางเซา ไมพบบานเรือนที่อยู พบแตสถานที่บูชาเทวดา เขาทํา
รูปจําลองบริเวณที่ขุดคนใหดู มีที่บูชาเทพมารดา พบรูปเคารพหนูเสิน (เปนผูหญิงอวนๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ คติเชนนี้มีมากในสังคมโบราณโดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมเกษตรกรรม เมื่อมี
ศาสนาอื่นเขามาก็มักปะปนกับเทพเจาอื่น) ที่นี่พบแทนบูชาเทวดา พบหลุมศพในหลุมมีเครื่อง
ประดับทําดวยหยก รูปมังกรหนาหัวหมูที่ติดไวหนาหองก็มาจากหลุมนี้ อายุก็ประมาณ 5,500 ป 
นอกจากนั้นมีขวานหิน พล่ัวหิน คันไถ (หยางเซาไมมี) เครื่องบูชา รูปหนูเสินนั่งไขวขาประสานมือ 
ภาชนะเขียนสี เครื่องประดับรูปเตา นก ปลา 4,000 – 5,000 ป สมัยหินใหม (หินขัด)

(หนา 14)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดไดโนเสารมากเปนพิเศษ ดวยเหตุนี้
เมื่อ เสด็จไปพิพิธภัณฑจึงมักทอดพระเนตรโครงกระดูกหรือซากดึกดําบรรพดวยความ                          
สนพระราชหฤทัยเสมอ เชน เมื่อคร้ังที่เสด็จไปพิพิธภัณฑเฮยหลงเจียง พระองคไดทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา โดยทรงกลาวถึงโครงกระดูกไดโนเสารพันธุหนึ่ง ดังขอความใน         
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

…ไดโนเสาร (จีนเรียกขงหลง) พันธุนี้ช่ือ Manchurosaurus amurensis เรียกวาไดโนเสารปากเปด 
พบในแมน้ําเฮยหลงเจียง ในมณฑลเฮยหลงเจียง แรดโบราณอายุราว 10,000 ป สมัย Quaternary 
พบป ค.ศ. 1956 ชางแมมมอธ สมัย Quaternary 21,200 บวก – ลบ 600 ปมาแลว พบในป ค.ศ. 1973 
ช่ือวิทยาศาสตร Mammuthis sungari ดูสูงกวาชางธรรมดาที่เคยเห็น

(หนา 7)
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นอกจากนี้เมื่อเสด็จไปมณฑลซานตง พระองคไดทอดพระเนตรหลักฐานทางโบราณคดี
โดยเฉพาะสิ่งของที่ขุดพบในชวงสมัยหินใหม ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารย
ธรรม ความวา

        ในสมัยเมื่อ 4,600 – 6,000 ปมาแลวซานตงตั้งอยูริมแมน้ําเหลืองหรือแมน้ําหวงเหอ มีอารย
ธรรมที่โดดเดน วัฒนธรรมเกาแกสมัยหินใหมเรียกวา ตาเว่ินโขว ที่จัดแสดงมีภาชนะดินเผาเขียนสี
มีลายเปนรูปดาว 8 แฉก มีนักวิชาการตีความวาเปนการแสดงความเคารพพระอาทิตย เห็นไดวาคน
ในยุคนี้เวลาฝงศพจะหันศีรษะทางทิศตะวันออก
        กาน้ําชาดินเผาสีแดงทําเปนรูปหมู ภาชนะ 3 ขาที่เรียกวา กุย
        วัฒนธรรมในยุคตอมาเรียกวา วัฒนธรรมหลงซาน ราว 4,600 – 4,000 ปมาแลว เครื่องปน    
ดินเผาไดพัฒนาฝมือสูงขึ้นมาก สามารถทําไดบางเรียกวา เครื่องปนดินเผาเปลือกไข ซึ่งเปนเรื่อง
แปลกที่คนสมัยหินใหมทําไดขนาดนี้ นอกจากเครื่องปนดินเผาแลว ยังมีเครื่องหยก เชน อุปกรณ
ตางๆ จอบหิน จอบหยก (ฉันสงสัยวาจอบหยกจะใชงานไดจริงๆ หรือ)

(หนา 63)

3.2.2.2 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรเปนการศึกษาเรื่องราวของมนุษยในอดีตที่มีตัวอักษรใชแลว

ในทองถ่ินนั้นๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตรไวดังเชน เมื่อครั้งเสด็จไปสุสานติงหลิง พระองคไดทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่
สําคัญหลายชิ้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ในหองแรกนี้มีอาสนะหินออนของพระเจาแผนดินและพระมเหสีซึ่งจะดูออกไดวาอาสนไหน
เปนของใครโดยดูวารูปที่สลักเปนรูปอะไร ถาเปนรูปมังกรก็เปนของจักรพรรดิ์ รูปหงสเปนของ
มเหสี แตดูไปดูมามังกรกับหงสเกิดหนาตาเหมือนกันเขาไปอีกเลยไมทราบวาตัวไหนเปนตัวไหน 
ในหองนั้นมีโองมังกรใสน้ํามันพืชและมีเชือกทําเปนแบบไสตะเกียงจุดเอาไว โดยถือคติวาจะตอง
มีแสงสวางอยูตลอด เมื่อไปคนพบนั้นเหลือนํ้ามันอยูครึ่งโอง
        อีกหองหนึ่งเปนโลงที่ไวพระศพจักรพรรดิ์และพระมเหสี 2 องค มีหีบสมบัติอีก 16 หีบ หีบทั้ง
หมดเปนหีบจําลองเพราะของจริงผุพังไปแลว เขาบอกวาโลงทําดวยไมหนานมูซึ่งเปนไมชนิดที่ดี  
ที่สุด

(หนา 72)
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พระองคทรงกลาวถึงภาพเขียนฝาผนังและประติมากรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนาที่ถํ้า
ตุนหวง ซ่ึงมีความสําคัญทางโบราณคดีเปนอยางมาก เนื่องจากแสดงใหเห็นความผสมผสาน    
วัฒนธรรมของทองถ่ินตางๆ ไดเปนอยางดี ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย
ความวา

…ศิลปกรรมที่ถ้ําแหงนี้เปนมรดกตกทอดของจีนและทั่วโลก ถ้ํานี้สรางใน ค.ศ. 366 ใชเวลาถึง 10 
ราชวงศ จนถึงปลายราชวงศหยวนเปนเวลารวมแลวพันกวาป ในปจจุบันรักษาไวแบบธรรมชาติ 
พิพิธภัณฑนี้ตางประเทศจะเทียบก็ไมได ถือวารักษาสมบูรณที่สุดในโลก ถ้ํานี้รักษาวัฒนธรรมพุทธ
ศาสนา ทั้งในดานภาพเขียนฝาผนังและประติมากรรม ดูแลวจะเห็นวิวัฒนาการผสมผสานของ 
วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมซินเกียง วัฒนธรรมภาคตะวันตก วัฒนธรรมเอเชียใต เอเชียตะวันตก    
นักวิชาการลวนกลาววาตุนหวงเปนจุดผสมผสานวัฒนธรรมจีนกับประเทศทางตะวันตก ศิลปกรรม
ที่มีอยูนี้สะทอนประวัติศาสตรจีนหลายยุคหลายสมัย ชนช้ันตางๆ และชนชาติตางๆ ของจีนใน 
ขณะนั้น

(หนา 163 - 164)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 กลาวถึงขณะที่พระองคเสด็จฯ
เยือนพิพิธภัณฑจี๋หลินไดทอดพระเนตรโบราณวัตถุในสมัยราชวงศเหลียวที่สะทอนวิถีชีวิต     
ความเปนอยูของคนในสมัยนั้นไดเปนอยางดี ดังความวา

        ขึ้นไปชั้นบนมีเรื่องราชวงศเหลียว มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ไดจดภาษาอังกฤษมาบาง 
The Organisational System of Liao บรรพบุรุษเปนชนเผาฉีตาน ตอมารวมชาติเปลี่ยนช่ือประเทศ
จากฉีตานเปนเหลียว สถาปนาการปกครองเปนกรมการเมืองฝายเหนือและฝายใต มีรัฐบาลกลาง
ควบคุม มีรูปถายสถานที่เมืองโบราณ 4 เมือง ตอนนี้ดูเปนแตกองดิน พบวัตถุโบราณ เชน กระเบื้อง
มุงหลังคา หนามังกร เจดียดินเผาเรียกวาวานจินถา วังใตดิน ภาพวาดกษัตริยลาสัตว ทุกคนไวผม
แกละ 2 ขาง เหรียญเงิน ชาวฉีตานเคยอยูในทุงหญาขี่มามากอน ฉะนั้นสิ่งของเกี่ยวกับการขี่มาจึง
เปนของสําคัญ เชน อานมาตองทําใหสุดฝมือ เครื่องปนดินเผาสําหรับใสน้ําแขวนขางมา รูปราง
เลียนแบบของโบราณซึ่งเปนหนัง เครื่องเซรามิกเคลือบสีขาว โองรูปขาไกสําหรับใสน้ํา ภาพวาด
สมัยเหลียว ไดอิทธิพลทั้งสมัยถังและซอง สุสานหมายเลข 1 พบ ค.ศ. 1971

(หนา 75)

เมื่อพระองคเสด็จไปพิพิธภัณฑหยังโจว พระองคไดทอดพระเนตรสิ่งของหรือโบราณวัตถุ
ที่ขุดพบในสุสานหลิวล่ีหวัง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา
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        สมัยราชวงศฮ่ัน หยังโจวมีฐานะเปนแควนช่ือวา กวงหลิง ขุดพบสิ่งของในสุสานของหลิวล่ี
หวัง อยูบนเขาเกาฉวน ของที่พบมีกระเบื้อง เครื่องใชในสุสาน ตราลัญจกรรูปเตา เครื่องประดับ
ทองคําและอาวุธ สมัยนั้นมีการขุดบอน้ํา มีการใชวงทอคลายๆ กับที่เราใชกรุบอน้ําสมัยนี้ นอกจาก
นั้นมีเครื่องสําริด เครื่องเขินสีแดง (เวลาจัดแสดงตองแชน้ําเพื่อกันเสีย) เครื่องปนดินเผาสมัย
ราชวงศฮ่ันตะวันออก ทําเปนรูปเลาหมู เสื้อสําหรับสวมใหศพราวๆ สมัยกลางราชวงศฮ่ันตะวันตก 
ทําดวยกระจกเคลือบ (ไมไดทําดวยหยก) กระจกพวกนี้ผูบรรยายวานําเขาจากโรม บางสวนทําเอง
ในประเทศจีนสีเหมือนหยก ทําลวดลายมังกร เครื่องไมตางๆ ก็ตองแชน้ํากันเสียเชนเดียวกับ     
เครื่องเขิน

(หนา 164)

นอกจากนี้พระองคยังไดทรงกลาวถึงหมอติ่งซ่ึงเปนโบราณวัตถุที่มีความงดงามและ     
ทรงคุณคามาก ซ่ึงไดเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑมณฑลเหอหนาน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ของช้ินล้ําคาที่สุดชวงยุคกลางถึงปลายชุนชิวเปนหมอต่ิง ฝาเปนรูปนกกระเรียน อาจเปน
เครื่องราชูปโภค ของแบบนี้พบ 2 ช้ิน อีกช้ินอยูที่พิพิธภัณฑเมืองโบราณปกกิ่ง วิธีการทําซับซอน
มาก ตองติดสวนที่เปนลวดลายภายหลัง ขุดพบเมื่อ ค.ศ. 1923 ผูวาราชการมณฑลสมัยนั้นคือเฟงอว้ี
เสียงบอกใหเก็บเอาไวที่พิพิธภัณฑเพราะมีคาที่สุด ในสมัยนั้นมีเทคนิคการฝงพลอยในทองสําริด 
เชน ภาชนะใสเหลาเปนสําริดฝงเสนเงินทําใหดูวิจิตรตระการตามากขึ้น

(หนา 132)

3.2.2.3 โบราณคดีปฏิบัติหรือโบราณคดีภาคสนาม
โบราณคดีปฏิบัติหรือโบราณคดีภาคสนามเปนการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีเพื่อทํา

การรวบรวมหลักฐานขอมูลในภาคสนามสําหรับคนควาตอไป ในการศึกษานี้หมายรวมไปถึงการ
อนุรักษและดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆ ดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงกลาวถึงโบราณคดีปฏิบัติหรือโบราณคดีภาคสนามไวดังเชน ในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการรักษาแหลงโบราณคดีที่ยังมิไดมีการขุดคน ซ่ึงนับเปน
ภูมิปญญาที่นาสนใจ ดังความวา
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…สุสานนี้ยังไมมีการขุด (ที่ขุดแลวและเรากําลังจะไปดูเปนสวนของกองทัพไมใชตัวสุสาน)         
มีลักษณะเปนเนินดินใหญ เดิมไมมีตนไมเลย คุณซุนหมิงเลาวาไมมีตนไมเพราะบริเวณนี้เขาเอา
ทรายกลบมีคนเลาวาทรายที่กลบนี้เขาเอาไปคั่วกอน ตนไมจึงขึ้นไมได เขาตองการรักษาสมบัติใน
สุสานไว…

(หนา 149)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงการขุดคนหลักฐานทาง
โบราณคดีในสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต รวมทั้งทรงสอบถามเจาหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา
โบราณวัตถุตางๆ ดังความวา

        สําหรับหลุมที่พบกองทหารมาของจิ๋นซีฮองเตมี 3 หลุม เปดใหม 2 หลุม จะไดไปดูรถมาสมัย
นั้น ทานรองจะไปดวย เพราะทานเคยเรียนประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรในชวง
นั้น ขาพเจาถามวาตอนนี้มีวิธีเก็บรักษาดีขึ้นหรือยัง ขาพเจาเคยถามเจาหนาที่จีนเมื่อเดินทางมาใน
คราวกอนวาทําไมไมขุดขึ้นมาดูอีก เจาหนาที่ตอบวาไมขุดเพราะยังไมทราบวิธีรักษา (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการรักษาสี) ขุดขึ้นเกรงวาของจะเสีย ทานรองอธิบายวาหลุมที่ 1 ที่ขาพเจาเห็นเปน
หลุมที่ถูกไฟไหมถูกทําลายไปบางแลว หลุมที่ 3 มีสภาพดีกวา เราขุดมาบางสวน สวนใหญก็ยังอยู
ใตดิน เทคนิคการเก็บรักษานั้นยากมาก การขุดคนตองทําอยางชาๆ เราเองก็ไมคอยไดขุดขึ้นมาโดย
ต้ังใจ ที่พบมักเปนการพบโดยบังเอิญ เชนขุดเพื่อกอสรางอะไรๆ แตที่คิดวานาจะขุดคนตอไป คือ
สุสานพระเจาจิ๋นซี ขาพเจาถามวาที่เคยไดยินมาวาสุสานถูกฌอปาอองปลนหมดแลวทานวาจริง
หรือเปลา ทานรองบอกวาหลักฐานทางประวัติศาสตรบอกไวอยางนั้น เมื่อไปสํารวจจริงๆ ไมพบ
รองรอยวากําแพงถูกทําลายหรือวามีการขโมย ปรอทที่มีในหลุมก็ยังอยู ขาพเจาสงสัยวาเมื่อยังไม
ไดขุดดูจะทราบไดอยางไรวามีปรอท ทานรองบอกวาใชเครื่องมือวิทยาศาสตรสมัยใหม…

(หนา 50 - 51)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคยังทรงกลาวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร
ที่ชวยในการขุดคนและอนุรักษหลักฐานทางโบราณคดีตางๆ ดังความวา

…สําหรับสุสานเราใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรับผลสอดคลองกับเอกสารประวัติศาสตรที่     
ซือหมาเชียนเขียนไววาใชปรอทในสุสาน ขาพเจาถามวาวิธีการทางวิทยาศาสตรที่วานี้ทําอยางไร      
เขาบอกวาปรอทระเหยไดจึงนําดินช้ันบนมาตรวจวิเคราะหทางเคมี สามารถคํานวณปริมาณปรอท
ที่มีอยูได การสํารวจสุสานถึงจะมีความกาวหนาก็ตองกระทําตอไป การขุดคนนี้เขาโครงการของ   
ยูเนสโก

(หนา 87)
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งานดานโบราณคดีนอกจากจะอาศัยความรูทางดานวิชาการแลว ยังตองมีความอดทนและ
ความละเอียดออนอีกดวย โดยเฉพาะโบราณคดีภาคสนามเปนงานที่ตองอาศัยความละเอียด ประณีต
เปนอยางมาก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…งานขุดคนทางโบราณคดีและงานซอมบูรณะเปนงานที่ละเอียดมาก เจาหนาที่จะตองคอยๆ เอา
แปรงปดดิน มีอีกคนคอยนั่งวาดรูปทุกช้ินสวนที่แตกไป แลวก็ตองเอามาตอกันใหถูกตองเหมือน
เลนรูปตอ ในหลุมมีรูปกวางดวย เขาอธิบายวาเปนของที่ใชในการบูชาบรรพบุรุษกอนออกรบ

(หนา 91)

ทั้งนี้การอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆ นั้น นอกจากจะมีความรูและอดทนใน
การปฏิบัติงานแลวยังตองอาศัยปจจัยสําคัญอีกหลายประการ ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง   
มุงไกลในรอยทราย ความวา

…คุยกันเรื่องการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ เขาบอกวาจะตองคํานึงถึงหลายดานดวยกัน
        1. เทคนิคมีพอหรือยัง
        2. สภาพแวดลอมทางสังคมเปนอยางไร
        3. งบประมาณ
        โดยสรุปแลว ตองประสานกับประชาชนใหดี ประชาชนตองชวยรักษาดวย

(หนา 95)

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคยังไดกลาวถึงเมื่อคร้ังเสด็จ
ไปทอดพระเนตรภาพเขียนฝาผนังและภาพปูนปนในถํ้าโมเกา ซ่ึงพระองคไดแสดงพระราชทัศนะ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีไวอยางนาสนใจ ดังนี้

…การลอกภาพหรือเอาของไปเชนนี้ก็มองได 2 แง มองแงหนึ่งก็ถือวาเปนการปลนวัฒธรรม เพราะ
โบราณวัตถุควรอยูในสถานที่ที่คนพบจึงจะใชเปนที่ศึกษาได แตผูที่นําโบราณวัตถุและเอกสาร
ตางๆ ไปก็อางวานําไปเพื่อศึกษาและเก็บรักษาใหอยูยงเปนสมบัติวัฒนธรรมของโลก และเปน
เกียรติแกประเทศที่เปนเจาของวามีอารยธรรมรุงเรืองมาแตโบราณ อยางไรก็ตามของที่เปนสวน
หนึ่งของสถาปตยกรรม รวมทั้งภาพเขียนฝาผนังก็ควรอยูที่สถานที่ดั้งเดิม จะเปนประโยชนดานการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



219

ศึกษามากกวา สําหรับคัมภีรหรือเอกสารถามีเยอะแยะเก็บไวที่ตางประเทศบางก็ดี เพราะเขามีที่เก็บ
เอกสาร รักษาความชื้นและอุณหภูมิอยางดี การที่จะสรางที่เก็บแบบนี้ทั้งหมด ก็หมดสิ้นคาใชจาย
มาก อาจจะใชวิธีทําบรรณานุกรมก็ได

(หนา 184)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้ง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑตางๆ ซ่ึงถือเปน  
สถานที่ทัศนศึกษาทางโบราณคดีที่นาสนใจ พระองคไดทอดพระเนตรหลักฐานทางโบราณคดีใน
ชวงสมัยตางๆ ตลอดจนทรงศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุเหลานั้นดวย
ความสนพระราชหฤทัย เพราะการศึกษาทางดานโบราณคดีจะชวยใหพระองคเขาพระราชหฤทัยถึง
ความเปนมาอันยาวนานของชนชาติจีนในอดีตไดดียิ่งขึ้น

3.2.3 ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีความยิ่งใหญในทุกดาน มีอาณาเขตที่กวางขวาง   

มีประชากรจํานวนมาก สงผลใหมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละ
ทองถ่ิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมทุกดานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเสด็จฯเยือนแตละมณฑลจะ
ทรงปฏิบัติพระองคใหกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้น และทัศนศึกษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ดวยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง

ในการศึกษาความรูดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏในพระราชนิพนธ 
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูศึกษาไดแบงประเด็นศึกษาออกเปน 2 ประเด็นใหญๆ 
ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.2.1.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณีคือความประพฤติที่คนกลุมหนึ่งกําหนดถือเปนแบบแผนกันมา

อยางเดียวกันและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาชานานจนเปนลักษณะเฉพาะของคนกลุมนั้น20 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนเอกลักษณนาสนใจมากมาย ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีจีนในดานตางๆ ดังนี้

                                                          
20กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เลมท่ี 3 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร

(กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, 2525), 3.
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ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับวงจรชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษยในชวงตางๆ      

ตั้งแตขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การแตงงาน และการตาย เปนตน ซ่ึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิตไวดังเชน 
ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงหมูบานชนเผาแหงหนึ่งริมทะเลสาบ
เออรไหที่มีประเพณีการแตงงานที่เปนเอกลักษณของตน ดังความวา

…ใกลๆ ทะเลสาบนี้มีหมูบานชนเผาหนึ่งที่มีประเพณีถือระบบแมเปนใหญ ชายหญิงแตงงานกัน 
ชายตองไปนอนอยูบานหญิง แตกลางวันไปอยูบานตัวเอง ในสมัยกอนพวกเด็กๆ รูแตวาใครเปน
แม ไมรูจักพอ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปบางแลว…

(หนา 56)

ในขณะที่เสด็จลองทะเลสาบเออรไห พระองคไดทอดพระเนตรการแสดงตางๆ รวมทั้งการ
แสดงประเพณีการแตงงานของชาวไป ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…แสดงพิธีการแตงงานของพวกไป ตองมีการไลจับเจาสาว 3 ครั้ง ครั้งแรกดีใจ ครั้งที่ 2 มีความสุข 
ครั้งที่ 3 เสร็จพิธี เชิญใหแขกไปจับแกมเจาสาวเปนการใหพร สุดทายเจาบาวเจาสาวแจกขนมหง 
ชวงซี

(หนา 65)

ในพระราชนิพนธเรื่อง เย็นสบายชายน้ํา เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จลองแมน้ําฉางเจียง         
ไดทอดพระเนตรประเพณีเกี่ยวกับการตายของชนชาติสวนนอยชาวเปอ ที่ตองนําโลงศพไปแขวน
ไวตามหนาผา ดังความวา

        สิ่งที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งของที่นี่คือ มีโลงศพแขวน นักวิชาการกลาววาโลงศพนี้เปนของ 
ชนชาติสวนนอยชาวเปอ มีประเพณีวาเมื่อตายจะนําโลงศพไปแขวนไวตามหนาผา  คนไหนยิ่งรวย
มากก็ยิ่งเอาไปแขวนไวบนที่สูงๆ และอันตราย ถือวาอยูใกลสวรรค พวกเขาเอาโลงศพขึ้นไป   
อยางไรนั้นไมมีใครทราบ นักวิชาการสนันิษฐานไวหลายอยางยังไมเปนที่ตกลง ชนเผานี้กอกบฏ
ในราชวงศหมิง จึงถูกปราบหมด ลูกหลานที่ยังเหลืออยูตองเปลี่ยนแซ เดิมแซอา เปลี่ยนเปนแซเหอ 
บางกลุมก็ยังยึดประเพณี คือ ถึงเวลาเดือน 8 ยังเดินทางมาในที่มีโลงศพแขวน เพื่อที่จะเซนไหว
บรรพบุรุษ

(หนา 111)
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เมื่อเสด็จไปพิพิธภัณฑศิลปะและโบราณคดี อาเธอร เอ็ม. แซคเกลอร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 
พระองคไดทอดพระเนตรเครื่องใชประจําวันของผูตายสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก โดยพระองคกลาว
ถึงประเพณีเกี่ยวกับการตาย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…แตกอนเคยมีธรรมเนียมพิธีศพของผูมีอํานาจจะตองฝงขาทาสบริวารลงไปดวย เปนการฝงทั้ง
เปน แตในสมัยราชวงศฉินมีการเปลี่ยนประเพณีเปนการใชตุกตาฝงลงไปแทน และไดปฏิบัติสืบตอ
มาในสมัยหลัง…

(หนา 66)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ที่กลาวถึงประเพณีเกี่ยวกับการ
ตายในชนบทของจีนที่ยังมีการนุงกระสอบไวทุกข ดังความวา

…รถผานคนนุงกระสอบไวทุกขในพิธีศพเดินมาเปนแถว หงเยี่ยนบอกวาเดี๋ยวนี้ในปกกิ่งเขาไมทํา
พิธีแบบนี้กันแลว มีแตตางจังหวัด ฉันนึกถึงวาคนจีนเคยบอกวาถาจะศึกษาธรรมเนียมจีน          
ตองศึกษากับจีนโพนทะเล เพราะยังรักษาไวไดดีกวา…

(หนา 142)

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับการเมืองการปกครอง
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมีหลายลักษณะ อาทิ ขนบ        

ธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการผลัดแผนดินและการขึ้นครองราชสมบัติ เปนตน ซ่ึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการเมืองการ      
ปกครองไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคไดกลาวถึงประเพณีการ
เซนไหวขงจื๊อที่จักรพรรดิองคใหมของจีนปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน ดังความวา

        ตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เมื่อผลัดแผนดินจักรพรรดิองคใหมจะตองเสด็จมาเซนไหวขงจื่อ 
ประวัติศาสตรบันทึกไววา จักรพรรดิเสด็จมาที่นี่ 12 องค ในหองมีเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงระหวาง
พิธี ดานนอกอาคารเปนลานกวางสําหรับฟอนรําในพิธีเซนไหว ตรงขามเปนที่เซนไหวบรรพบุรุษ
ขงจื่อ

(หนา 102)
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อีกทั้งยังทรงกลาวถึงธรรมเนียมการเผาเสื้อผาของราษฎรเมื่อมีการผลัดแผนดิน โดยยกเวน
บานตระกูลขงที่สามารเก็บเสื้อผาไวได ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม
ความวา

…มีธรรมเนียมวาเมื่อสิ้นแผนดินราษฎรทั้งปวงจะตองเอาเสื้อผาเกาเผาทิ้งและเปลี่ยนเสื้อผาใหม 
อนุญาตแตบานตระกูลขงเพียงบานเดียวใหเก็บเสื้อผาเอาไวได (ฉันไมเคยไดยินเรื่องธรรมเนียมเผา
เสื้อผา มีแตแตงไวทุกขโกนหัว ตองลองคนควาดู)

(หนา 106)

ขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องดวยเทศกาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเทศกาลสําคัญตางๆ ที่นาสนใจมากมาย อาทิ เทศกาลตรุษจีน 

สารทจีน สงกรานต และลอยกระทง เปนตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
กลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องดวยเทศกาลไวดังเชน เมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนมณฑลจี๋หลิน  
พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรเทศกาลลอยกระทง ซ่ึงถือเปนประเพณีที่มีความสวยงามและ   
นาสนใจ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

        รับประทานเสร็จแลว เราตองไปแตงตัวใหหนา (ผจญหนาว) เขาไปกวาเดิม เพื่อไปดูการลอย
กระทงซึ่งเปนรายการพิเศษนอกรายการ เทศกาลลอยกระทงจริงๆ ผานไปแลว แตเขาจัดใหขาพเจา
ดูเปนพิเศษ คนจี๋หลินชอบลอยกระทงในหนาหนาว เพราะวาแมน้ําซงฮัวไมเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว 
และมีหมอกควันดูสวยงาม กระทงทําดวยไมติดกระดาษสีแดงเปนกลีบดอกบัวจุดเทียนตรงกลาง 
เขาแสดงใหขาพเจาดูพันกวากระทง ถาเปนของจริงหมื่นๆ กระทงคงจะสวยงามมาก ขนาดนี้ก็ยัง
เห็นวาสวยงาม หลังจากดูกระทงแลวไปดูโคมน้ําแข็งหลากสี…โคมน้ําแข็งทําดวยกอนน้ําแข็ง
จํานวนมหาศาล ตัดจากทะเลสาบ ใสโคมไฟสีตางๆ ไวขางใน หนางานทํารูปสุนัขเพราะวาปนี้เปน
ปจอ จากนั้นขึ้นไปบนเรือจําลองแบบเดียวกับที่พระเจาเฉียนหลงใชเสด็จประพาสเจียงหนาน        
มีโคมรูปทิวทัศนตางๆ สวนใหญจากหยางโจว

(หนา 149 - 150)

ในพระราชนิพนธเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงประเพณีสงกรานตของ       
ชนชาติไต ดังความวา

…พิธีสงกรานตของชนชาติไต (ไท) มีการสาดน้ําและแขงเรือในแมน้ําลานชางหรือแมน้ําโขง…
การเลนสงกรานต อยูบริเวณแมน้ําลานชางแทนที่จะเอาน้ําสาดกัน ในภาพถายใชใบไม จุมน้ํา
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สะบัดๆ คลายๆ กับพระพรมน้ํามนต ภาพการปลอยโคมลอย การยิงบั้งไฟ การรวมวงกินเหลาอุ
หรือเหลาไห ภาพตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีโจวเอินไลไปฉลองสงกรานต แตงกายดวยเสื้อผาชุด
พ้ืนเมืองของชาวไต

(หนา 8 - 11)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงเทศกาลหั่วปาของชนเผาอี๋   
ดังความวา

        เทศกาลหั่วปาในเดือนหกชาวบานจะรองเพลงเตนรําจนอาทิตยตกดิน หนุมเตนระบําจนพื้น
รองเทาพันช้ันสึก สาวเตนจนรองเทาปกขาด สาวๆ ใชดอกตูจวนปกผมและประกวดปกผา…

(หนา 92)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงเทศกาลเช็งเมงที่นับเปน
เทศกาลสําคัญ 1 ใน 24 เทศกาลของจีน ดังความวา

        ชิงหมิงหรือที่ภาษาจีนแตจิ๋วออกเสียงวา เช็งเมงนั้น เปนหนึ่งใน 24 เทศกาลของจีน ในวันนี้
ชาวจีนจะไปกราบไหวสุสานบรรพบุรุษ จะรวมกันไปทั้งครอบครัว จะปดกวาดหลุมฝงศพให
สะอาด ตัดหญาที่ขึ้นรก เช็ดฝุนที่จับอยูบนตัวอักษรที่จารึกไวในแผนหิน หากตัวอักษรเลือนก็จะ
เขียนใหมใหชัดๆ นอกจากนั้นจะไปเที่ยวปาเขาดวยใหสนุกสนานเบิกบานใจ เปนวันที่รื่นรมยได
ไหวบรรพบุรุษ ไดชุมนุมพบปะญาติๆ…

(หนา 95)

นอกจากนั้นพระองคยังทรงกลาวถึงพิธีไหวกวนอูที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป ณ สุสานกวนอู  
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        จากนั้นไปสุสานกวนอู ตอนนี้กําลังสรางลานจอดรถ มีที่แสดงงิ้ว ในแตละปที่มีพิธีไหวกวนอู
จะจัดงานในวันขึ้น 13 ค่ําเดือนอาย (ทําไมก็ไมทราบ) เดือน 5 และเดือน 9…

(หนา 157)

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
ชาวจีนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ดวยเหตุนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพสวนใหญจึงมีความเกี่ยวของกับการเกษตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
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สยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไวดังเชน ใน
พระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร พระองคเสด็จไปทอดพระเนตรเทียนถาน ซ่ึงเปนสถานที่
ประกอบพิธีพืชมงคลของจีนในอดีต การประกอบพิธีดังกลาวนี้จะชวยใหพืชพันธุธัญญาหารอุดม
สมบูรณ ดังความวา

        หลังจากนั้นเราไปที่เทียนถานหรือหอฟา อันเปนที่ซึ่งจักรพรรดิ์ต้ังแตราชวงศเหม็ง (หรือหมิง) 
มากระทําพิธีพืชมงคลแบบจีนเพื่อใหบังเกิดความอุดมสมบูรณแกรัฐ เมื่อไปถึงลมแรงมากจนตอง
ควักแวนตาขึ้นมาใสปะทะผงตางๆ ที่จะเขาตาเอาไวกอน อาคารแรกที่เขาไปเปนอาคารกลมๆ ช่ือ
วา “ซิ่นเหนียนเตี้ยน”…ดูเหมือนวาอาคารนี้ใชประกอบพิธีในฤดูใบไมผลิ และมีอาคารอีกแหงใช
ประกอบพิธีในฤดูใบไมรวง รอบๆ เปนสถานที่จักรพรรดิ์ทรงประกอบพิธีบูชา ลม เมฆ ฝน ไฟ มี
เตาเผาเครื่องบูชาที่ใชในพิธีเฉพาะ และมีทางเดินไปเชื่อมกับสถานที่ซึ่งใชในการบูชาบรรพบุรุษ 
อีกอาคารหนึ่งเปนที่ซึ่งจักรพรรดิ์ใชเปลี่ยนฉลองพระองคเพื่อจะเขาพิธี…

(หนา 38 – 40)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงประเพณีการตอสูกับ
หมีของชนกลุมนอยฉยุงหนูที่มีอาชีพหลักคือลาสัตว ดังความวา

…คนกับหมีสูกัน อาจารยหวางบอกวาการสูกับหมีนี้ไมใชธรรมเนียมของคนจีนซึ่งเปนเกษตรกร 
นาจะเปนประเพณีของพวกที่ลาสัตวเรรอนอยางพวกฉยุงหนูมากกวา…

(หนา 78)

3.2.3.2 วัฒนธรรม
วัฒนธรรมคือการดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม 

ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว ความกาวหนาและศีลธรรมของประชาชน21              
สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบดวยกลุมชนหลายเผาพันธุจึงเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขึ้นมากมาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงวัฒธรรมจีนในดานตางๆ 
ดังนี้

                                                          
21สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพา

นิช, 2528), 1.
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วัฒนธรรมการแตงกาย
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศตลอดจนความเชื่อที่แตกตางกันในแตละภูมิภาคจึงสงผลให    

ชาวจีนในทองถ่ินตางๆ มีวัฒนธรรมการแตงกายที่แตกตางกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงวัฒนธรรมการแตงกายของชาวจีนไวดังเชน ในระหวางการ           
ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงมณฑลเหลียวหนิง พระองคไดกลาวถึงวัฒนธรรมการ
แตงกายของผูชายชาวแมนจู ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2  
ความวา

…มีรูปทวารบาลไวทรงผมแปลกคือโกนหัวหมดปลอยแตขางๆ ยาว ทําใหนึกถึงพวกผูชายแมนจูที่
โกนหัวครึ่งหนึ่งและที่เหลือถักเปยยาว พวกมูเซอรดําทั้งชายหญิงโกนหัวดานหนาดานหลังปลอย
ยาว พวกนายพลเหลียวก็ไวผมสองแกละอยางนี้เชนกัน

(หนา 26)

ระหวางการเสด็จฯเยือนพิพิธภัณฑชนกลุมนอย พระองคไดทอดพระเนตรการจัดแสดง
วัฒนธรรมการแตงกายของชนเผาตางๆ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม
ความวา

        ในตูมีหุนแสดงเครื่องแตงกายของชนเผาตางๆ เชน เสื้อผาที่ทําจากหญาของพวกอี๋ (อยูที่ฉูสง) 
เสื้อผาเปลือกไมของพวกฮาหนี เสื้อผาฟางของพวกจวง เสื้อผาหนังสัตวของพวกนาซีและพวกหุย 
เสื้อผาปานของพวกอี๋ เสื้อผาทําดวยหัวเฉา (fireweed) ของพวกไตหรือไทย

(หนา 321)

วัฒนธรรมการรับประทาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนชาติหนึ่งในโลกที่มีวัฒนธรรมการรับประทานที่เปน    

เอกลักษณ และยังมีความแตกตางหลากหลายในแตละภูมิภาคของประเทศอีกดวย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงวัฒนธรรมการรับประทานของชาวจีนไวดังเชน เมื่อ
พระองคเสด็จฯเยือนมณฑลยูนนานในป พ.ศ. 2524 พระองคไดเสวยเนื้อสุนัขและตุกแก อาหาร   
ดังกลาวเปนอาหารประจําถ่ินของชาวบานในแถบนี้ แสดงใหเห็นวัฒนธรรมการรับประทานที่   
แตกตางจากทองถ่ินอื่นๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงพระองคเสวยไดอยางไมรังเกียจ           
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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…รายการตอไปนั้นเขาเขียนในเมนูวา braised dog meat หรือหมาตมเค็ม อาหารจานนี้กอใหเกิด
ความวิพากษวิจารณกันมาก ในโตะมีคนปจอตั้ง 5 คน คือคุณพูนเพิ่ม ทานผูหญิงมณีรัตน ทาน
ประธานกรรมการปฏิวัติและภรรยา และอาจารยสารสิน (คนละรอบ) ทานผูหญิงมณีรัตนอางวา
เปนคนปจอจึงไมยอมรับประทานหมา ทานผูหญิงสุประภาดาบอกวาเปนคนรักหมา แมไมใชคนป
หมาก็ไมอยากจะกินหมา สวนคนอื่นนั้น แมจะปหมาขาพเจาก็เห็นเคี้ยวหมาตุยๆ
        ตัวขาพเจาเอง ครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ที่ไดกินหมา (อยางเปนทางการ) จึงไมต่ืนเตนเทาที่ควร ครั้ง
แรกนั้นขาพเจาไดรับประทานตอนที่ไปโครงการชลประทานแถวๆ จังหวัดเชียงราย มีพวกฮอเขา
ไปซื้อหมาของอีกอ แลวตมเค็มกับเครื่องยาจีนซึ่งเขาบอกวาแพงมาก ตอนนั้นขาพเจารับประทาน
ไป 5 ช้ิน รูสึกวาไมอรอยเปนพิเศษ เพราะเนื้อหมามีลักษณะคลายๆ เนื้อหมู มีมันมากกวา แลว
เหนียวดวย เนื้อหมาที่จีนอรอยดีมากไมเหนียว รสกลมกลอม ขาพเจาจึงรับประทานหมดจาน…สิ่ง
ที่รับประทานกับหมาดําเปนซุปซึ่งเขียนไวในเมนูวา “ซุปไกตุนในหมอ” ตองอธิบายนิดหนอยวา
หมออันนี้เปนหมอพิเศษซึ่งใชทําไกอัด (ทั้งตัว) ใครๆ เชน ปาไล ตุย ตางซื้อกันใหญ ทานผูวาฯ 
กระซิบวานี่ไมใชไกแตเปนตุกแก ขาพเจาเปนคนสําคัญก็ไดกินมากหนอย คนอื่นๆ ไดกินแตน้ําซุป
หรือเนื้อไกเทานั้นแหละไมใชตุกแกจริงๆ วาแลวก็หันไปสั่งลูกนองใหเลือกเฉพาะตรงที่เปนตุกแก
มาใหขาพเจาถึงสองถวย เนื้อตุกแกในซุปนี้ไมคอยนาเกลียด เขาลอกหนังออกหมดแลวหั่นเปน
ทอนๆ ทอนที่มีขาติดเขาก็ตัดขาออก ทานผูวาฯ อธิบายวิธีรับประทานวากระดูกตุกแกก็รับประทาน
ได แตขอใหเคี้ยวละเอียดๆ ใหรับประทานมากๆ เพราะเปนประโยชนตอรางกาย ชวยระบบ
ประสาทและแกหืด…เรื่องหมาและตุกแกนี้ขาพเจาถูกพรรคพวกโจมตีหาวาไปบอกคนจีนใหจัดให
รับประทาน บางคนบอกวาตั้งแตออกจากปกกิ่งไมมีความสุขใจเลย เปนความสัจจริงวาขาพเจามิได
ไปสั่งใครอยางนั้นเลย เพียงแตพูดเลนๆ เรื่องการกินตุกแกเทานั้น สังเกตดูฝายจีนที่มากับเราจาก 
ปกกิ่ง ไมมีใครอยากรับประทานสัตว 2 ชนิดนี้เลย ดูเหมือนวาจะเปนอาหารของคนใต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยูนนาน

(หนา 250 – 254)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงวัฒนธรรมการดื่มชา  
ซานเผาของชนกลุมนอยชาวหุย ดังความวา

        เครื่องดื่มเปนชาซานเผาของชนกลุมนอยที่เปนมุสลิม (หุย) ใสใบชา น้ําตาลกรวด แอปปริคอต 
และลําไยแหง ตองใสในถวยชาพิเศษของเขามีฝาปด มีจานรองถวย วิธีจะรับประทานที่ถูกตองจะ
ตองใชมือขางเดียวถือดื่มโดยไมเปดฝา ถาจะรับประทานหลายๆ ถวยก็ใชวิธีเติมน้ํารอนลงไปอยาง
เดียว ไมตองเติมอะไรอีก

(หนา 115)
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นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 พระองคยังไดแสดงให
เห็นวัฒนธรรมการรับประทานของชาวเฮยหลงเจียง ซ่ึงสะทอนใหเห็นความผูกพันของบุคคลใน
ครอบครัว ดังความวา

        ไกตุนเห็ดชนิดหนึ่งมาจากภูเขาอรอยมากคลายๆ กับเห็ดโคน ในภาคอีสานนี้เวลาลูกเขยไป
เยี่ยมบานแมยาย แมยายจะทําใหรับประทาน ถามคุณกวนมูวาแมยายทําใหหรือเปลา แมยายคุณ
กวนมูเปนคนปกกิ่งก็เลยไมมีเห็ดแบบนี้

(หนา 42)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงกลาวถึงวัฒนธรรมการดื่มชากังฮูของ
ชาวแตจิ๋ว ซ่ึงมีวิธีการชงชาที่เปนเอกลักษณนาสนใจ สะทอนใหเห็นความประณีตและละเอียดออน
ในวัฒนธรรมการดื่มชาจีน ดังความวา

        ระหวางอาหารไดดื่มชาพิเศษที่ชงแบบแตจิ๋ว เรียกวาชากังฮู หมายถึง ชาพันธุไหนก็ได แตที่
นิยมที่สุดคือมาจากฮกเกี้ยน เปนชาทิกวนอิมหรือชาอูหลง ที่แตจิ๋วเองไมมีชาดี ชาที่ดีตองปลูกอยาง
พิเศษ เก็บอยางพิเศษและชงอยางพิเศษ ชาที่เขาเอามาใหดื่มกลิ่นหอมกวาชาอื่นๆ ที่เคยดื่มมา เขาไม
ชงใหดูแตเลาวาตองลวกกาน้ําชาและถวยชาใหรอนทั้งขางในและขางนอก ตองใสใบชาในกาให
มากหนอย ชาที่ใชนั้นผูใหญเลาวาซื้อใบชามาหอหนึ่งก็ตองมาเลือกขนาดเปนเล็ก กลาง ใหญ เอา
ใบเล็กวางขางลาง ใบใหญวางขางบน ชาที่ชงน้ําแรกยังไมอรอยจึงเททิ้ง น้ําที่ใชชงบางคนที่
พิถีพิถันก็ตองใชน้ําบริสุทธิ์พิเศษ บางคนตองมีเตาตมน้ําเล็กๆ โดยเฉพาะการชงชากังฮูนี้ถือเปน
ศิลปะพิเศษ บางคนเรียกวาเปนพิธีชงชาแบบจีน (แตจิ๋ว) การจิบก็ตองจิบทีละนอย ตองใชภาชนะ
พิเศษ เขาถึงไมใหดื่มมาก นานๆ ก็เอามาใหจิบสักถวยตะไล มีผูเลาดวยวาโบราณ (ไมทราบวา
โบราณแคไหน) มีตําราดูใบชาที่เหลืออยูในกาเมื่อเทน้ําออกไปแลววาเอียงไปทางไหน และทํานาย
ทายทักโชคชะตาได

(หนา 7)

เมื่อคร้ังเสด็จไปมณฑลกวางตุงพระองคไดกลาวถึงวัฒนธรรมการรับประทานที่เปน      
เอกลักษณเฉพาะตัวของชาวกวางตุงที่มีการรับประทานแมวและงูเพื่อเปนยาบํารุงรางกาย           
ตานอากาศหนาวเย็น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา
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        อาจารยเจียใหขอมูลวา ชาวกวางตุงนิยมกินแมวเปนอาหารบํารุง ภัตตาคารใหญๆ ที่นครกวาง
โจวมีอาหารพิเศษที่เอาแมวและงู หรือแมว งูและไก มาปรุงเปนซุป ต้ังช่ือวา “หลงหูโตว” แปลวา 
“มังกรสูเสือ” หรือ “หลงหูเฟง” แปลวา “มังกรเสือหงส” ซุปที่ปรุงแบบนี้มีที่ภัตตาคารใหญๆ ใน
ฮองกงดวย
        การรับประทานแมวนั้น คนจีนเชื้อสายกวางตุงถือวาเปนยาบํารุงรางกายอยางหนึ่ง ตําราซินแส
จีนเชื่อวาเนื้อแมวมีลักษณะรอนสามารถขับความหนาวได หากในฤดูใบไมรวงไดรับประทาน
อาหารที่มีลักษณะรอน เชน แมว สุนัข แพะ ตุกแก เมื่อเขาสูฤดูหนาวรางกายก็สามารถรับความ
หนาวของปนั้นไดอยางดี

(หนา 99)

และเมื่อพระองคเสด็จฯเยือนหมูบานเหมยเจียอู ในเมืองหังโจว มณฑลเจอเจียง พระองคได
กลาวถึงวัฒนธรรมการดื่มชาซึ่งมีวิธีการชงชา และลักษณะการเทน้ําชาที่เปนเอกลักษณ ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชา ใหคนมาสาธิตการชงชา และชวนดื่มชาดวย น้ําที่ใชชงชามาจาก  
ธารน้ําหูเผาเฉวียนของเมืองหังโจว ถือวาเปนน้ําที่ดี เมื่อชงแลวชารสไมเปลี่ยน เวลาจะชงชาตอง   
ปูผา สาวที่มาสาธิตการชงชามานั่งคุกเขาชง ทําทาเหมือนรําละคร มีคนเลนเจิงคลอเปนเพลง กอน
อื่นจุดธูปปกไว เพื่อทําใจใหสงบ มีสมาธิ หลังจากนั้นจะเอาน้ําที่จะชงชาและใบชาที่จะชงมาให
แขกดูและดม แลวตักใบชาออกมาจากถ้ําชาดีบุก ใสถวยแลวเทน้ําประมาณสามในสิบของแกว    
ถาเปนน้ําเดือดจะทําใหชาเสียรส ตองใชน้ําอุณหภูมิประมาณ 85 องศา แลวใหแขกดมกลิ่นอีก    
สักพักจึงเทน้ําจนเต็มถวย ลีลาการเทน้ําลงถวยเรียกวา หงสผงกหัวสามครั้ง การเทน้ําใหเทประมาณ 
3 ใน 4 ของแกว สําหรับชาเขียวหลงจิ่งนี้เมื่อเทน้ํารอนลงไปแลวไมควรปดฝา ถาปดฝาแลวจะอบ
เกินไป สวนดีจะเสียไป ทานหลูซว่ินกลาววาคนที่รูจักดื่มชา มีใบชาดีถือวาเปนความสุขยิ่ง 
จักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จมาหลายครั้ง แตแรกทรงรูสึกวาชาที่นี่จืด ไมมีรสมีชาติ ภายหลังจึงทรง
ทราบวามีรสหอมหวานออกมาจากปาก นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลมาที่นี่ 5 ครั้ง นอกจากดื่มหมด
แลวยังรับประทานใบชาเขาไปอีก กลาววาใบชามีคาสูง หาไมงาย และอีกประการหนึ่ง รับประทาน
ใบชาทําใหไดประโยชนทางโภชนาการครบถวนทั้งหมด

 (หนา 284 - 285)

วัฒนธรรมการตอนรับ
วัฒนธรรมการตอนรับของชาวจีนในแตละภูมิภาคลวนมีความนาสนใจแสดงใหเห็นความ

มีอัธยาศัยดีและน้ําใจไมตรีที่งดงาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึง
วัฒนธรรมการตอนรับของชาวจีนไวดังเชน ระหวางการเสวยพระกระยาหาร พระองคทรงกลาวถึง
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วัฒนธรรมการตอนรับของชาวจีนที่ตองตักอาหารใหแขกดวยตะเกียบกลาง ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        อาหารที่เลี้ยงวันนี้อรอยๆ ทั้งนั้น ตามธรรมเนียมของจีนเจาภาพมักจะตักอาหารใหแขกดวย
ตะเกียบกลาง ทานมาดามเต้ิงกับคุณหล่ีเมาตางชวยกันตักอาหารใหขาพเจา พลางทานมาดามก็     
บงการใหใครก็ไมทราบจําไมไดแลวตักใหแขกที่อยูอีกฟากโตะ…

(หนา 49)

และพระองคก็ยังไดทรงกลาวถึงวัฒนธรรมการตอนรับอีกอยางหนึ่งของชาวจีน โดยการนํา
ผาชุบน้ําอุนมาเช็ดมือ ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนการชวยใหความอบอุน เนื่องจากสภาพอากาศของ       
สาธารณรัฐประชาชนจีนหนาวเย็นมากนั่นเอง ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร
ความวา

        เดินลงจากกําแพงเมืองจีนแลวเขาใหเขาไปนั่งในหองพักเลี้ยงน้ําสมและผลไมตามธรรมเนียม 
ยังมีธรรมเนียมอีกอยางคือจะตองเอาผาขนหนูชุบน้ําอุนมาเช็ดมือ แมแตระหวางการเลี้ยงอาหารก็
ตองเช็ดมือหลายหน…

(หนา 66 - 70)

วัฒนธรรมการตอนรับแขกผูมีเกียรติของชาวอูหลูมูฉี คือการใหแขกผูมีเกียรติตัดเนื้อแกะ
ยางทั้งตัว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…กอนอื่นเขาเข็นโตะมีแกะยางทั้งตัวมาให ขาพเจาตัดรับประทานเปนพิธีจากนั้นใหอาจารย     
สารสินตัดตอ แลวจึงมีการกลาวตอนรับเปนภาษาเววูเออร…

(หนา 198)

นอกจากนี้ขณะที่ลองทะเลสาบเออรไห พระองคไดทรงเขารวมพิธีซานเตาฉา ซ่ึงเปน  
วัฒนธรรมของชาวไปที่ใชตอนรับแขกผูมีเกียรติ โดยพระองคตองเสวยพระสุธารสชา 3 ถวย 3 วิธี 
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…มีพิธีกรสาวชาวไปอธิบายเรื่องพิธีซานเตาฉา วาเปนพิธีของชาวไปสําหรับรับแขกผูมีเกียรติ โดย
ใหดื่มชา 3 ถวย 3 วิธี
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        ชาถวยแรกคอนขางขม เหมือนชีวิตคนเกิดมาก็ตองประสบความยากลําบาก ตองตอสูเพื่อ
ความอยูรอด ถวยตอมาหวานหมายความถึงชีวิตตองลําบากกอน เมื่อพยายามจนไดรับผลสําเร็จ 
ชีวิตก็หวานเมื่ออายุมากก็ตองคิดถึงอดีตของตนวาเปนอยางไร ผานประสบการณตางๆ ที่เปนความ
ทรงจําของชีวิต ดื่มสามครั้งรสชาติไมเหมือนกัน คือ ขม หวาน และสุดทายรสชาติยากที่จะลืม…

(หนา 62)

ในขณะที่ชาวอ๋ีมีวัฒนธรรมการตอนรับโดยการใหจิบสุรา ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…พวกอี๋มีหลายกลุมวัฒธรรม ชาวอี๋นับถือเสือและวัวเปนสัตวสิริมงคล เมื่อไปถึงมีคนมารองเพลง
ตอนรับ ยื่นจอกสุราใหจิบเปนการแสดงวาเขาตอนรับเรา…

(หนา 184)

วัฒนธรรมการติดตอส่ือสาร
วัฒนธรรมการติดตอส่ือสารของชนกลุมนอยบางเผาของสาธารณรัฐประชาชนจีน             

มีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึง    
“จดหมายใบไม” หรือ “จดหมายพฤกษศาสตร” ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการติดตอส่ือสารวิธีหนึ่งของ    
ชนเผาจิ่งพอไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปพิพิธภัณฑ
มณฑลยูนนาน ไดทัศนศึกษาเกี่ยวกับ “จดหมายใบไม” ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการติดตอส่ือสารที่        
นาสนใจของชนเผาจิ่งพอ ดังความวา

        ธรรมเนียมที่นาสนใจอยางหนึ่งของเผาจิ่งพอซึ่งไมมีภาษาเขียนคือการใชใบไมเปนสัญลักษณ
สื่อความหมายตางๆ เรียกวา จดหมายใบไม มีหลายอยางที่เขาอธิบายใหฟง แตขาพเจาจดไมทัน   
จะขอยกตัวอยางเฉพาะที่จดได
        รากไมชนิดหนึ่ง แปลวา ฉันรักเธออยางลึกซึ้ง
        หญาคา แปลวา คิดถึง
        ราชาวดีปา (Buddleja) แปลวา ชวนคุณมา
        ปอหมัน (Cordia) แปลวา แนนอน
        เฉียงพรานางแอ (Carallia) แปลวา เห็นดวยไหม

(หนา 8 – 9)
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และเมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑของสถาบันชนชาติมณฑลยูนนาน ก็ได
ทรงกลาวถึง “จดหมายพฤกษศาสตร” หรือจดหมายใบไมเชนเดียวกัน ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

จดหมายพฤกษศาสตรของชาวจิ่งพอเหมือนกับที่พิพิธภัณฑยูนนาน แตอธิบายละเอียดกวา
        1. ใบซีจวย (เฟรน) = แตกอนบิดามารดาขัดขวาง เดี๋ยวนี้เห็นดวยแลว
        2. ใบไมยราบ = ไมตองอาย

     3. ใบเหยียนซวน (กําลังเสือโครง) = อยายั่วโมโห
     4. ใบขนุน = พอแมทั้งสองฝายกินขาวดวยกันแลว
     5. ใบชา = สองฝายตองดูแลกัน
     6. ใบยาสูบ, หมาก, เหรียญเงิน, เสนไมไผ = เริ่มมีความรูสึกดี
     7. รากไม = คิดถึง
     8. พริก = รักรอนแรง
     9. กระดุม = มีบุคคลที่สามเขาแทรกแซง
     10. ใบมะขามปอม = แคนมากอยากจับมาสับเปนทอนๆ เหมือนบะชอ
     11. มะกล่ําตาชาง = รักเธอไมพลัดพรากจากกัน
     12. ใบไมสีแดง = แตงงานได, ใบไมสีขาว = แตงงานไมได
     13. ใบหญาไมกวาด = ฉันรอเธอดวยความอดทน
     14. สนเขา = จะมีโอกาสเจอกันบอยๆ
     15. ใบไผ = หวังวาเธอจะอยูขางฉันเรื่อยไป
     นอกจากนั้นยังมีการผสมกันระหวางของตางๆ กลายเปนความหมายใหม เชน พอแมไมให
แตงงาน อีกสามวันจะหนีตาม ที่เราแอบอยูดวยกันนี้ปดความลับไมอยูแลว

(หนา 178 – 179)

เมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนนครคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน พระองคไดเสด็จไปพิพิธภัณฑ       
ชนกลุมนอย ซ่ึงมีการกลาวถึงจดหมายใบไมเชนเดียวกัน แตเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับจดหมาย
ใบไมใน พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พบวาการแปลความหมายของพืชบางชนิดแตกตาง
กัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากสภาพสังคมและกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปจึงทําใหการสื่อความหมายเปลี่ยน
ไปดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา
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        มีเรื่องภาษาใบไม ซึ่งแสดงอารมณตางๆ เชน พริก แปลวา เกลียด เม็ดพริก แปลวา เกลียดมาก 
ถาน แปลวา ขาวฉุกเฉินหรือหมูบานถูกเผา ขาพเจาเขียนรายละเอียดเรื่องนี้ไวในหนังสือ ใตเมฆท่ี
เมฆใต…

(หนา 327)

นอกจากนั้นพระองคยังทรงกลาวถึงวัฒนธรรมทางดานภาษาของแตจิ๋ว ดังขอความใน  
พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ภาษาแตจิ๋วนี้แปลก คือ ประกอบดวยอีกหลายสําเนียงยอยที่ไมเหมือนกันในแตละทองถิ่นและ
มีวัฒนธรรมตางกัน จนตองมีการรวบรวมพจนานุกรมและสารานุกรมแตจิ๋ว

(หนา 6)

วัฒนธรรมพื้นบาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบดวยชนกลุมนอยหลายเผา ดวยเหตุนี้จึงมีวัฒนธรรม    

พื้นบานที่หลากหลาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงวัฒนธรรม   
พื้นบานของชนเผาตางๆ ไวดังเชนในพระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึง   
วัฒนธรรมพื้นบานของหมูบานปานโพ ซ่ึงเปนชุมชนดั้งเดิมในยุคหินใหม ดังความวา

        สังคมหมูบานปานโพนี้ เขาเรียกวาเปนสังคม “ระบบแม” ซึ่งขาพเจายังไมเขาใจวามีลักษณะ
อยางไร ถามจากเจาหนาที่เขาบอกวา เปนสังคมที่สตรีมีฐานะสูงมาก ลูกหลานรูจักแตแม ไมรูจัก
พอ ขาพเจาก็ยังไมเขาใจอีกนั่นแหละวาเขารูไดอยางไรวาลูกหลานรูจักใคร ไมรูจักใคร เขาเลยตอบ
ใหมวา ในสังคมนี้พอยังอยูบานทํางานบาน แมออกปาลาสัตว ขาพเจาวาคําตอบนี้ยิ่งแปลกใหญ  
คนอธิบายคงเห็นขาพเจาทําหนายุงๆ เลยเดินหายไปไหนก็ไมทราบ และมาอธิบายตอนหลังวา 
สังคมพอนั้นเมื่อครอบครัวมีลูกมีหลานออกไปแลวจะแยกครอบครัวออกไปตางหาก และที่เก็บ
ของอยูนอกบาน สวนสังคมแมนั้นถึงลูกหลานแตงงานมีครอบครัวแลวก็ยังอาศัยอยูดวยกันในบาน 
ที่เก็บของมักอยูในบาน อีกอยางหน่ึงเขาบอกวาสังคมพอมักใชเครื่องมือทําดวยทองเหลือง       
สวนสังคมแมใชหินและกระดูกสัตวเปนสวนมาก

(หนา 168)

เมื่อเสด็จไปพิพิธภัณฑมณฑลยูนนาน พระองคไดทรงทัศนศึกษาวัฒนธรรมของชนเผา   
นาซี  ซ่ึงเปนชนเผาที่มีวัฒนธรรมพิเศษที่ยังคงมีความเชื่อในเรื่องหมอผี  ดังขอความใน                 
พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา
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        ชนชาตินาซีเปนเผาที่ไมมีในมณฑลอื่น อยูเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
มีวัฒนธรรมพิเศษคือมีคนกลุมหนึ่งเรียกวาตงปา ดูเหมือนวาจะเปนพระหรือเปนหมอผีประจําเผา 
เปนผูมีความรูมากกวาคนอื่น รูจักการเขียนหนังสือดวยอักษรภาพ พิพิธภัณฑจัดแสดงหนังสือที่  
ตงปาในสมัยราชวงศหมิงเขียน ตงปายังทําหนาที่เปนหมอรักษาโรคโดยการเตนระบําไปรอบๆ 
(เรื่องเตนรํารักษาโรคแบบนี้ขาพเจาเคยเห็นหมอผีของชาวเขาในเมืองไทยทํา) ปจจุบันไดความวา
ยังมีตงปาอยู แตวาอายุมากๆ 70 กวาไปแลว คนหนุมกวานั้นไมมีใครถายทอดวิชาการเอาไว

(หนา 6)

สวนชาวไตหรือชาวไทลื้อมีวัฒนธรรมพื้นบานที่แตกตางจากทองถ่ินอ่ืน โดยผูหญิงนิยม
ทํางานมากกวาผูชาย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        ชาวไตหรือชาวไทลื้อนี้ มาดามบอกวาผูหญิงทํางานมากกวาผูชาย ภรรยาเห็นสามีทํางานหนัก
มากก็รูสึกไมสบายใจ ตองแบงมาทํามากกวา แบบนี้ไมทราบจะตีความวาผูหญิงถูกกดขี่ หรือผูหญิง
มีคาตอสังคมมากกวาผูชาย

(หนา 143)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีความหลากหลายนาสนใจ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกัน จึงกอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะกลุมขึ้น
มากมาย ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดังกลาวก็กลมกลืนสอดประสานกันจนเกิดเปน  
เอกลักษณที่สําคัญของชาติ ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงทรง    
คนควาและเรียนรูดวยความเอาพระราชหฤทัยใส เพื่อชวยใหทรงรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประชาชนชาวจีนไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3.2.4 ดานวิถีชีวิตความเปนอยู
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมีความคลายคลึงกันหลายประการ อาทิ ภาษา 

วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู แตเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่กวางใหญ      
จึงทําใหบางทองถ่ิน มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงสนพระราชหฤทัยที่จะทรงศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูดังกลาว   
เนื่องจากเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหทรงรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขาถึงประชาชน 
ชาวจีนไดดียิ่งขึ้น
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ในการศึกษาความรูดานวิถีชีวิตความเปนอยูที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว 
สาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ ผูศึกษาแบงประเด็นการศึกษาออกเปน 7 ประการ ไดแก บานเรือนที่อยู
อาศัย การแตงกาย อาหารการกิน การประกอบอาชีพ การคมนาคมขนสง การดําเนินชีวิต และสภาพ
บานเมือง ดังรายละเอียด ตอไปนี้

3.2.4.1 บานเรือนท่ีอยูอาศัย
สภาพบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวจีนสวนใหญจะมีความเรียบงาย ใชวัสดุจากธรรมชาติ

เปนสวนใหญ และยังคงมีสภาพครอบครัวขยาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงกลาวถึงบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวจีนไวดังเชน ในการเสด็จฯเยือนนครซีอาน ในมณฑล  
สานซี พระองคไดทอดพระเนตรการปลูกสรางบานของชาวบานในแถบนี้ รวมทั้งกลาวถึงวิถีชีวิต
ทั่วไปของเกษตรกร ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        บานบางหลังแถวๆ นี้ทําดวยดิน วิธีทําฝาบานและกําแพงแถวแถวนี้เขาเอาไมต้ังเปนไมแบบ 
เอาดินผสมน้ําผสมฟางใสในไมแบบ พอดินแข็งก็เอาออกจากไมแบบ แลวเอาดินพอกใหเรียบสวย
งาม วาแลวเราก็คุยกันเรื่องการเพาะปลูกอีกวาเขาจะเก็บเกี่ยวขาวสาลีประมาณ 1 – 10 มิถุนายน รถ
ผานสวนทับทิมเปนผลไมที่เขาปลูกจริงๆ จังๆ เปนไรๆ เลย ที่เราเห็นนี้ทับทิมกําลังออกดอกสีแดง
สวยงามมาก ดอกโตกวาทับทิมบานเราตนสูงกวาดวย คุณซุนหมิงบอกวาทับทิมเปรี้ยวปองกันโรค
มะเร็งได ที่ซีอานนี้มีกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งคือการเลี้ยงผึ้ง น้ําผึ้งดอกทับทิมนั้นไดยินวามี        
คุณภาพดี…

(หนา 147)

และในการเสด็จไปหมูบานปานโพ พระองคไดทอดพระเนตรสภาพบานเรือนของชาว 
ปานโพในอดีต ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        บานมีสองประเภทคือประเภทที่อยูใตดินครึ่งหนึ่ง เปนบานรุนโบราณ และบานอีกประเภท
หนึ่งอยูเหนือดินทําดวยไม เปนบานที่สรางในสมัยหลัง รูปรางของบานมีทั้งที่เปนรูปกลมและรูป  
สี่เหลี่ยม ประตูบานจะหันทางทิศใตเสมอ กลางบานแตละหลังจะมีหลุมไฟยังเห็นไดจนทุกวันนี้ 
วัสดุกอสรางที่ใชคือดินเหนียว ฟาง และไม ขางๆ บานแตละหลังจะตองมีหลุมสําหรับใสขาวของ
เสบียงอาหารตางๆ คูปองกันหมูบานกวางประมาณ 5 – 6 เมตร ดานตะวันออกของบริเวณบานจะ
เปนเตาเผาเครื่องปนดินเผา

(หนา 168)
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ระหวางการเสด็จไปสุสานตงหลิง พระองคไดทอดพระเนตรบานเรือนที่อยูอาศัยบริเวณ
สองขางทาง โดยคนขับรถไดกราบบังคมทูลอธิบายประกอบเพื่อความกระจางยิ่งขึ้น ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ความวา

…บานที่ผานไปขางทางถาเปนตึกใหญก็ไมมีปลองไฟ แตถาเปนบานหลังเล็กๆ ตองมีปลองไฟ 
ตามตึกใช central heating บานเล็กๆ ตองมีเตาผิงใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ถาเห็นบานไหนมีปลอง
ไฟสองปลองหมายถึงมี 2 ครอบครัวอยูในบานหลังเดียวกัน…

(หนา 35)

ในการเสด็จฯเยือนพิพิธภัณฑเขตปกครองตนเองตาหล่ี พระองคไดทอดพระเนตรบาน
จําลองของชาวไปในสี่โจว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        จําลองบานชาวไปในสี่โจว (ที่เราจะไป) ตรงกลางเปนหองรับแขกหรือหองที่ต้ังปายบูชา เรียก
วา จุงถัง ซายเปนหองที่พอแมอยู ดานขวามือเปนหองเจาบาวเจาสาว

(หนา 52)

และพระองคยังเสด็จไปทอดพระเนตรหมูบานจําลองของชนเผาโมซัว ซ่ึงนับเปนชุมชนที่มี
วิถีชีวิตความเปนอยูที่เปนเอกลักษณ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        ชาวโมซัวเปนเผาที่สืบตระกูลตามสายผูหญิง ปลูกบาน 4 ดาน มีลานตรงกลาง บานชาวโมซัว
สรางดวยไมเปนสวนใหญ คนที่ใหญที่สุดในบานคือคุณยาย ตองมีที่อยูเฉพาะ มีทั้งที่พัก ครัว    
และหองรับแขก หอจิงกาเปนหอสวดมนต ชาวโมซัวนับถือศาสนาพุทธนิกายลามะ หองหญิงสาว 
มีทั้งหองคนที่แตงงานแลวและยังไมแตงงาน หญิงที่อายุ 13 ปขึ้นไปจะมาอยูหองดานนี้ ถือวาเปน  
ผูใหญแลว

(หนา 196)

นอกจากนี้เมื่อคร้ังที่เสด็จไปทอดพระเนตรบานตระกูลเฉียว ในนครตาถง มณฑลซานซี  
พระองคไดทรงทัศนศึกษาเกี่ยวกับการกอสรางบานเรือนของจีน ซ่ึงสะทอนภูมิปญญาและความเชื่อ
ของชาวจีนไดเปนอยางชัดเจน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        สวนประกอบอาคารทั้งขางนอกและขางใน นับตั้งแตบันได หลังคา ระเบียง เสาหิน เสาไม 
ผนัง เพดาน ประตู หนาตาง ลวนสลักและเขียนภาพเปนลายมงคลตางๆ การกั้นหองถูกตองตาม
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หลักฮวงจุย ธรณีประตูเขาในอาคารแตละช้ันสูงฟุตหนึ่ง เพื่อก้ันไมใหทรัพยสินไหลออกมาขาง
นอก เมื่อกาวพนธรณีประตู เทาจะเหยียบบนหินกองใหญ ตามตํารามงคลที่วาเทาเหยียบถึงดิน 
อาคารดานในที่ผูเปนใหญในสกุลอยูจะสูงกวาขางนอก คนใชตองอยูตํ่ากวา เวนพวกยามที่อยูที่
ปอมเหนือกําแพง

(หนา 249)

3.2.4.2 การแตงกาย
การแตงงานของชาวจีนสะทอนวิถีชีวิตที่เรียบงายหากแตมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

ของแตละทองถ่ินไดเปนอยางดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการ
แตงกายของชาวจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงลักษณะ
การแตงกายของชนกลุมนอยชาวอี๋ ดังความวา

        หลังจากนั้นเราคุยกันเรื่องชาวเขาและชนเผาตางๆ ที่พบในเสฉวน ทานบอกวามี   ชาวจาง (คน
ทิเบต) พวกอี๋ มี 1 ลานคนนับวามากที่สุด ใสเสื้อผาลายๆ โพกหัวมี “หงอน” เสียบที่ผาโพกผม…

(หนา 213)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการแตงกาย
ของชายหญิงชาวไป ดังความวา

        รับประทานเสร็จถึงเวลาขึ้นฝง มีรถมารับเพื่อไปหมูบานสี่โจวเจิ้นซึ่งอยูในเขตอําเภอเมือง 
เปนถิ่นของชาวไป ผูชายไปไมคอยแตงกายชุดประจําชาติแลว แตผูหญิงยังแตงเปนปกติอยู…

(หนา 73)

และเมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปหมูบานจําลองชนกลุมนอย พระองคไดทรงทัศนศึกษา    
เกี่ยวกับการแตงกายของชาวนาซี ซ่ึงแสดงสถานภาพของผูแตง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        แมแตเสื้อผาที่สวมใสอยูเขาก็วามีความหมาย หมวกเปนสีสันของฟา กระโปรงขาวคือหิมะ 
เข็มขัดเปนแมน้ํา หญิงสาวที่ยังไมไดแตงงานสวมหมวกมียอดแหลมๆ ขึ้นมา บุรุษใดสัมผัสยอด
แหลมนี้หมายถึงขอแตงงาน ขาพเจาถามคุณขลุยวาลองไหม คุณขลุยสั่นหัวดิกไมยอมเปนเจาบาว
นาซีโดยเด็ดขาด…

(หนา 196)
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3.2.4.3 อาหารการกิน
อาหารการกินของชาวจีนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก แตละทองถ่ินตางก็มีอาหารที่ขึ้นชื่อ  

ของตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงอาหารการกินของจีนไวดัง
เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงอาหารชนิดหนึ่งของชาวจีน บางก็วา
เปนหนอน ในขณะที่บางคนบอกวาเปนสมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งยังคงเปนขอโตแยงกันอยู ดังความวา

…แกงหนอนหญาเปดน้ําขาว เหมือนกับเปดที่มีหนอนไชออกมา หนอนนี้บางคนก็บอกวาเปน
หนอนจริง แตบางคนก็บอกวาเปนสมุนไพรชนิดหนึ่งเรียกวาตงฉงเซี่ยฉาว ซึ่ง “หนาหนาวเปน
หนอน หนารอนเปนหญา” เปนสมุนไพรที่แพงมาก…

(หนา 211)

ในที่สุดพระองคทรงไดขอสรุปเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…ไกดําตุนกับฉงเชา ซึ่งเปนสมุนไพรขึ้นอยูในที่สูง 4,000 เมตรขึ้นไป รูปรางเหมือนหนอน เขาพูด
กันวาฤดูหนาวเปนหนอน ฤดูรอนเปนหญา ตกลงเลยไมทราบวาเปนอะไร ภายหลังอานพบวาเปน
หนอนผีเสื้อคางคาว (Hepialus armoricanus oberthii) บนตัวหนอนมีเห็ดราช่ือ Cordyceps sinensis 
(Brek) Saec เจริญเติบโตอยู สปอรของเห็ดแทงเขาตัวหนอนที่ จําศีลในฤดูหนาว เช้ือเห็ดโตเปน
เสนใย Hypha ดูดแรธาตุจากตัวหนอน จนตัวหนอนคอยๆ ตายไป ถึงฤดูใบไมผลิเห็ดจะงอกออก
เปนตนบนซากหนอนตายแหง

(หนา 22)

การดื่มชาซานเผาของชาวจิ่วฉวนมีลักษณะพิเศษแตกตางจากชาซานเผาของชาวหุย         
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ตอนอาหารสังเกตวาชาซานเผาของที่นี่ไมไดมีแคชา น้ําตาลกรวด ลําไยแหงเทานั้น เขายังเติม
องุน โกวจี้ พุทราเขาไปอีก แสดงวามีอะไรก็ใสเขาไปไดเหมือนแกงโฮะ ชานี้คงตองเรียกวาชาโฮะ

(หนา 156)

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 พระองคยังไดกลาวถึง
อาหารพิเศษประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกชนิดหนึ่ง ดังความวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



238

        อาหารพิเศษของคนอีสาน (จีน) คือแผนถั่วเหลือง ใสผักชี ตนหอม แลวราดน้ําเค็มๆ คลายๆ 
น้ําจิ้มเปดปกกิ่ง ใสถั่วแดงดวย วิธีทําแผนแบบนี้คือเอาน้ําเตาหูเทลงในเขง เอาผากรองเปนช้ันๆ…

(หนา 41)

การเสด็จฯเยือนหมูบานจําลองชนกลุมนอย พระองคไดทัศนศึกษาเกี่ยวกับการถนอม
อาหารของชาวโมซัว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…มีเนื้อรมควัน หมูรมควันวางไวเปนการถนอมอาหารเพื่อประกอบเลี้ยงไดทุกเมื่อเขาเอาหมูทั้งตัว
มาแลควักไสพุงออก ใสเกลือและยี่หรา เก็บไวได 20 ป ยิ่งเก็บเอาไวนานยิ่งอรอย ถาอยูบนเขาแบบ
ประเพณีดั้งเดิมเก็บไวไดนาน แตลงมาอยูแถวๆ คุนหมิงไมนานก็เนา…

(หนา 199)

ในมหานครฉงชิ่งมีอาหารพิเศษชนิดหนึ่งเรียกวา “หมาลาทั่ง” ซ่ึงมีลักษณะดังขอความ   
ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        อาหารพิเศษที่นี่อยางหนึ่งเรียกวา หมาลาทั่ง มีผูอธิบายวา มันเปนอาหาร 3 รส หมา หมายถึง 
รับประทานไปแลวรูสึกชาลิ้น ลาคือรสเผ็ด ทั่งคือรอน สําหรับหมานั้นคลายยี่หรา กินไปแลวชาลิ้น
จริง ไดความวาจะชวยไลความชื้น (ไลทําไมลืมถาม)…

(หนา 12)

ทางภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเอกลักษณในการรับประทานอาหารที่แตกตาง
จากภูมิภาคอื่นๆ คือ อาหารจะมีรสชาติเผ็ดรอน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปน
นักเรียนนอก ความวา

…อาหารถูกปากขาพเจามาก มีรสเผ็ดบาง เหลาเติ้ง หัวหนาตํารวจซึ่งเปนคนเสฉวน บอกวาทางใต
อากาศรอน ไมมีตูเย็นเก็บอาหาร ตองใสเครื่องเทศเผ็ดๆ เพื่อรักษาคุณภาพอาหาร…

(หนา 28)

3.2.4.4 การประกอบอาชีพ
ชาวจีนในปจจุบันประกอบอาชีพหลากหลาย  อาชีพหลักที่ สําคัญคือเกษตรกรรม                

แตบางทองถ่ินก็ประกอบอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีทรงกลาวถึงการประกอบอาชีพของชาวจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
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พระองคทรงกลาวถึงการประกอบอาชีพตางๆ ของชาวจีนบริเวณคอมมูนฮันโชว ที่สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนกรรมกรในโรงงาน ดังความวา

        รถแลนผานหมูบาน ทานเสิ่นผิงบอกวาแถวนี้เปนคอมมูนฮันโชว ชาวบานประกอบอาชีพทาง
การเกษตรจะปลูกธัญญพืชตางๆ บางคนก็ประกอบอาชีพเปนกรรมกรในโรงงานของคอมมูนเอง 
โรงงานพวกนี้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซอมเครื่องจักร และเลาวาคอมมูนใหญๆ บางแหงมี
คนถึง 7 – 8 แสนคน มีโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนอาชีวะของคอมมูนดวย

 (หนา 71)

สวนชาวจีนในสิบสองปนนา นอกจากการทํานาแลวยังประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่หลากหลาย
กันออกไป ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ทานเลาวาอาชีพของประชาชนที่สิบสองปนนานอกจากการเกษตรมีการทอผา  การสาน การแกะ
สลัก และปก
        บานเรือนราษฎรทําดวยไม มีเสาสูง ใชรถมา มีงานอีกอยางคือการทําปาไมและมีปาทึบเขต
สงวนพันธุพืชของรัฐบาล
        สองขางทางมีคนขี่ควายและจูงควายเดินไปเดินมา ถามจากทานทาวฯ ทานบอกวาที่นี่เวลา   
ทํานาเขาไถนาเสียกอน ตอนนั้นยังปลอยน้ําเขานาไมมากนัก แลวจึงปลอยน้ําเขาใหมากขึ้น          
อีกหนอย แลวกราดอีก 3 ครั้ง ดวยวิธี “เลนสกี” อยางที่ไดกลาวแลวในตอนที่เขียนถึงเมืองเสฉวน

(หนา 258)

ในขณะที่ชาวทูหลูฟนนิยมการปลูกองุนและปลูกหมอนเล้ียงไหม ดังขอความใน            
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ขางทางมีโรงอิฐสําหรับตากแหงองุน เขาปลูกองุนกันทุกบานทําใหเย็นสบาย มีพันธุตางๆ ทั้ง
สําหรับทําเหลา ตากแหง และกินสด นอกจากนั้นมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหม ที่นี่เขาไมทอผา เพียง
แตผลิตรังไหมสงโรงงาน นอกจากนั้นเห็นมีตนพุทราปา ตนทับทิม

(หนา 190)

เมื่อคร้ังเสด็จไปหมูบานคุนเหอ พระองคไดทอดพระเนตรบานของชาวตาเวอรซ่ึงเปน    
ชนกลุมนอยในเมืองนี้ ซ่ึงมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม โดยปลูกพืชชนิดตางๆ และเลี้ยงสัตว
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ทามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4
ความวา

…แมบานแนะนําตัววาช่ือซานซิ่วจือ สามีช่ือหานฟูโหยว มีอาชีพทํานา มีลูกสาวเปนครู ลูกชายอายุ 
20 ป ชวยทํานาแตเวลานี้ไมมีงานไรนาทําก็ไปขับรถขนสงถานหิน เขามีรายได 4,000 หยวนตอคน
ตอป ปลูกถั่วเหลือง ขาวสาลี และปลูกผัก ปลูกแตงโมพันธุมาจากทางใต เลี้ยงไกไข 30 กวาตัว เปด 
10 ตัว หาน 4 ตัว หมู 2 ตัว วัวเปนของครอบครัวอื่น ครอบครัวนี้ไมมี (ขาพเจาเห็นวัวขาว – ดําทา
ทางลักษณะดี เดินอยูหนาหมูบาน 2 – 3 ตัว) การขายสินคามีโกดังอยูไมไกลจากที่นี่นัก บางทีก็ขน
ไปสงโกดังเอง สวนมากโกดังเอารถมารับ นายกเทศมนตรีอวดวาถั่วเหลืองแถวนี้ดีที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้คุณปาซานอยูบานเลี้ยงสัตวไปเฉยๆ ที่นี่สวนมากใชปุยเคมี มีปุยคอก 
ปุยหมักบางแตก็นอย ปุยซื้อจากรัสเซีย แตงโมทํารายได 12,000 หยวนตอ 1 โหมว (1 ไร = 2.4 
โหมว) ปลูกแลวขายรัสเซียบางคนไปคาขาย ไปตั้งบริษัทแมแตไปทํานาที่รัสเซียก็ยังมี ขาพเจา
สงสัยวาเปดไกอยูไดอยางไรหนาวๆ แบบนี้ คุณปาบอกวาทําเลาใหอยางดี กรุพลาสติกทําใหอบอุน 
ใหขาวโพด ขาวสาลีที่ปลูกเอง สวนหมูใหกินขาวโพดปนมันเทศ

(หนา 75 – 76)

และเมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จลองแมน้ําตาหนิงเหอ ไดทอดพระเนตรการเก็บหินขาย         
ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นที่แถบนั้น นอกจากพระองคจะทอดพระเนตรดวยความ                        
สนพระราชหฤทัยแลว ยังไดทรงแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้นอีกดวย         
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…พวกชาวบานมีอาชีพอีกอยางหนึ่งคือ เก็บหินขาย แตละคนมีเขงหรือกระสอบใสหิน ใครแบกเกง
ก็ไดมากดูเหมือนวาจะตองรูจักวิธีเลือกดวยจึงจะไดหินดีๆ ลืมถามเขาวาราคาหินเหลานี้เทาไร มีตน
ทุนบางหรือเปลา บางคนบอกวานาจะมีสมาคมผูเก็บหิน แตขาพเจาคิดวาหินก็มีเยอะแยะ ตางคน
ตางเก็บจะดีกวา ไมมีการผูกขาด

(หนา 103)

3.2.4.5 การคมนาคมขนสง
ความสะดวกในการคมนาคมขนสงจะสงผลใหสภาพวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน

เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการ
คมนาคมขนสงของจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดทอดพระเนตร
สภาพทองถนนในมหานครปกกิ่ง ดังความวา
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…ถนนกวางมีรถอยูบาง ไมแนนนัก คนสวนใหญขี่จักรยานเปนพาหนะ ในกรุงปกกิ่งจะมีทาง
สําหรับรถจักรยานแลนโดยเฉพาะ กลางถนนมีแทนกลมๆ ซึ่งตํารวจจราจรใชยืนโบกรถ ตํารวจ
จราจรของจีนใสเสื้อสีขาวหลวมๆ ที่คอมีเครื่องหมายแดงๆ ติดสองขาง กางเกงน้ําเงิน มองดูยังกับ
เครื่องแบบตํารวจทหารสมัยรัชกาลที่หา

(หนา 22)

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลเสฉวนไดทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวบานในสังคม
เกษตรกรรมและการคมนาคมขนสงของทองถ่ินอยางสนพระราชหฤทัย ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…คนขี่จักรยานมีมาก ใชพาหนะอื่นนอยกวา มีรถเมลเหมือนกัน เพื่อประหยัดน้ํามันเขามักเอา 2 
คันพวงกันเปนคันเดียว ชาวนาที่เสฉวนนี้ เขามีจักรยานใชกันทุกบาน และใชไดสารพัดอยาง ผักที่
กินไมหมดก็บรรทุกไปขาย (เขาปลูกผักไดมาก เคยเห็นกองไวขางถนนกองพะเนินเทินทึก ขาพเจา
กลัวจะเนาเสียนาเสียดาย) ไปซื้อของก็ใชจักรยาน ไปเยี่ยมญาติก็จักรยานเหมือนกัน คุณจังฯ บอก
วาถาฝนไมตกจะไดเห็นภาพคนขี่จักรยานมีลูกนั่งหนา เมียนั่งหลังอุมลูกคนหนึ่งใสในเปอีกคน 
แลวขนผักดวย ลักษณะนี้จะไมไดเห็นในเมือง เพราะในเมืองเขาหามมีลูกเกินสองคน (และหาม
บรรทุกโดยสารมากอยางนี้ดวย)

(หนา 238 – 239)

และในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคยังไดกลาวถึงรถเทียมสัตวชนิดตางๆ ซ่ึง
เปนพาหนะที่ชาวคุนหมิงนิยมใช ดังความวา

        พาหนะของที่นี่สวนใหญเปนรถเทียมมาหลายแบบมีเทียม 1 ตัว เปนมาแกลบ เทียมลอ เทียม
ลาก็มี มีเหมือนกันที่เทียม 3 คือ เทียมมาแกลบคูและเทียมลอ (ตัวโตกวา) อยูขางหลัง

(หนา 243)

สวนในพระราชนิพนธเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงพาหนะบนทองถนน    
ในบริเวณแถบชนบทของนครคุนหมิง ดังความวา

…ถนนคอนขางดี หงเยี่ยนบอกวาตัดใหมในป ค.ศ. 1991 รถที่แลนไปมาก็มีนานาชนิดดังได
พรรณนามาแลวทีหน่ึง คือ มีทั้งรถยนต รถบรรทุก รถเทียมมา รถขนถานหิน (กุดัง) รถอีแตน     
(ขนของคนโดยสาร) รถสกายแล็บ บรรทุกคนมากมายมหาศาล มีมามากกวาวัวควาย

(หนา 25)
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นอกจากการคมนาคมทางบกแลว พระองคยังไดกลาวถึงการคมนาคมทางน้ําในแมน้ํา    
ฉางเจียง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…แมน้ําตรงนี้คอนขางแคบ เรือสวนทางไมได ตองดูสัญญาณอนุญาตเปนลูกศรสีแดง ที่ผาหินสอง
ขางสังเกตไดวามีชองสี่เหลี่ยมเล็กๆ ระยะหางเทากันประมาณ 1 เมตรไปตลอด เขาวาสําหรับ    
สอดไมทําสะพานเดินขาม สะพานนี้มีระยะทางไปไกลหลายรอยกิโลเมตร เดินขามแบบนี้ที่จริงก็
ปลอดภัยดี มีน้ํากินตลอดทาง

(หนา 97)

3.2.4.6 การดําเนินชีวิต
ชาวจีนมีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไปตามแตละทองถ่ิน นอกจากนั้นในแตละฤดูกาล

ชาวจีนตางก็มีการประกอบกิจกรรมตางๆ มากมาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีทรงกลาวถึงการดําเนินชีวิตของชาวจีนไวดังเชนเมื่อเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนชาวคาซัก พระองค
ไดทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวคาซักที่อยูรวมกันเปนครอบครัวขยายและมีการจัดเทศกาลรื่นเริง
ประจําป ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ครอบครัวคาซักในเต็นทมี พอ แม ลูกชาย ลูกสะใภ ลูกสาว คุณจูบอกวาพวกคาซักชอบรับ
แขก เลี้ยงอาหารอยางดี ในฤดูรอนจะมีเทศกาลแขงมาและจับแพะ พวกสาวๆ จะขี่มาไลตีผูชายถา
ไมชอบก็จะตีแรงๆ ถาชอบก็ตีเบาๆ พอเปนพิธี

(หนา 313)

ชาวฮารบินรักความสนุกสนานรื่นเริง จึงทําใหในแตละฤดูกาลมักจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น 
มากมาย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

…คนทางเหนือชอบความสนุกสนานราเริง ชอบรองเพลงเตนรํา มีเทศกาลน้ําแข็ง เทศกาลหิมะ     
มีการสมรสหมูบนน้ําแข็ง ฤดูชิวเทียนมีการแสดงดนตรี ประกวดรองเพลงจีน ริมแมน้ําซงฮัว หนา
รอนวายน้ําเตนดิสโกริมแมน้ํา จะพิสูจนไดวาคนฮารบินชอบดนตรีกันแคไหนก็ตองไปโรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนประถม เรียกเด็กคนไหนออกมารองเพลงก็รองได

(หนา 37)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคไดกลาวถึงวิถีชีวิตของชาวมหานครฉงชิ่ง
ในอดีต ซ่ึงมีพฤติกรรมที่แปลกและนาสนใจ ดังความวา
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…สมัยกอนไมมีเครื่องปรับอากาศชาวบานชอบยกเตียงออกมานอนขางถนน ตอนหัวค่ําราดน้ําเอา
ไว สองสามทุมก็นอนได ตอนนี้สถานที่ทํางานและบานเรือนราษฎรก็ติดเครื่องปรับอากาศแลว

(หนา 56)
 
3.2.4.7 สภาพบานเมือง

สภาพบานเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเมืองใหญมีตึกรามบานชองที่ทันสมัย       
มีส่ิงอํานายความสะดวก และสถานบันเทิงมากมาย แตในสังคมชนบทยังคงมีสภาพเปนสังคม
เกษตรกรรม  สภาพบานเมืองสวนใหญเปนพื้นที่ เพาะปลูก และมีความเปนอยูที่ เรียบงาย         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงสภาพบานเมืองของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไวดังเชน เมื่อเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่ง พระองคไดทอดพระเนตรสภาพบานเมืองที่
สองขางทางเต็มไปดวยแหลงบันเทิงตางๆ มากมาย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะใน
สายหมอก เลม 1 ความวา

…เมื่อเขาเมืองทานอธิบายวาขณะนี้มีการรื้อบานเตี้ยๆที่เรียกวาผิงฝาง สรางเปนตึกสูงที่เรียกวา
โหลวฝาง แตแรกคนก็ไมพอใจ ปจจุบันเคยชินกันเปนสวนมากในเมืองเห็นมีโรงแรม มีดิสโก    
รานอาหาร คาราโอเกะ ที่เขาภูมิใจคือมีสนามกีฬามาตรฐาน…

(หนา 97 - 98)

ระหวางการเสด็จลองเรือในแมน้ําฉางเจียง พระองคไดทอดพระเนตรสภาพบานเมืองของ
มหานครฉงชิ่งบริเวณริมฝงแมน้ํา ซ่ึงมีตึกรามบานชองที่ทันสมัยมากมายเรียงรายอยูสองฝงแมน้ํา 
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…ริมแมน้ําฉางเจียงนี้มีที่ปลูกผักสวนครัวแบบเดียวกับแมน้ําในเมืองไทย ตึกรามบานชอง 2 ขางฝง
น้ํามีแตตึกแบบสมัยใหม บางที่เปนโรงงาน น้ําเปนสีแดงและมีมลภาวะบาง การเดินเรือขณะนี้ไม
พลุกพลานนัก

(หนา 59)

ในพระราชนิพนธเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดกลาวถึงสภาพบานเมืองของเมือง    
กวางโจว ที่มีตึกสูงทันสมัยมากมายแตก็มีความสะอาดเรียบรอย ดังความวา
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…ระหวางทางไดชมตัวเมืองกวางโจว ซึ่งเปนเมืองใหญ มีการกอสรางมาก มีแตตึกสูงๆ สรางแทน
ตึกเกาๆ ที่อยูอาศัยก็ดูจะกลายเปนคอนโดหรืออาคารสงเคราะหไปหมด ถนนหนทางมาก มีถนน
ใหคนเดิน ถนนจักรยาน ผูคนมีจํานวนมาก แตบานเมืองก็ดูสะอาดดี มีคนเก็บขยะแตงชุดสีแดงคอย
เก็บกวาด ในเมืองมีปายคําขวัญการคืนฮองกงตลอดทาง

(หนา 49)

ระหวางการเสด็จไปเรือนรับรองในเมืองเหยียนอาน พระองคไดทอดพระเนตรสภาพ   
บานเมืองและทิวทัศนสองขางทางที่แสดงวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายของชาวเมือง ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…ทิวทัศนชวงนี้มีแตภูเขาโลนๆ ตนไมก็พอมีแตยังไมมีใบมีแตกิ่ง เขาใจวาเปนตนแอปเปล บาน
เปนอิฐและดิน รถแลนผานโบสถคริสต แลนเขาเมืองมีสถานีรถไฟ เปนรูปรางโคงๆ เหมือนสถานี
รถไฟโบราณทั่วๆ ไป มีอาคารที่อยูอาศัยสูงหลายช้ัน ขางถนนนิยมตั้งโตะสนุกเกอร พวกผูหญิง
ชอบถักเสื้อไหมพรมแบบใชไมถัก 4 ไม…

(หนา 16)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวจีนในเขตชนบท    
มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย เปนสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงพึ่งพาอาศัยกัน สวนในเขตเมืองใหญตางๆ นั้น  
ถึงแมชาวเมืองจะมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย แตยังคงมีความเปนอยูที่อิงกับสภาพสังคมเกษตรกรรมดวย
เชนกัน วิถีชีวิตความเปนอยูบางประการของชาวจีนมีความคลายคลึงกับวิถีชีวิตของชาวไทย แตบาง
ประการก็แตกตางกันอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึง
สนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูดังกลาว เพื่อชวยใหเขาพระราชหฤทัยความเปนอยู
และการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวจีนไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วิถีชีวิตบางประการของชาวจีนที่มี
ความคลายคลึงกับไทย อาจเอื้อประโยชนใหสามารถนําแนวคิดเหลานั้นมาปรับใชกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชาวไทยได

3.2.5 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แมวาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีสภาพสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม แตปจจุบัน      

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก ดวยเหตุ
นี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงคที่จะศึกษาความกาวหนา
ดังกลาวเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
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ในการศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดี 
ทองเที่ยว ผูศึกษาไดกําหนดประเด็นศึกษาออกเปน 10 ประเด็น ไดแก ดาราศาสตร ภูมิศาสตร    
การแพทยและสาธารณสุข พฤกษศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี 
พลังงาน เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีวัสดุศาสตร และเทคโนโลยีจักรกลอัตโนมัติ                  
ดังรายละเอียด ตอไปนี้

3.2.5.1 ดาราศาสตร
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการศึกษาทางดานดาราศาสตรมาตั้งแตคร้ังอดีต และมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันนับไดวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศ
หนึ่งที่มีความกาวหนาทางดานดาราศาสตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก สมเด็จพระเทพรัตน    
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงดาราศาสตรจีนไวดังเชน เมื่อพระองคเสด็จไปหอดูดาว
มณฑลยูนนาน ไดทอดพระเนตรกลองดูดาวที่มีความทันสมัยมาก กลองดูดาวนี้นับเปนกลองที่ใหญ
ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงแสดงใหเห็นความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเปนอยางดี ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆ   
ท่ีเมฆใต ความวา

        กลองที่ต้ังไวใหดูคือกลุมดาว Orion ซึ่งจะมองเห็นเนบิวลาใหญและดาว 4 ดวง (เปนดาวที่มี
ขนาดใหญกวาดวงอาทิตยของเรา) กลองที่ใชเปนของบริษัท Carl Zeiss Gena ติดต้ังที่นี่เมื่อป ค.ศ. 
1979 ในระหวางป ค.ศ. 1979 – 1989 เปนกลองที่ใหญที่สุดในประเทศจีน กลองแบบนี้มีขั้วขนาน
กับแนวขั้วของโลก ช้ีไปที่ขั้วเหนือของทองฟา การดูดาวกลองจะปรับตัวใหหมุนสอดคลองกับการ
หมุนรอบตัวเองของโลกและใหตามกลุมดาวได แสงของดาวสะทอนกระจกเขาเครื่องตอ CCD 
(Charge – Coupled Device) แลวมีกลองขนาดเล็กกวาติดอยูกับกลองใหญ ทําหนาที่ตามภาพเปน 
view finder ติดตาม (track) ดาวตลอด…มีกลองโทรทรรศน 27 กลอง ทั้งแบบใชแสงและ radio 
telescope ศึกษาดาวฤกษ จักรวาล Galaxy บรรยากาศของดาว (stellar atmosphere) อุณหภูมิและ
สภาพทางเคมีของดาว ศึกษาไดต้ังแตที่ชวงคล่ืนแสงสีน้ําเงินไปจนถึงแสง infared

(หนา 94)

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือนเขตปกครองพิเศษฮองกง พระองคไดเสด็จไปทองฟาจําลอง
และทอดพระเนตรการฉายภาพยนตดวยเครื่อง OMNIMAX ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย  
อีกชนิดหนึ่ง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา
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        เขาไปนั่งในหองทองฟาจําลอง ดูหนัง เครื่องฉายเรียกวา OMNIMAX แบบที่บานเราเรียกวา
หนังจอผาโลก ใชเครื่องฉายยี่หอ Zeiss เขามีหนังฉายใหดูหลายเรื่อง ลวนเปนเรื่องธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร วันนี้ฉายเรื่องปลาวาฬ มีหูฟงเลือกภาษาไดระหวางภาษาจีนกลางกับภาษาอังกฤษ เสียง
ที่ดังออกมาขางนอกเปนภาษากวางตุง
        เมื่อดูจบเรื่องออกไปเดินดูพิพิธภัณฑตอ ระหวางนี้ในโรงเขาเปลี่ยนเครื่องฉายเปนแบบเครื่อง
ฉายในทองฟาจําลองของเรา แตคงจะทันสมัยกวา เปนเครื่องยี่หอ Zeiss แสดงปรากฏการณใน  
ทองฟาไดทุกอยาง เมื่อเขาเปลี่ยนเครื่องฉายเสร็จแลวเราเขาไปดูอีก คราวนี้เปนเรื่อง The Dragon in 
the Sky เกี่ยวกับความรูทางดาราศาสตรของจีนตั้งแตสมัยโบราณ คนจีนรูจักทองฟาเปนอยางดีและ
ใฝฝนที่จะทองไปในอวกาศ ตอมามีวิทยาการจากตะวันตกเขามา ต้ังหอดูดาวตั้งแตสมัยราชวงศ 
หมิงมาถึงชวงสมัยใหมหลังการปลดปลอยจีน ในชวงแรกโซเวียตชวยโครงการอวกาศจีน แตตอมา
โซเวียตกับจีนมีปญหากัน จีนจึงพัฒนาเทคโนโลยีตอเอง กลาวถึงดาวเทียม Long March ที่สง    
ดาวเทียมตางๆ ขึ้นสูวงจร ดานดาราศาสตรมีหอดูดาวที่สําคัญ 5 แหง คือที่ปกกิ่ง ยูนนาน นานกิง 
(อีกสองแหงจําไมได) ทําการวิจัยตางๆ

(หนา 219)

3.2.5.2 ภูมิศาสตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยทางดานภูมิศาสตร 

ดวยทรงตระหนักวาการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถพัฒนาประเทศและพื้นที่
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองคจึงทรง
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความกาวหนาทางดานภูมิศาสตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน          
และมักทรงศึกษาและสนทนากับนักวิชาการอยูเสมอ เชน เมื่อพระองคเสด็จไปมหานครปกกิ่งก็ได
ทรงสนทนากับนักวิชาการทางดานภูมิศาสตร ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสาย
หมอก เลม 1 ความวา

        ขาพเจาเลาวาจะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทานก็บอกวาที่ฉางชุนมี Remote Sensing 
Experimental Station อยูใต China Academy of Sciences เชนเดียวกัน สถานีทดลองนี้มีช่ือวา       
จิ้งเยวถาน ศึกษาเรื่องการแผรังสีของดวงอาทิตย ใชเครื่อง Radiometer วัด ติดตามผลผลิตปาไม มี
สถาบันภูมิศาสตร (Institute of Geography) ทําโมเดลทางคณิตศาสตรเรื่องผลผลิตทางการเกษตร 
เนนหนักเรื่องขาวโพด (ขาวเจาทําที่อูฮ่ันและนานกิง ขาวสาลีทําที่ปกกิ่ง) ศาสตราจารยวังอันฝูเปน
ผูอํานวยการโครงการ มีคุณหลิวซินถู ผูอํานวยการสถาบัน ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ เชน กลองที่ใช
กับเครื่องบิน ถายภาพ Scanner ใช visible band เครื่อง Spectrometer เปนตน

(หนา 86 - 87)
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เมื่อคร้ังพระองค เสด็จฯเยือนมณฑลจี๋หลิน  ไดพระราชทานพระราชวโรกาสให
ศาสตราจารยเฝงเจียจางกับศาสตราจารยจาวหวาชางเขาเฝาทูลละอองพระบาท เพื่อทรงสนทนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการวัดรังสีดวงอาทิตยและปริมาณ Ultraviolet ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

…ตอนที่ภูเขาไฟพินาตูโบในฟลิปปนสระเบิดสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตยที่มาสู
โลก (ถูกมลภาวะบัง) ไดจากฉางชุน ที่สถานีมีงานดานการพัฒนาการใชเรดาร (SAR) และ 
Multispectral Scanner ชนิดที่ติดเครื่องบิน ในการวิเคราะหภาพตางๆ (image processing) เขียน
software เองแตดาน hardware จีนยังพัฒนาไดไมดี ใชของอเมริกาและญี่ปุน นอกจากนั้นทําเรื่อง
การใช Microwave, Laser การใช Spectrometer วัดในพื้นที่ภาคสนาม การวิเคราะหโดยใชขอมูล
หลายชวงคลื่น การใชขอมูลดาวเทียมทั้ง Landsat TM และ MOS

(หนา 100 – 101)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดทอดพระเนตรการนําความรูทางดาน
ภูมิศาสตรมาชวยในการศึกษาแมน้ําจูเจียง ดังความวา

        ขึ้นไปชั้นบน ดูเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง scan และ printer สีที่ใชสําหรับขอมูลรีโมต 
เซนซิ่ง digitizer นําขอมูลภาพดาวเทียมจาก CCT (ใชทั้งขอมูลจาก Landsat และ SPOT) มา load 
ในคอมพิวเตอร ขอมูลน้ีเก็บมาประมาณ 20 ป ใชซอฟตแวรหลายอยาง ที่แสดงใหดูมีหลายเรื่อง 
เชน
        Dynamic Monitoring of Pearl River Estuary ศึกษาเรื่องการไหลของกระแสน้ํา ปรับปรุง  
ปากอาว
        เรื่อง Land Reclamation ตองศึกษากระแสน้ําเพื่อสรางคันกั้นน้ําใหดินมาเกาะ

(หนา 95)

3.2.5.3 การแพทยและสาธารณสุข
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทยและ          

สาธารณสุขในดานตางๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดคนและการผลิตยาที่มีประสิทธิภาพสูง 
เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปเยี่ยมชมกิจการของโรงงาน
ผลิตยาคุนหมิง ไดทรงทัศนศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใชในการผลิตยา “เฮาเจี่ยหมี” ซ่ึงเปน
ยารักษามาเลเรียที่ดีที่สุดในโลก  ดังความวา
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        กระทรวงสาธารณสุขจีนอนุญาตใหใชยาเฮาเจี่ยหมี เปนยาใหมประเภทหนึ่ง คณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตรจีนกําหนดเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง การประชุมนานาชาติดานเภสัชกรรมครั้งที่ 15 
ในป ค.ศ. 1987 ยอมรับวาเฮาเจี่ยหมีเปนการสรางประวัติศาสตรในวงการแพทยของโลก                
ผูเช่ียวชาญ WHO ยอมรับวาเปนยารักษามาเลเรียดีที่สุดในโลก ไดออกทุนชวยในการทดลองตอคน
ไขในแอฟริกาและเอเชีย 5 ประเทศ ไดเปดประชุมนานาชาติ 6 ครั้ง เพื่อเผยแพรยานี้ เมื่อปที่แลว 
WHO ไดจดทะเบียนยานี้เปนรายการผลิตภัณฑยาพื้นฐาน และพจนานุกรมยาโลกไดมีคําอธิบาย  
ยานี้…

(หนา 106)

3.2.5.4 พฤกษศาสตร
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานพฤกษศาสตรนอกจากจะชวยในการพัฒนา

พันธุพืชแลว ยังเปนการนําเอาพืชสมุนไพรตางๆ มาสกัดเปนยารักษาโรคอีกดวย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานพฤกษศาสตรไว
ดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงการนําความรูทางวิทยาศาสตร
มาชวยพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืช ดังความวา

…กลวยปา (Musa acuminata) สะสมกลวยปาพวกนี้เอาไวเพื่อเปนฐานในการปรับปรุงพันธุ และ
สะสมไวในลักษณะ Gene Bank เก็บเนื้อเยื่อ (in vitro) ใชวิธีการทางเคมี วิเคราะหดูวาเปนพันธุ
เดียวกันหรือตางกันอยางไร

(หนา 146)

นอกจากนี้ยังกลาวถึงการวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อสกัดเปนยารักษาโรคตางๆ ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        แผนกพฤกษเคมี (phytochemistry) เปนแผนกที่วิจัยการใชพืชเพื่อมาสกัดตัวยาใชเปน
ประโยชนในดานตางๆ เชน เปนเครื่องหอม อาหารและยา รวมทั้งบุหรี่และเหลาเหมาไถ ขณะนี้
ผลิตยากันยุงชนิดใหม นอกจากปองกันยุงและแมลงแลว ยังชวยบรรเทาพิษอักเสบที่เกิดจากยุงและ
แมลงกัดตอยไปไดบาง พวกเราเลยซื้อยากันยุงนี้เตรียมไววาจะทดลองกับแมลงและทากที่เขา    
สอยดาว ตองดูกอนวาไดผลไหม
        มีการวิจัยการสกัดสารตานมะเร็ง เปนผลงานของ Professor Sun Han Ging และคณะคนหา 
High Anticancer Taxane Alkaloids จาก Taxus yunnanensis ยานี้มีฤทธิ์ตานมะเร็งทรวงอกและ
มะเร็งปอด

(หนา 164)
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5.2.5.5 เทคโนโลยีชีวภาพ
ในปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก      

เนื่องจากเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตการกินอยู การดําเนินชีวิต และโรคภัยไขเจ็บตางๆ ดวยเหตุนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงสามารถนํามาเปนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใน
ประเทศไทยได เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคไดกลาวถึง    
การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาชวยผลิตและปรับปรุงพันธุพืช ดังความวา

…จีนเริ่มตนการวิจัยดานการปลูกถายยีนในดานตางๆ เชน ในการผลิตพันธุพืช พันธุสัตว และการ
ผลิตยา (transgenic plant, transgenic animal & genetic engineering drugs) ในทศวรรษที่ 1980 มี
โครงการหลายโครงการที่อาจารยอธิบายใหฟง (แตวาอธิบายเปนภาษาจีนก็เลยฟงออกบางไมออก
บาง) เชน โครงการผลิตขาวพันธุผสม ผสมพันธุขาว Indica และ Japonica เขาดวยกัน สามารถเพิ่ม
ผลผลิตและสรางพันธุที่ตานทานโรคพืช (ไดความวารสชาติไมดีมากนัก แตวาชวยใหประชาชนมี
พอกินมากขึ้น)

(หนา 162)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคไดกลาวถึงหนูทดลองที่ได
รับการปลูกถายยีนของหนูไวบนหลังโดยใชแมพิมพเปนรูปหูคน นับเปนการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพที่สําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังความวา

        อาจารยหวังมาบอกวาพอดีอานหนังสือพิมพพบขาวเรื่องหนูที่มีหูคนอยูบนหลังวาไมใชวาเขา
เอายีนคนปลูกบนหลังหนู แตใชยีนของหนูเอง แตมีแมพิมพเปนรูปหูคน (นากลัว) ปกติเขาตอง
เลี้ยงหนูนี้อยางดีในหอง lab ไมใหเช้ือโรคเขา คนจะเขาไปตองใสเสื้อพิเศษ ใสหมวกมีผาปดปาก
ปดจมูก หองตองรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 22 - 25°C เอามาแสดงในนิทรรศการคนเยอะแยะ 
อุณหภูมิ 30°C หนูไมมีความตานทานเชื้อโรคเลยปวย แถมยังกินนอนไมเปนเวลา ตองเอาไปอยู
โรงพยาบาลวันที่ขาพเจาไปนั้น มีผูนําจีนไปกันหลายคน ทุกคนอยากดูหนูตัวนี้ เขาก็เลยเอาออกมา
แสดงอีก หนังสือพิมพสรุปวานาสงสารหนู ปวยยังตองทํางาน

(หนา 176)

เชนเดียวกับการทดลองและพัฒนาทางดานพันธุกรรม ซ่ึงเปนเทคโนโลยีพันธุกรรมศาสตร
ที่กาวหนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนโครงการทดลองของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา
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        ลงไปช้ันลางของอาคาร มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ที่ตองทําหองใตดินเพราะวาบริเวณ
นี้เปนเขตอนุรักษไมอนุญาตใหสรางอาคารสูง มีเครื่องมือวิจัย เชน เครื่องแยก DNA อัตโนมัติ 
(Biomex 2000) ควบคุมดวยคอมพิวเตอร มีหอง lab ที่ใหนักศึกษามาใชศึกษา DNA ยีน
        หอง lab ที่ทําเรื่อง gene transformation ศึกษาพืช Arabidopsis thaliana ซึ่งมียีนที่มีลักษณะ  
ซ้ํากัน ใชในการศึกษาเรื่องการกลายพันธุได เขาศึกษาหนาที่ของยีนตางๆ มีการเลี้ยงพืชชนิดนี้ไว
มากมาย ทํา lab ดาน DNA sequencing
        lab การเพาะเนื้อเยื่อ ศึกษาเรื่องจีโนมของขาว ผลิตขาวพันธุที่มีคุณสมบัติตานทานโรค เมื่อพืช
ออกจากหอง lab แลวเอาไปปลูกใน greenhouse และนําไปลงแปลงทางภาคใตของจีนในภายหลัง

(หนา 185)

3.2.5.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจุบันโลกอยูในยุคโลกาภิวัตนการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนส่ิงสําคัญ 

ดวยเหตุนี้เมื่อเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีสนพระราชหฤทัยที่จะทัศนศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยูเสมอ เชน ระหวางการเสด็จฯเยือนมหาวิทยาลัยซัวเถาพระองคไดทอดพระเนตร
การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง   
คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        จากนั้นไปดูหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เริ่มสรางหองปฏิบัติการต้ังแตป ค.ศ. 1993 ยายมาอยู
หองปจจุบันเมื่อ ค.ศ. 1995 ใน lab นี้มีการศึกษา computer graphic, sonography, mathematic 
morphology, internet, เครื่องอัดสัญญาณ artificial intelligence และ pattern recongnition ศึกษา
สาขาตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรอยูใน lab เดียวกันนี้ เชน ในดานการแพทย

(หนา 28)

สวนในพระราชนิพนธเรื่อง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไป               
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแหงชาติ ไดทรง        
ทัศนศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเชนกัน ดังความวา

        การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ การที่อารยธรรมของ
มนุษยกาวหนาอยางที่เห็นในปจจุบัน ก็เพราะมนุษยมีความรูในดานสารสนเทศ (การรวบรวม     
ขอมูล) พัฒนาการดานนี้รวดเร็วมาก จีนเปนประเทศหนึ่งที่กาวหนาระดับโลก มีผลงานกวา 240 
โครงการที่จดลิขสิทธิ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จีนผลิตคอมพิวเตอรที่มีความจําสูง 
การผลิตเรดารติดดาวเทียมเพื่อศึกษาโลก ระบบโทรศัพท ระบบการสื่อสารดวยใยแกว (fiber optic)
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ระบบโทรศัพทมือถือ เครือขาย information super highway มี super server ที่ผลิตในจีน เชน 
Dawning 3000 super server (ตอนนี้ดูไมคอยละเอียด) เทาที่เห็นมีการผลิตช้ินสวนคอมพิวเตอร 
semi – conductor ระบบ infrared adaptive optical observing สําหรับกลองโทรทัศนที่ใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออก (2.16 เมตร) อยูที่หอดูดาว  ปกกิ่ง ของสภาวิทยาศาสตรจีน (Chinese Academy of 
Sciences)

(หนา 164)

3.2.5.7 เทคโนโลยีพลังงาน
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน เทคโนโลยีพลังงานจึงเปน

สวนสําคัญที่จะชวยใหประเทศพัฒนารุดหนาทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในพระราชนิพนธเร่ือง         
เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึง
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ดังความวา

        พลังงานเปนอุตสาหกรรมที่เปนรากฐานของเศรษฐกิจจีน นโยบายพลังงานที่สําคัญคือ การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การพิทักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานที่มีในประเทศ      
ในโครงการ 863 มีโครงการเครื่องปฏิกรณปรมาณู และการใชถานหิน (ซึ่งเปนอยางไรก็ไมทราบ 
ขาพเจาไมเขาใจจริงๆ) เปนโครงการที่ทําใหใชพลังปรมาณูอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มการประยุกต
ใชพลังงานนิวเคลียร ลดมลภาวะที่เกิดจากการใชถานหิน

(หนา 166)

3.2.5.8 เทคโนโลยีทางทะเล
ในปจจุบันทรัพยากรทางทะเลนับวันจะรอยหรอ จึงตองมีการอนุรักษและศึกษาคนควาเพื่อ

พัฒนาและพิทักษส่ิงแวดลอมทางทะเลเหลานั้น การใชเทคโนโลยีทางทะเลจึงมีความสําคัญในการ
นําทรัพยากรทางทะเลมาใชอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง      
เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        การศึกษาดานเทคโนโลยีทางทะเลระดับสูง ชวยใหมีความรูเกี่ยวกับทะเลมากขึ้น เพื่อรักษา
สิทธิทางทะเล พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมทางทะเล ลดอุบัติเหตุทางทะเล สาขานี้นับวาเปนสาขา
ใหมที่เขาในโครงการ 863 ใน ค.ศ. 1996 มีการศึกษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การศึกษาดานการขยาย
พันธุและควบคุมเพศของสัตวน้ําเค็ม (ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม) มีอุปกรณที่ใชศึกษาทะเล 
การเลี้ยงปลา หอยเปาฮ้ือ การเลี้ยงหอยมุก การวิจัยสมุทรศาสตร การเอาสารตางๆ ที่สกัดจากสัตว
และพืชทะเล มาเปนสวนผสมในการผลิตยา (แผนปจจุบัน) เชน รักษาโรคเอดส โครงการขุดเจาะ
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น้ํามันและแกสธรรมชาติ เรือที่ใชในการขุดเจาะ การใชคลื่น Seismic ในการศึกษาแผนดินไหวใน
ทะเล…

(หนา 166)

3.2.5.9 เทคโนโลยีวัสดุศาสตร
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ                 

ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีไดกลาวถึงเทคโนโลยีวัสดุศาสตร ซ่ึงจะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมใหกาวหนายิ่งขึ้น ดังความวา

        วิชาการดานนี้ชวยใหเทคโนโลยีกาวหนาและทําใหอุตสาหกรรมเกาๆ พัฒนาขึ้นจนสามารถ
แขงขันไดในตลาดโลก ใน 15 ปจีนประสบความสําเร็จในดานวัสดุศาสตรอยางมาก มีบทความทาง
วิชาการหมื่นกวาบท มีสิ่งประดิษฐจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เชน เซรามิกที่ใชในอุตสาหกรรม การผลิต
วัสดุตางๆ เชน เพชร (ดูไมคอยรูเรื่อง)

(หนา 165)

3.2.5.10 เทคโนโลยีจักรกลอัตโนมัติ
เทคโนโลยีจักรกลอัตโนมัติเปนวิทยาการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางดานอุตสาหกรรม

และเพิ่มศักยภาพในการผลิตไดมากยิ่งขึ้น ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงกลาวไวในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        เปนเทคโนโลยีที่ทําหนาที่เช่ือมระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชระบบคอมพิวเตอรในการ
ผลิต (Computer Intergrated Manufacturing Technology – CIMT) เทคโนโลยีหุนยนต มีโครงการ
สําคัญๆ หลายโครงการ เชน โครงการเรือดําน้ําที่ดําลงไปได 6,000 เมตร การใชคอมพิวเตอรชวย
ในการผาตัด มีบริษัทตางๆ มาแสดงนิทรรศการในดาน การผลิตดวยหุนยนต (robot) เชน การเชื่อม
โลหะ การฉีดวัสดุเขาในแมพิมพ การสรางรถยนตและเรือ หุนยนตเช็ดกระจกตึกสูงๆ  หุนยนตเจาะ
อุโมงค ของเลนมีหุนยนตเตะฟุตบอล

(หนา 165)

ดังที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาโลกในปจจุบันมีการพัฒนาความกาวหนาทาง         
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้นในหลายๆ ดาน ซ่ึงเทคโนโลยีสวนใหญเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการปจจัย 4 และความสะดวกสบายของมนุษย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
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ราชกุมารีจึงสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่มีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีบางประการอาจจะสามารถนํามาปรับใชกับ
หนวยงานและองคกรตางๆ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได

3.2.6 ดานเกษตรกรรม
แมวาปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปมากแลว   

ก็ตาม แตสังคมสวนใหญยังคงสภาพสังคมเกษตรกรรม ดวยเหตุนี้เองในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแตละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงทรงใหความสําคัญ  
ตอการเกษตรดวยเสมอ

ในการศึกษานี้ผูศึกษาแบงประเด็นการศึกษาความรูดานเกษตรกรรมของสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวออกเปน 6 ประเด็น ไดแก การเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว ปาไมและสัตวปา การประมง การชลประทาน และอาชีพเสริมอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด     
ดังตอไปนี้

3.2.6.1 การเพาะปลูก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จึงใหความ

สําคัญตอการเกษตรเปนอยางมาก มีการเพาะปลูกพืชหลายประเภท ทั้งพืชท่ีใชเปนอาหาร อาทิ    
ธัญพืช ผัก ผลไมตางๆ และพืชเศรษฐกิจ เชน ปาน ลินิน ปอ ออย ชา และฝาย เปนตน ซ่ึงการเพาะ
ปลูกพืชดังกลาวนอกจากจะขายในประเทศแลวยังสงออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกอีกดวย        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการเพาะปลูกของสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนไวดังเชน ขณะเสด็จไปนครคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน พระองคทรงสนทนากับทาน
หวังอิ้วผิงเรื่องความสําคัญของการเกษตร ดังที่ทานหวังอิ้วผิงไดกลาวไวในพระราชนิพนธเรื่อง    
ย่ําแดนมังกร ความวา

        สภาพประเทศเราถือชาวนาและการเกษตรเปนสําคัญ ถารูและเขาใจเรื่องของชาวนาและเรื่อง
การเกษตรในชนบทแลว ก็เทากับรูสภาพของประเทศจีน ถาเรารูสภาพชาวนาดีๆ แลว ประเทศของ
เราจะสงบเรียบรอย ถามองขามปญหาเรื่องชาวนาหรือปญหาพวกนี้จะเปนอันตรายมาก เรามีชาวนา 
800 ลานคน ฉะนั้นสถานการณของประเทศจะดีหรือไมดีก็ตองดูสภาพชาวนาในชนบท อันนี้แขก
ตางประเทศบางคนไมเขาใจ

(หนา 242)
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พระองคไดกลาวถึงการเพาะปลูกขาวและธัญพืชชนิดตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และยังทรงกลาวถึงการใชมูลสัตวทําปุยธรรมชาติ ซ่ึงชวยบํารุงตนพืชพรอมทั้งรักษาดินอีกดวย    
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        จีนปลูกขาวสาลีหนึ่งในสามของธัญญาหารทั้งหมด อีกสองในสามปลูกขาวเจา และธัญพืช
อื่นๆ ขาวสาลีจะปลูกมากทางเหนือๆ แถวซีอาน ในเสฉวนแถวเมืองเฉิงตูปลูกขาวเจา พูดถึงปุยทาน
คุยวา การเลี้ยงหมูนั่นแหละดี “มูลฝอยหมู” (นี่จดตามลาม) นี้ใชไดประโยชนมาก หมู 1 ตัวปลูกพืช
ได 2.4 โหมว (= 1/15 เฮกตาร) หลายพันปมาแลวจีนใชปุยธรรมชาติ จากวัว ควาย แพะ แกะ หมู 
ฯลฯ ทําใหดินดี ทานวาปุยเคมีสวนประสมไมเหมาะถาไมระวังดินจะเสีย…

(หนา 55)

นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงพื้นที่เพาะปลูกของมณฑลเสฉวน รวมทั้งแสดงใหเห็น
สภาพความเปนอยูในสังคมเกษตรกรรมของชาวชนบทจีน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง       
ย่ําแดนมังกร ความวา

        คุณจังฯ บอกวาที่เห็นเสฉวนใหญโตอยางนี้ ตามความเปนจริงแลวมีที่ดินเพาะปลูกเล็กนิด
เดียว ฉะนั้นทางเดียวที่จะเพิ่มผลผลิตไดนั้น เราตองยกระดับการผลิตในพื้นที่ แตลง โหมว ใหสูง
ขึ้นและใชที่ดินทุกตารางใหเปนประโยชน คุณจังฯ ช้ีใหดูนาขางๆ ถนนแลวอธิบายวาชาวนาตอง
ขยันทํางานในไรนาตลอดไมมีเวลาพักผอน นอกจากฤดูหนาวบางครั้งอากาศหนาวปลูกอะไรไมได
จึงตองพัก เขาจะทําทั้งนาขาวสาลีและขาวเจา บนคันนาจะปลูกหมอนตรงกลาง ตนหมอนจะชวย
ยึดดินคันนาดวย ปลูกผักสองขางปลูกถั่ว หลังคาบานชาวบานแถวๆ นี้ใชฟางขาวสาลีมุง 2 – 3 ป
เปลี่ยนครั้งหนึ่ง เวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือเปลี่ยนเฉพาะสวนหนึ่งก็ได ศัตรูพืชมีไมมากนัก 
ที่เสฉวนนี้มีปญหามากอยูเรื่องเดียวคือ ปญหาเรื่องเช้ือรา ในการปลูกฝายถาฝนมากก็ปลูกไมได 
ฉะนั้นทางตะวันตกจึงไมปลูกฝาย ปลูกไดแตเสฉวนตะวันออก

(หนา 217)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการเพาะปลูกแบบ intensive     
ซ่ึงเปนการเพาะปลูกที่ใชพื้นที่นอยแตใหผลผลิตมาก ดังความวา

…สภาพเชนนี้เปนการเพาะปลูกอยาง intensive คือใชเนื้อที่นอย (เพราะมีเนื้อที่นอย) แตใหไดผล
ผลิตมากๆ ซึ่งจะทําไดตอเมื่อมีปจจัยที่ดี ประการแรกตองมีน้ําที่พอเพียงและสม่ําเสมอ กลาวคือ จะ
ตองเปนพื้นที่ซึ่งไดน้ําชลประทาน (ซึ่งก็ตองอาศัยทุน หลักวิชาและสภาพธรรมชาติ) ปราศจากศัตรู
พืช หรือมีศัตรูพืชนอย การปราบศัตรูพืชนี้อาจจะมีความจําเปนที่จะใชยาเคมีและปจจัยอีกประการ
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หนึ่งคือคุณภาพของดิน การปราบศัตรูพืชและปรับปรุงคุณภาพของดิน บางทีก็ตองใชทุนสูง 
ขาพเจาไดทราบมาวาการใหน้ําแกพืชสม่ําเสมอนั้นเปนการแกปญหาโรคพืชบางอยางได เชน ที่เคย
เห็นที่สวนสมวังน้ําคางของอาจารยพันธุเลิศที่เชียงใหม อยางไรก็ตามการทําการเกษตรอยางที่ใช
เนื้อที่นอยไดมากๆ นั้นอาศัยตนทุนการผลิตสูงเปนแบบหนึ่งของการผลิตซึ่งเราจะใชเมื่อใด ที่ใดก็
จะตองคํานวณดูวาคุมหรือไมคุม

(หนา 240)

ในพระราชนิพนธเ ร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จไปยังเมืองฉูฉยง               
ไดทอดพระเนตรทิวทัศนสองขางทางอันเปนพื้นที่ เกษตรกรรมของราษฎรในแถบนั้นซึ่งมี            
ทัศนียภาพที่งดงามแปลกตามาก เนื่องจากมีการปลูกพืชน้ํามันซ่ึงมีดอกสีเหลืองเต็มไปทั้งทองทุง 
ดังความวา

        ออกไปนอกเมืองเปนเขตชนบท ขณะนั้นเริ่มจะเขาฤดูชุนเทียนหรือฤดูใบไมผลิ ดอกทอบาน
สีชมพู ตามไรนาจะปลูกผักตางๆ ที่แถบนี้เปนที่สูงๆ ตํ่าๆ เปนลูกคลื่น ฉะนั้นคนทํานาขั้นบันได 
(ซึ่งดีกวาทําแบบไรที่ไมสนใจกับเสนระดับ) ภาษาจีนเรียกวา ชีเถียน ที่เห็นมากที่สุดคือ ผักน้ํามัน 
(โหยวชาย) ออกดอกสีเหลือง พวกเราไมทราบวาดอกเหลืองนี้เปนดอกอะไรก็เดา จี้บอกวาเห็นจะ
เปนดอกผักกวางตุง แตปาจันทวงวาไมมีทางเปนไปได เพราะถาปลอยผักไวจนออกดอกแคนี้ก็กิน
ไมไดแลว ตองใชทําพันธุ และใครจะทําพันธุกันมากมายเชนนี้ มี ดร. ธวัชชัย ตัดสินโดยอธิบายวา
เปนพวกเดียวกับที่พวกฝรั่งเอาเมล็ดมาทํามัสตารด นอกจากนั้นที่เห็นปลูกกันมากอีกอยางคือ ถั่ว
ปากอาหรือที่จีนเรียกวา ฉานโตว สวนที่เปนปา (ซึ่งมีนอย) เปนตนสนเปนสวนใหญ

(หนา 25)

3.2.6.2 การเล้ียงสัตว
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีภูมิประเทศที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตว เนื่องจากมีทุงหญาที่

กวางใหญ ปจจุบันมีการเลี้ยงสัตวโดยเขาไปอยูในนิคมแทนการเลี้ยงแบบเรรอน ในขณะเดียวกันก็มี
การใชเครื่องจักรกลชวยในการเลี้ยงดวย สัตวที่นิยมเล้ียงมี 2 ประเภทหลักๆ คือ สัตวที่ใชเนื้อเปน
อาหาร เชน หมู ไก เปด หาน วัว กระตาย แพะ และแกะ เปนตน นอกจากนี้ยังมีสัตวที่ใชเปน      
แรงงานในการเกษตร เชน วัว ควาย มา และลา เปนตน ทั้งนี้บริเวณชานเมืองใหมๆ รัฐบาลยังจัดตั้ง
ฟารมโคนมอีกดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการเลี้ยงสัตวใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน พระองคทรงกลาวถึงไกสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ชาวจีนนิยม
เล้ียงกันมาก แตก็มีความเสี่ยงเร่ืองโรคระบาดสูง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
ความวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



256

        ขาพเจาถามถึงการเลี้ยงไก ทานประธานฯ บอกวาการเลี้ยงไกก็มีแตยังทําไมดี เสียที่มีโรคมาก 
เดิมทางยูนนานเลียนแบบโรงเลี้ยงไกที่ปกกิ่ง แตปรากฏวาทําแลวขาดทุนแยะ โรงเลี้ยงไกขนาด
ใหญของรัฐบาลนี้ เดี๋ยวนี้ใชเฉพาะเปนที่เพาะไกสงใหคอมมูนเลี้ยง เดี๋ยวนี้จีนเอาพันธุไก ไหล หัว 
จี ซึ่งเปนพันธุไกที่ขนขาวทั้งตัวมาจากสหรัฐ และคานาดา ไกพันธุนี้ถาเลี้ยงใหดีๆ แลวถึงคราวออก
ไขจะใหไขถึง 280 ฟองตอป ถาจะกินเนื้อก็โตเร็ว 3 – 4 เดือน ก็ไดเนื้อกิโลกรัม

(หนา 292)

มณฑลยูนนานเปนพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาจึงทําการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะ 
อีกทั้งยังมีการทําปศุสัตวคือการเลี้ยงโคนมดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
ความวา

…ที่คุนหมิงมีศูนยบํารุงพืชสัตว พืชนี้เอาจากในทองถิ่น และมาจากมณฑลอื่น สวนสัตวมีทั้งอยูใน
ประเทศและจากตางประเทศ เชน วัวนมจากฮอลแลนด ผสมกับวัวของจีน การเลี้ยงโคนมนั้น ใช
หญาธรรมชาติเปนสวนมาก สวนนอยใชหญาปลูกพิเศษ สําหรับโรงโคนมนั้นเขามีที่ดินสําหรับ
ปลูกหญาพิเศษ โคนมที่เลี้ยงกันมี 3 อยาง คือ รัฐบาล กรรมสิทธิหมู และของเอกชน

(หนา 292)

สวนการเลี้ยงโคเนื้อในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบางเล็กนอย ไมเปนที่นิยมเล้ียงเทาโคนม 
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        ขาพเจาถามถึงวัว นายกเทศมนตรีบอกวาที่นี่เลี้ยงโคนมเปนสวนใหญ วัวเนื้อมีบางเปนสวน
นอย สวนใหญใชพอพันธุในประเทศ มีการสั่งเขาจากออสเตรเลียบาง ชาวบานสงนมไปที่ศูนยรวม
นมซึ่งจะเอาเขาโรงงานแปรรูป

(หนา 77)

นอกจากการทําปศุสัตวเล้ียงโคนมและโคเนื้อแลวยังมีการเลี้ยงหมูอีกดวย ซ่ึงนิยมเล้ียงแทบ
ทุกครอบครัวในพื้นที่ชนบทของมณฑลยูนนาน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
ความวา

        ขาพเจาถามตอถึงการเลี้ยงหมู ทานประธานฯ บอกวาคนยูนนานชอบหมู คนชนบทแทบทุก
ครอบครัวมีการเลี้ยงหมู 3 – 5 ตัว บางคนก็เลี้ยง 10 กวาตัว เอกชนเลี้ยงไดสวนมากเขาจะเลี้ยงเพื่อ
เอาปุยดวย หมูมีหลายพันธุที่ไดจากเสฉวนจะดีมาก แตของยูนนานไมไดตัวเล็กแค 60 – 70 ช่ัง ก็
แปลกที่ขาพเจาเคยไดยินอยูเสมอวาหมูของยูนนานเขาดีมากมีพันธุหนึ่งที่ใชทําเบคอนไดดี ตัว
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ยาวๆ ต้ังแตมาเมืองจีนนี้พยายามถามเรื่องหมูสืบวาที่ไหนดีไดยินแตคําปฏิเสธ หมูยูนนานที่เดินกัน
ไปมาขาพเจาก็วาคลายๆ หมูชาวเขาของเรา…

(หนา 292 – 293)

3.2.6.3 ปาไมและสัตวปา
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีพรมแดนกวางขวาง มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

เหมาะกับพืชพันธุหลากหลายประเภท ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบไป
ดวยพื้นที่ปาไมมากมาย อีกทั้งอุดมไปดวยสัตวปานานาชนิด ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงกลาวถึงปาไมและสัตวปาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงสัตวปาบนภูเขาในมณฑลสานซี ดังความวา

        บนภูเขาของมณฑลสานซีนั้นมีสัตวแปลกๆ มากเชน ลิงสีทองหนาสีฟาและหมี แพนดา หมี
แพนดาของสานซีตางจากหมีแพนดาของเสฉวน ขาพเจาบอกวาลิงสีทองกับหมีแพนดานั้น ขาพเจา
เคยเห็นแตในหนังสือ ทานผูวาฯ บอกวาถาอยากจะดูก็ตองไปสวนสัตว…

(หนา 176)

สาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสําคัญกับพืชพรรณตางๆ เปนอยางมากจึงมีวิธีการในการ
อนุรักษปาไมและพันธุพืช ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ตนไมตามทางขึ้นตนโตมาก สวนมากเปนตนไมจําพวกสน ทานผูอํานวยการสถาบันอธิบายวา
บางตนปลูกในสมัยราชวงศหมิง ทางสถาบันทําทะเบียน ติดปายเล็กๆ ไวเปนสามระดับ ตามความ
จําเปนที่ตองคุมครอง ตนที่ติดปายแดงตองอนุรักษไวเพราะสําคัญที่สุด และความสําคัญลดหลั่น
กันลงมาอีกสองระดับ ขาพเจาจําไมไดแลววาเขาใชปายสีอะไร

(หนา 19)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1  พระองคไดกลาวถึงความรวมมือ
ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการอนุรักษปาไมและสัตวปา ดังความวา

        ขณะนี้กําลังพิจารณารวมมือเรื่องการอนุรักษสัตวปากับไทย เพราะพวกมิจฉาชีพไดลักลอบนํา
สัตวขายขามประเทศ นอกจากนั้นสัตวปายังว่ิงไปมาขามแดนโดยไมตองมีหนังสือเดินทาง        
ชาวบานไมทราบวาอะไรจะตองอนุรักษ ก็ยังลาสัตวสงวนกันอยู เจาหนาที่ควบคุมไมไดทั่วถึง     
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จีนอนุรักษแตสัตวที่เพาะเลี้ยงไมได จระเขเพาะไดแลว สวนเสือนี้เลี้ยงลําบากเพราะตองใหวัว     
วันละตัว
        การอนุรักษพืชพันธุธรรมชาติเขตรอน ซึ่งสามารถรวมงานกับไทยไดนั้นมีอยู 2 แหง คือ        
ที่สิบสองปนนา และที่เกาะไหหลํา อยากใหมีการขยายงานเพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญ      
กับไทย…

(หนา 17 - 18)

นอกจากนี้พระองคยังไดกลาวถึงการใหความสําคัญตอการอนุรักษปาไมของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยในการคุมครองทรัพยากรทางธรรมชาติเหลานั้น  
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1  ความวา

…เรื่องธนาคารโลกใหเงินกูจีนสําหรับการอนุรักษปาไม 300 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใชในโครงการ
ปลูกปา ขยายปาสงวนแหงชาติ การปลูกปาเศรษฐกิจ (เพื่อใชไม) เขตโครงการอยูทางทิศใต และ
ตะวันออกของจีน (กวางตุง กวางสี ไหหลํา ยูนนาน หูหนาน หูเปย เจอเจียง และชานตุง) มีการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเช่ือมศูนยปาไมทั้งประเทศ ทําใหเจาหนาที่ประสานงานกันแกปญหาได
งายขึ้น มีระบบติดตามผลควบคุมไมใหการปลูกปากอใหเกิดการพังทลายของดิน โครงการเงินกู
ของธนาคารโลกนี้ นอกจากมีเปาหมายในการปลูกปาแลว ยังมุงใหมีแนวคิดใหม และสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีใหมๆ ในงานปาไม โครงการตอจากนี้เปนการพัฒนาทรัพยากรปาไม การสรางแนว
ปากันชน (Shelter - belts) และปรับปรุงการดําเนินการของอุทยานแหงชาติ

(หนา 22 - 23)

เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปมณฑลจี๋หลิน ไดทรงกลาวถึงฉางไปซานซึ่งเปนเขตอุทยานที่มี
ความหลากหลายของพันธุพืช ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 
ความวา

…ฉางไปซาน ซึ่งสหประชาชาติอนุรักษเปนมรดกโลก เปนสถานที่นาสนใจมาก เนื่องจากมีพืชขึ้น
หลายประเภท บริเวณเนินเขาเปนไมใบกวาง ตอขึ้นไปเปนปาสน ไมพุม ทุงหญาโดยลําดับ ฉะนั้น
ในที่ไมไกลจากกันนักจะไดเห็นพืชพรรณหลายลักษณะ…

(หนา 7 – 8)

แมวาพระองคจะมิไดเสด็จประพาสฉางไปซาน แตก็ทรงกลาวถึงพันธุพืชตางๆ บริเวณ  
ฉางไปซานไวโดยละเอียด ซ่ึงนับไดวาบริเวณฉางไปซานมีระบบนิเวศนที่หลากหลาย เปนแหลง
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ทรัพยากรปาไมที่สําคัญแหงหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3  ความวา

…พูดถึงฉางไปซานซึ่งขาพเจาอยากไปเหลือเกิน แตเขาบอกวาหนาหนาวเดินทางไมสะดวก ยิ่งดู   
วีดีโอแลวยิ่งเห็นวาเปนพื้นที่นาสนใจ มีระบบนิเวศนหลายอยาง ทั้งไมใบกวาง เนื้อแข็ง ปาสนก็มี
สนหลายประเภท พืชสมุนไพร ดอกไมปา ตนไมพุมแปลกๆ ในหนังมีตนหมอขาวหมอแกงลิงที่จับ
แมลงกินเปนอาหารได (ช่ือตนนี้ดูภาพแลวเขียนเอาเอง) ดอกไมจีนซึ่งกินไดแกวัณโรค (ขาพเจาเคย
รับประทานแตไมทราบวาเปนยาแกอะไร) ขิงปาแกรูมาติสม ฯลฯ มีพืชพรรณตางๆ ราว 900 ชนิด 
โสมพันป องุนปา ลูกกีวี Hawthornberry สตรอเบอรี่ เห็ดหัวลิง (ขึ้นบนตนไม) วาเปนเนื้อแหง
อาณาจักรพืช (เพราะโปรตีนสูง) เห็ดมีหลายชนิด เชน เห็ดหูหนู เห็ดหลิงจือที่แกโรคมะเร็งได     
ปาสนมีเรือนยอดที่หนาทึบ แสงสองผานมาไมมาก จึงทําใหมีรมเงาสําหรับพืชที่ขึ้นอยูใตยอดสน 
เชน มอส เปนที่แขวนของกาฝาก เชน หนวดฤๅษี ยังมีจุลินทรียยอยสลายรากและตนของตนไม
ใหญที่ตาย ทําใหเกิดเปนฮิวมัสที่ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกลาไมเล็กๆ เติบโตขึ้น เรียกไดวา
ตนไมใหญใหกําเนิดแกชีวิตในรุนตอไป   ตนไมที่ขึ้นในสภาพพิเศษจะมีลักษณะพิเศษ เชน ตนเบิช 
ซึ่งปกติเปนตนไมใหญ (ตนมีสีขาวๆ กระดํากระดาง) ทนอากาศได ทนลมแรงๆ ได แตตองพัฒนา
ตนเองใหตนแคระแกร็น…

(หนา 106 - 107)

3.2.6.4 การประมง
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลิตผลจากสัตวน้ํามากมาย  ประกอบไปดวยปลาทะเล          

ปลาน้ําจืด และสัตวน้ําอ่ืนๆ นอกจากการทําประมงเพื่อเปนอาหารแลว ยังมีการเลี้ยงปลาสวยงามอีก
ดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการประมงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนดังเชนในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการเลี้ยงปลาหลีฮื้อ
หรือปลาไนซึ่งเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง ดังความวา

        ตอไปเปนปลาหลีฮ้ือ ซึ่งเปนปลาเลี้ยง ตองเลี้ยงถึงปกวาจึงจะใชได น้ําหนัก 2 ช่ังกวา (กิโล
กวา)…

(หนา 235)

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไป Ocean Park พระองคไดทอดพระเนตรตูปลาขนาดใหญที่มีปลา
หลากหลายชนิด ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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        ในตูปลาขนาดใหญมีปลา 300 ชนิดปนกัน ปลาชนิดตางๆ อยูกันคนละระดับ น้ําที่เลี้ยงปลา
เปนน้ําที่เสตอไรซ แลวมีประดาน้ําไปคอยใหอาหารปลาและเอาปลาที่เจ็บออก ที่ตูมีปายอธิบาย
เรื่องของปลาในแงตางๆ การปอนอาหาร ลักษณะของปลาตัวออก สี การขยายพันธุ

(หนา 310)

ในแมน้ําฉางเจียงมีปลาโลมาขาวซึ่งเปนปลาโบราณชนิดหนึ่งอาศัยอยู มีการอนุรักษไว
เนื่องจากเปนปลาหายาก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…คุณถังเลาเรื่องปลาในแมน้ําฉางเจียง มีอยูอยางหนึ่งเปนปลาโบราณ มีมาตั้งแตสมัยไดโนเสาร อีก
ชนิดหนึ่งคือปลาโลมาขาว เปนปลาที่ตองอนุรักษเชนเดียวกัน พบในแมน้ําฉางเจียง 200 – 300 ตัว 
สถาบันประมงแหงชาติที่อี๋ชางคนควาวิจัยเรื่องปลาโบราณ สามารถขยายพันธุได ปลอยไปใน     
แมน้ําแลวราว 7 แสนตัว โตเต็มที่ยาวเมตรสองเมตร สถาบันที่อูฮ่ันศึกษาเรื่องปลาโลมาขาว           
ที่สถาบันมีอยู 2 ตัว

(หนา 71)

ในพระราชนิพนธเรื่อง หวงเหออูอารยธรรม พระองคไดกลาวถึงการทําการเกษตรที่     
กาวหนาของเมืองจี่หนาน ในมณฑลซานตง ซ่ึงนอกจากจะมีการเพาะปลูกผลไมไดผลดีแลวยังเปน
แหลงประมงที่สําคัญอีกดวย ดังความวา

…มณฑลนี้มีที่ติดชายทะเลยาว เพราะฉะนั้นการผลิตอาหารทะเลนั้นสําคัญ มีการเลี้ยงปลา เลี้ยง
สัตวน้ําอื่นๆ ในดานการเกษตรการพัฒนาชลประทานเปนเรื่องสําคัญ ถึงกระนั้นบางแหงก็ยัง    
แหงแลง ตองพัฒนาพืชทนแลง

(หนา 83)

3.2.6.5 การชลประทาน
การชลประทานเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้ง

ยังชวยลดการเกิดอุทกภัยรายแรงไดอีกดวย ในปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนประเทศ
หนึ่งที่มีการชลประทานที่ทันสมัยมากที่สุดในโลก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีทรงกลาวถึงการชลประทานในสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเรื่อง    
ย่ําแดนมังกร พระองคไดกลาวถึงชลประทานตูเจียงเอ้ียน ซ่ึงเปนโครงการที่ชวยใหพื้นที่แถบนี้อุดม
สมบูรณจนไดรับการขนานนามวา “อาณาจักรสวรรค” ดังความวา
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        คุณจังบอกวาระยะทางไปชลประทาน 57 กิโลเมตร ตูเจียงเอี้ยนนี้มีประวัติมา 2000 กวาปแลว
ต้ังอยูตอนกลางของแมน้ําหมิ่นเจียง ในอําเภอกวนเสี้ยน เริ่มตนสมัยจานกวอ (Warring States B.C. 
476 – 211) แลวจึงเปลี่ยนเปนตูเจียงเอี้ยน แมน้ําหมิ่นเจียงไหลเชี่ยว จาก ภูเขาลงสูที่ราบใกลเมือง   
กวนเสี้ยน กระแสน้ําไดนําเอาตะกอนเปนจํานวนมากมาตกเต็มทองน้ํา ทําใหเกิดน้ําทวม เพื่อจะ
ควบคุมกระแสน้ําและใชใหเปนประโยชนในดานชลประทานไดหลี่ปงผูวาการสมัยนั้นเปนแควนสู
(เสฉวนตะวันตก) ระดมมวลชนสรางเขื่อนชลประทาน เพื่อดัดแปลงแมน้ําเปนสายนอกและสายใน 
สายนอกระบายน้ําออก สายในเปนการนําน้ําไปเลี้ยงนา

(หนา 216)

เมื่อครั้งเสด็จฯเยือนนครคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน พระองคไดกลาวถึงเขื่อนและอาง    
เก็บน้ํา ซ่ึงมีความสําคัญตอการเกษตรในพื้นที่ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
ความวา

        ไกลออกไปอีกมีเขื่อนดินใหญและอางเก็บน้ําชื่อวาอางซุงโหม (ห เปนอักษรนํา) อางนี้เก็บน้ํา
ไดประมาณลานกวาลูกบาศกเมตรเขาถือวาเปนอางขนาดเล็ก มีเหมืองสงน้ําไปเขาไรนา (น้ําเหมือง
นี้ภาษาไตออกเสียงวาน้ําเหมิง) สังเกตเห็นวาแถวนี้เปนเขตหินปูนทั้งนั้น

(หนา 259)

ระหวางการเสด็จฯเยือนเมืองทูหลูฟน พระองคไดทอดพระเนตรระบบชลประทานแบบ  
คารีส ซ่ึงเปนระบบน้ําใตดินที่เปนประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…แตขาพเจาอยากเห็นระบบน้ําใตดินที่เรียกวาระบบคารีสจึงแวะดู ระบบชลประทานแบบคารีสนี้
เปนระบบบอน้ําที่มีทางเชื่อมติดตอกันอยูใตดิน นําขึ้นมาใชไดแบบน้ําซับ ตนกําเนิดของน้ํามาจาก
หิมะละลายที่เทียนซานแลวซึมลงใตดิน ทางน้ําใตดินนี้ยาวมาก ขาพเจาลองชิมน้ําดูนิดหนอยก็จืด
สนิทดี

(หนา 194)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคไดกลาวถึงโครงการสรางเขื่อนซานเสีย 
ซ่ึงมีประโยชนตอการคมนาคม การผลิตพลังงานไฟฟา และชวยเหลือการเกษตร อีกทั้งยังชวย   
ควบคุมและบรรเทาการเกิดอุทกภัยอีกดวย ดังความวา
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         สวนประโยชนในดานการควบคุมและบรรเทาอุทกภัยนั้น เขื่อนนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมน้ําทวม ซึ่งแตเดิมไดออกแบบและกอสรางไวเปนคันกั้นน้ําในบริเวณลุมน้ําตอน
ลางของทั้งสองฝง ใหรับปริมาณน้ําทวมขนาดความถี่ 10 ปครั้ง ที่มีอัตราการไหลสูงสุด 60,000 ลูก
บาศกเมตรตอวินาที เพิ่มมาเปนการรับน้ําทวมที่มีขนาดความถี่ 100 ปครั้ง มีอัตราการไหลสูงสุด
ขนาด 83,700 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีได ทั้งนี้จากบันทึกสถิติ 2,000 ป ไดมีน้ําทวม 200 ครั้ง หรือ
ประมาณ 10 ปครั้ง เปนตนวาใน ค.ศ. 1870 เกิดน้ําทวมใหญที่สุดในประวัติศาสตร บริเวณที่น้ําทวม
มากอยูแถวๆ เมืองอี๋ชางมีน้ําไหลผานประมาณ 105,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ผูคนลมตายถึง 
380,000 คน สาขาของแมน้ําฉางเจียงคือ แมน้ําจินเจียง เปนที่อยูของชาวอี๋ เปนเขตที่อันตรายที่สุด

(หนา 66)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคไดกลาวถึงหนาที่ของคณะ   
กรรมาธิการควบคุมแมน้ําเหลืองที่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับแมน้ําหวงเหอ ดังความวา

        คณะกรรมาธิการนี้เปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวงชลประทานแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีอํานาจหนาที่เกินกวาภูมิภาค ครอบคลุมหลายมณฑล ในลุมแมน้ําหวงเหอ ภูมิภาคปกครองตนเอง
ซินเจียง รวมทั้งแมน้ําบนผืนแผนดินใหญของมองโกเลียใน มีหนาที่หลักคือ
        1. จัดทํานโยบายและกฎระเบียบการใชน้ํา รวมทั้งตรวจสอบดูแลเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับน้ํา   
ใหมีการกระทําตามกฎหมายเหลานั้น
        2. เขียนแผนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งแผนระยะกลางและระยะสั้น รวมทั้งจัดทํา
โครงการหลักของการพัฒนาชลประทานลุมน้ํา
        3. บริหารทรัพยากรแหลงน้ําอยางมีเอกภาพ จัดใหมีการควบคุมดูแล ทดสอบ และประเมินผล
จากการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากรแหลงน้ําของลุมแมน้ํา
        4. จัดการแมน้ําลําคลอง หวยหนอง ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล น้ําตื้น รวมทั้งบริหารแมน้ํา
สายสําคัญตามหนาที่ที่รัฐบาลมอบหมาย
        5. จัดการประสานงานการควบคุมปองกันน้ําทวม และแกปญหาภัยแลงในเขตลุมแมน้ํา
        6. แกไขปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําระหวางมณฑลตางๆ
        7. ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษดิน แกปญหาดินที่อุดมสมบูรณถูกน้ําพัดไป และเปนที่ปรึกษา
แกราชการบริหารสวนทองถิ่น ในการรักษาผิวดิน
        8. เปนตัวแทนรัฐบาลกลางดูแลกระบวนการอุทกวิทยา บริหารโครงการกอสรางงาน           
ชลประทานขนาดใหญของราชการบริหารสวนทองถิ่นแทนราชการบริหารสวนกลาง
        9. ควบคุมงานอุทกวิทยา งานชลประทานที่สําคัญ
        10. ใหแนวทางแกหนวยงานในชนบทในดานกิจการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา และกิจการ
ที่ทําใหชนบทมีกระแสไฟฟาใชอยางทั่วถึง

(หนา 115 - 116)
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และในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงการพัฒนาระบบ  
แกไขน้ําทวมบริเวณแมน้ําหวงเหอ ดังความวา

        การพัฒนาระบบน้ําแกไขน้ําทวม นอกจากการสรางคันกั้นน้ําแลว ยังใชวิธีสรางอางเก็บน้ํา 
(detention basin) เชน ใหน้ําไหลเขาทะเลสาบตงหลิง โดยทําเปนประตูน้ําผันน้ําเขาทะเลสาบใน
เวลาน้ํามาก ถาน้ํานอยก็เอาน้ําเขาแมน้ํา โครงการนี้จะเสร็จในปหนา ฟงๆ ดูฉันวาคลายๆ โครงการ
แกมลิงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทําในบานเรา ทะเลสาบตงผิงอยูทางตะวันตกของ
มณฑลซานตงระหวางอําเภอตงผิงกับเหลียงซาน ทางตะวันออกและทางเหนือของทะเลสาบติดกับ
แมน้ําหวงเหอ แตเดิมทะเลสาบนี้ในฤดูรอนจะมีพ้ืนที่เพียง 153 ตารางกิโลเมตร แตใน ค.ศ. 1953 
เมื่อสรางเขื่อนกักเก็บน้ําแลว พ้ืนที่ของทะเลสาบขยายกวางขึ้นถึง 600 ตารางกิโลเมตร

(หนา 124)

3.2.6.6 อาชีพเสริมอ่ืนๆ
นอกจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การเพาะปลูก เล้ียงสัตว และประมงแลว ชาวบานใน

สังคมเกษตรกรรมยังมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ทํา ในชวงที่วางเวนจากการเพาะปลูก เชน การปลูกหมอน 
เล้ียงไหม เปนตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงอาชีพเสริมของ
เกษตรกรไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดกลาวถึงเกษตรกรในมณฑล
เสฉวนที่นอกจากจะมีอาชีพหลักคือการทําเกษตรกรรมแลว ยังมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงไหมอีกดวย 
ดังความวา

        เขาพาไปที่หองใชเลี้ยงไหมที่บานมีหลายหอง เขาอธิบายวาไหมของเขาฝกสีขาว ต้ังแตไขออก
มาจนถึงสาวไดใชเวลา 40 วัน เทาๆ ของเรา พวกที่เราไดดูนี้เปนไหมวัยนอนทั้งหมดยังผอมๆ ไม
นารัก ตรงที่โครงการหนองเหียงใชกระดาษหนังสือพิมพปู ที่นี่ใชกระดาษแบบที่สําหรับหอแพค
ของ (กระดาษบางๆ) ตามกระดงเขาใชตาขายปูสําหรับแยกขี้ไหมใบหมอนที่กินเหลือๆ ออกจากตัว

(หนา 220)

เชนเดียวกับในนครคุนหมิง ที่ชาวบานมักนิยมเล้ียงไหมเปนอาชีพเสริม ดังขอความใน  
พระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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        ขาพเจาถามวามีการเลี้ยงไหมหรือไม ทานทาวฯ บอกวามี มีทั้งชนิดเลี้ยงตามบาน และเลี้ยงใน
โรงรวมกัน เดี๋ยวนี้การเลี้ยงไหมเปนอาชีพรองของครอบครัวสมาชิกคอมมูน ตามคอมมูนมักจะมี
เครื่องสาวไหม

(หนา 264)

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลักษณะความเปนสังคม    
เกษตรกรรมคลายกับสังคมไทย เชนมีการเพาะปลูก เล้ียงสัตว และทําประมง เปนตน ดวยเหตุนี้  
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเปนประโยชนตอการพัฒนา  
คุณภาพในดานเกษตรกรรมของไทยและชวยสงเสริมศักยภาพของเกษตรกรไทยอีกดวย

3.2.7 ดานศิลปหัตถกรรม
ศิลปหัตถกรรมของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความคลายคลึงกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่อง

จากในสมัยโบราณมีการถายทอดวัฒนธรรมระหวางกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีจึงใสพระราชหฤทัยในงานศิลปเหลานี้ โดยมักจะทรงพิจารณาศึกษาอยางลึกซึ้ง และนํามา
เปรียบเทียบกับศิลปหัตถกรรมของไทยชวยใหผูอานเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดแบงประเด็นการศึกษาความรูเร่ืองศิลปหัตถกรรมของจีนที่
ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวออกเปน 8 ประเด็น ไดแก งานแกะสลัก เครื่องปนดินเผา 
เครื่องถมปด เครื่องเขิน การเย็บปกถักรอย การทอผา การตัดกระดาษแบบจีน และศิลปหัตถกรรม
พื้นเมืองอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.7.1 งานแกะสลัก
การแกะสลักของสาธารณรัฐประชาชนจีนนิยมใชวัสดุที่หลากหลาย เชน งาชาง หยก       

ไมสัก และเมล็ดขาว เปนตน ปจจุบันงานแกะสลักมีการนําเครื่องมือตางๆ เขามาชวยมากกวาใน
อดีต ซ่ึงชวยทุนแรงชางไดเปนอยางดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาว
ถึงงานแกะสลักของจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร กลาวถึงเมื่อคร้ังพระองค
เสด็จไปโรงงาน Art and Craft Factory ไดทอดพระเนตรศิลปหัตถกรรมการแกะสลักงาชาง          
ดังความวา

        เราไดไปดูในหองแกะสลักงาชางเขามีคนทําหนาที่ออกแบบคนหนึ่ง และมีคนที่เขียนใหบนงา
ใหชางตัดหรือแซะตรงไหนออก ทํารูปโกลนกอนแลวมีคนแตงรายละเอียดทําลวดลายตามที่มีคน
เขียนให เครื่องมือที่ใชทํามี 2 ประเภท คือ ใชเหล็กแกะอยางสมัยกอน ลักษณะของเหล็กแกะของ
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จีนก็คลายๆ กับเหล็กแกะที่เราใชแกะโลหะ แกะแรเครื่องถม กรอบพระ ตลอดจนปายช่ือโลหะ     
มีขนาดตางๆ เครื่องมืออีกอยางคือ “เครื่องกรอฟน” ติดมอเตอรมีหัวหลายขนาดเหมือนกัน การแบง
งานกันทํานี้ทําใหไมเสียเวลาเพราะคนแกะก็ไมจําเปนจะตองเขียนรูปเปน เขานําคนมาฝกหัดเพียง 
2 – 3 ป ก็ใชได งานที่ทําสวนมากจะใชเวลาประมาณ 40 วัน – 2 เดือน

(หนา 78)

นอกจากนี้พระองคทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายงาชางแกะสลักขนาดเล็กมากซึ่งบรรจุตัว
อักษรจีนไวเปนจํานวนมาก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        เวลาประมาณบายสามโมงตามที่นัดกันไว ชางแกะสลักของเล็กๆ ของจีน ก็มาจริงๆ ที่ช้ันลาง
ตรงรานคาของโรงแรม ชางคนนี้ช่ือ จาวจื่อเหยิน อายุ 76 ป กําลังแกะสลักแทงงาแทงเล็กๆ บอกวา
จะใหขาพเจาเปนที่ระลึก ขาพเจาขอดูเครื่องมือของแกและขอถายรูปใกลๆ ที่ตรงนั้นคุณตาจาวฯ
วางนิทรรศการผลงานเอาไว แปลกประหลาดมหัศจรรยจริงๆ นั้นแหละ บนชิ้นงาชิ้นเล็กนิดเดียว
สามารถบรรจุตัวอักษรไวไดมากถึงแคนั้น เวลาขาพเจาจะอานตองควักแวนขึ้นมาใสและเอาแวน
ขยายสองอีกช้ัน แตคุณตาเลนใชแตแวนสายตาธรรมดาๆ

(หนา 240)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคไดกลาวถึงการทําอุปกรณตกแตงบานจาก
รากไมเกาๆ ที่นํามาแกะสลักแลวประกอบกับหินออน เรียกงานศิลปหัตถกรรมประเภทนี้วา “หยุนมู
เจียจู” ดังความวา

        มีศิลปะอีกแบบคือการเก็บรากไมเกาๆ มาสลัก ไมที่แกะและประกอบกับหินออนเรียกวา หยุน
มูเจียจู คือเฟอรนิเจอรหินประกอบไม ตนไมตางๆ ที่ใชมี ตนจูชวน ตนชิงผี ไมหนักคลายๆ กับไม
โอก มีไมสักหรือไมหนานมู ไมแดง…

(หนา 50)

3.2.7.2 เคร่ืองปนดินเผา
ศิลปหัตถกรรมที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ เครื่องปนดินเผา     

ซ่ึงนับไดวามีคุณภาพดีและงดงามมากเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงกลาวถึงเครื่องปนดินเผาของจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
พระองคไดกลาวถึงเครื่องเคลือบกังไสที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังความวา
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        ทานผูวาฯ เลาอีกอยางหนึ่งวาตนเองมาจากกังไส หัวเมือง จิ่ง เตอ เจิ้น เปนสถานที่ทําเครื่อง
เคลือบไดดีมาก เขาเรียกกันวานครหลวงแหงเครื่องเคลือบ blue and white

(หนา 252)

ระหวางการเสด็จฯเยือนศูนยศิลปหัตถกรรมพื้นบานเมืองโฝซานพระองคไดทอดพระเนตร
เครื่องปนดินเผาเขียนสีรูปทรงตางๆ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        เครื่องปนดินเผาเขียนสี มีรูปกวนอิม มา ตุกตาเด็กเลนเล็กๆ ผลไมซึ่งทําเหมือนจริงมาก เชน 
แหว แอปเปล ทอ สม ยังมีอาหารผัดในจาน เชนถั่วลันเตาผัดปลาหมึก

(หนา 90)

เมื่อเสด็จไปพิพิธภัณฑเจิ้นเจียง พระองคไดทอดพระเนตรเครื่องเคลือบศิลาดลของสมัย
สามกก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…เครื่องเคลือบแบบศิลาดล ทางเจิ้นเจียงมีเครื่องเคลือบแบบนี้มาก เพราะมีดินที่เหมาะสม ยังมีเตา
เผาเหลืออยู ของที่เอามาใหดูมีกระปุกสมัยราชวงศอู หรืออูกั๋วของซุนกวนในสมัยสามกก แจกันมี
ลวดลายนูนต่ําเปนรูปคน และมีลวดลายแบบนูนสูงปนอยูดวย เปนรูปนักกายกรรม มีรูปสุนัข เตา 
กระตาย กวาง เชิงเทียนรูปแกะ

(หนา 213)

และพระองคยังไดเสด็จไปทอดพระเนตรเครื่องเคลือบสมัยราชวงศชิง ซ่ึงมีความสวยงาม
มาก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…เครื่องเคลือบสมัยราชวงศชิง มีเคลือบสีเหลือง ลายเขียว มวง เปนชามใบใหญ ผูบรรยายวาเปน
ของใชจักรพรรดิทําสมัยจักรพรรดิคังซี (ค.ศ. 1662 – 1722) เครื่องถวยชิงหวาเปนกาเหลาลายคราม
สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง กระปุกมีฝาลายขาวเขียว ลายมังกรหาเล็บ แจกันตางๆ ตัวแจกันเปน      
ลายครามรูปกลมแปน ลายดอกไม ลายกลีบบัว ในกลีบมีรูปมงคลแบบจีน แจกันสีฟา และยังมีชาง
เคลือบสีเหลืองสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง

(หนา 215)

นอกจากนี้เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปพิพิธภัณฑมณฑลเจอเจียง ไดทอดพระเนตรเครื่องปน
ดินเผาของมณฑลเจอเจียงตั้งแตสมัยราชวงศซังถึงราชวงศชิง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เจียงหนานแสนงาม ความวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



267

        ไปอีกตึกหนึ่งแสดงเครื่องปนดินเผาของเจอเจียงต้ังแตสมัยราชวงศซังถึงราชวงศชิง สมัย
ราชวงศโจวตะวันตก สมัยชุนชิว พบเครื่องปนดินเผาปนเลียนแบบเครื่องสําริด สมัยราชวงศฮ่ันมี
ตุกตาหนาตาเหมือนคนอินเดีย สมัยราชวงศฮ่ันตะวันออก สมัยสามกก สมัยราชวงศจิ้นตะวันออก
และพวกราชวงศใต มีเครื่องปนดินเผาสีดําเตอชิง สมัยราชวงศสยุ ถัง หาราชวงศ มีเครื่องปนดินเผา
ที่สงถวายจักรพรรดิ และของที่พบในสุสาน สมัยราชวงศซงเหนือและซงใต มีของจากหลงเฉวียน 
นอกจากนั้นยังแสดงเครื่องปนดินเผาอื่นๆ ที่ทําในสมัยราชวงศซงใตและราชวงศหยวน ราชธานี
ของซงใตอยูที่หังโจว จึงมีเตาเผาหลวงหลายเตา เครื่องเคลือบหลงเฉวียนสมัยนั้นสงออกตาง
ประเทศ เชน ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย มีขอมูลประวัติศาสตรจีนวา 
ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 – 14 ประเทศไทยไดเทคนิคไปทําเอง สมัยราชวงศหมิงและชิง มีตูกระจก
บอกวิธีทําเครื่องปนดินเผาตั้งแตเริ่มหมักดิน ขึ้นรูป เขียนลวดลาย จนถึงเคลือบและนําเขาเตาเผา 
และยังมีแผนที่แสดงเสนทางการคาทางทะเลที่จีนสงเรือไปคาขาย

(หนา 281)

3.2.7.3 เคร่ืองถมปด
เครื่องถมปดเปนภาชนะทองแดงที่เคลือบน้ํายาประสมดวยลูกปดปนใหเปนผงใหเปนสี

และลวดลายตางๆ22 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยการ
ผลิตเครื่องถมปดจีนเปนอยางมาก เชน เมื่อเสด็จไปโรงงาน Art and Craft Factory พระองคได          
ทอดพระเนตรการทําเครื่องถมปด พระองคทอดพระเนตรดวยความสนพระราชหฤทัย โดยเฉพาะ
น้ํายาที่มีหลากหลายสี ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ภายในผลงานทั้งหมดขาพเจาสนใจงานถมปทมมากที่สุด มันนาสนใจที่วาเขามีน้ํายาสีหลายสี 
ขณะที่ของเรามีอยูเพียงไมกี่สีในเวลานี้ เขาเอากอนวัตถุที่ใชทํายาใสตู มีช่ือจีนและอังกฤษกํากับ
ขาพเจาจึงจดชื่อภาษาอังกฤษเอาไว เชน malachite, white jade, turquoise, crystal, black jade, 
jasper (เปนสีเขียว) ,lapislazuly, coral (เขาบอกวาแพงที่สุด เพราะปะการังสีแดงนั้นหายากมาก), 
amber, rose quartz, aventurine, sea shell, yellow jade, gold star, agate, tiger eye, Hsia jade หลัง
จากนั้นไปดูของในตูโชวมีของชิ้นงามๆ หลายช้ิน…ดังที่กลาวแลววาเขามีสีมากกวาของเรา แตวาสี
ที่สําคัญที่สุดเปนสีน้ําเงิน การทําเครื่องถมปทมจึงมีช่ือเรียกในภาษาจีนวา จิ่นไทหลัน (หลัน = สีน้ํา
เงิน) กอนจะลงยาสีจะตองเอาอะไรก็ไมทราบสีดําๆ ลงเปนพื้นกอน เวลาลงยาเขาตองเขาเตาอบ 3 
ครั้ง สําหรับอุณหภูมิจะมากนอยแลวแตขนาดของสิ่งของ จะอยูระหวาง 600 – 800 องศา เตาที่ใชมี
ทั้งเตาไฟฟาและฟน

(หนา 77 – 81)

                                                          
22ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 486.
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3.2.7.4 เคร่ืองเขิน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยศิลปหัตถกรรมของ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนทุกแขนง เครื่องเขินเปนงานฝมือชนิดหนึ่งที่มีความเปนเอกลักษณ          
นาสนใจ ดังที่พระองคทรงกลาวถึงลักษณะเครื่องเขินจีนไวในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร  
ความวา

หองที่หก เปนหองทําเครื่องเขิน เครื่องเขินของจีนนี้เปนสีแดง เขาบอกวาทาสีต้ัง 100 ช้ินกวา…
(หนา 81)

และเมื่อครั้งพระองคเสด็จประพาสเมืองหยังโจว ไดเสด็จไปทอดพระเนตรบริษัทผลิต
เครื่องรัก (หรือเครื่องเขิน) ซ่ึงเครื่องเขินหยังโจวนับเปนศิลปหัตถกรรมที่มีช่ือเสียงมาก ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…เครื่องเขินหยังโจวเปนศิลปะสําคัญที่สุดแขนงหนึ่งของที่นี่และของจีน ฝมือประณีต ไดรับ      
คัดเลือกเปนของขวัญสําหรับประมุขประเทศตางๆ มีผลงานยอดเยี่ยม 8 ช้ิน ลักษณะสําคัญคือ มี
การประดับหยก เปลือกหอย บนเครื่องลงรัก หรือประดับมุกบนรัก แกะสลักรักสีแดง ผลงานที่นี่
ไดรับคัดเลือกไปเก็บไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ…

(หนา 153)

3.2.7.5 การเย็บปกถักรอย
งานเย็บปกถักรอยเปนศิลปหัตถกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มี ช่ือเสียงของสาธารณรัฐ     

ประชาชนจีน โดยเฉพาะการปกผาแบบจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     
สนพระราชหฤทัยเปนอยางมาก เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดกลาวถึงงาน
ศิลปหัตถกรรมการปกผาของจีนที่มีวิธีการปกคลายคลึงกับการปกผาของไทย ตางกันเพียงการเขียน
ลายและใหสี ซ่ึงการปกผาแบบจีนจะวาดลวดลายลงบนผืนผา โดยไมตองนํากระดาษมาติดกาวบน
ผืนผาเหมือนการปกผาของไทย  ดังความวา

…ทานผูหญิงกับคณะไดดูการปกของจีน ซึ่งทานผูหญิงและตุยเลาใหขาพเจาฟงวาวิธีปกของจีน
เหมือนกับวิธีปกของไทย คือมีสะดึงสี่เหลี่ยม แลวปก 2 มือ คือมือหนึ่งอยูขางบนอีกมือหนึ่งอยูขาง
ลาง (ตองปกใหไดทั้งมือซายมือขวา) ทานผูหญิงบอกวาของเขาดีตรงที่ขึ้งผาตึงดี และเวลาปกเขา
ปกเฉพาะที่ นอกจากบริเวณที่เขากําลังปกอยู เขาจะใชผาปดเอาไว ขาพเจาบอกวาของเราก็ทําอยาง
เดียวกันนี้แหละ (ที่ถูกตอง) เวลาขาพเจาทํา “ขบวนการพี่เลี้ยง” พิถีพิถันมากในเรื่องนี้ อีกอยางหน่ึง
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ที่ของเขาไมเหมือนของเราคือ เขาจะเขียนลายและใหสีไปบนผาเลยไมตองเขียนบนกระดาษแลว
เอากาวติดหรือเนาแบบกระดาษติดกับผา

(หนา 199)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปพิพิธภัณฑศิลปะ  
ไหมปก สถาบันวิจัยการปกผาไหม พระองคไดทอดพระเนตรฉลองพระองคจําลองของจักรพรรดิ
ในสมัยหมิงและชิง ซ่ึงฉลองพระองคแตละชุดมีการปกลวดลายวิจิตรงดงามโดยใชวัสดุแตกตางกัน
ออกไป ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        พิพิธภัณฑแหงนี้แสดงผาไหมปกตางๆ ไวในตู สวนมากเปนของสมัยราชวงศหมิงและชิง เปน
ของที่ใชในพระราชสํานัก เชน ฉลองพระองค (จําลอง) ของจักรพรรดิเฉียนหลง ผูปกใชเวลาปกป
หนึ่ง มังกรที่ฉลองพระองคนี้ปกดวยเสนทอง (เสนทองใชทองแททําเปนเสน ซื้อที่นานกิง) ฉลอง
พระองค (จําลอง) ของจักรพรรดิวานลี่ (ค.ศ. 1573 – 1620) แหงราชวงศหมิง ของจริงเสียไปแลว    
ฉลองพระองคนี้ใชขนนกยูงปกเปนรูปพระอาทิตย พระจันทร ลายมงคลตางๆ ซึ่งมีหลายลาย เชน 
ลายที่หมายถึงพระบารมี ที่หมายถึงการบูชาบรรพบุรุษ ใบไม แปลวา ความสะอาด ไฟ แปลวา 
ความสวาง ขาวสาร แปลวา การมีพอกิน ขวาน แปลวา การตัดสินใจถูกตอง และยังมีลายอื่นๆ 
ดวย…

(หนา 252)

นอกจากนี้พระองคยังไดทอดพระเนตรวิธีการปกผาแบบจีน และไดทรงนําวิธีการปกมา
เปรียบเทียบกับการปกผาแบบไทย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        ผาที่ใชปกไหมมีประมาณ 10 ชนิด ไหมที่ใชปกก็มีประมาณ 10 ชนิดเชนกัน นอกจากไหมปก
แลวยังมีดายทําจากวัสดุอื่น เชน ฝาย ทั้งที่เสนหยาบและละเอียด ขนนกยูง เสนทอง เสนผม ขนมา 
ไนลอน หรือเสนใยสังเคราะหชนิดตางๆ
        อุปกรณในการปกมีเข็มชนิดตางๆ ทั้งเข็มเหล็ก เข็มทําดวยกระดูก เข็มทําดวยทองแดง สะดึง
ขึงไมสี่เหลี่ยม มีอีกแบบคือ ต้ังกี่เหมือนกับทอผาจก มีเสนยืนเสนพุงนั้นทําไปตัดไป
        วิธีปกก็มีหลายอยางคือ ปกแบบที่ไทยเราเรียกวาปกซอยเพื่อใหเสนไหมเปนเนื้อเดียวกัน     
อีกแบบคือ ปกไขวไปไขวมาดูยุงๆ แตมองไกลๆ ก็สวยดี
        ผูปกก็ตองเปนศิลปน ตองมีความรูสึกวาเสนจะไปทางไหน อยางที่เขาปกตาแมว ตองใชไหม
ถึง 18 สี แมวจึงดูมีชีวิตชีวา มีภาพที่ปกแลวดูได 2 ดาน บางภาพสองดานไมเหมือนกัน เชน ดาน
หนึ่งเปนลิง อีกดานหนึ่งเปนหมา บางภาพดูแบบจากภาพสีน้ํามัน บางภาพดูแบบจากภาพถาย

(หนา 253 – 255)
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3.2.7.6 การทอผา
การทอผาเปนงานศิลปหัตถกรรมที่มีขั้นตอนหลากหลาย ตองอาศัยความประณีต ละเอียด

ออนและอดทน วิธีการทอผาของจีนคลายคลึงกับการทอผาของไทย ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการทอผาของจีนไวดังเชน เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือน    
โรงงานทอผาในนครซีอาน มณฑลสานซี พระองคทรงกลาวถึงไหมที่ใชทอผาและการออกแบบ
ลวดลายในการทอ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ไหมที่ใชทอรับจากชานเมืองเฉิงตู รัฐเปนผูจัดหาซื้อให การขายมีทั้งสงรัฐบาลและขายเอง ใน
การทําลวดลายนั้นมีนักออกแบบ ขณะนี้ไมอยูกัน ออกไปวาดภาพทิวทัศนธรรมชาติเพื่อมาออก
แบบ และยังมีเจาหนาที่อีกพวกเปนผูปรุลาย

(หนา 206)

สวนผาทอของชนกลุมนอยชาวอ๋ีนิยมยอมผาดวยสีจากธรรมชาติ ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

สีตางๆ ที่ใชยอมผาเทาที่จดมาไดมีดังนี้
        1. สีแดง ใชพืช Rubia cordifolia
        2. สีน้ําตาล ใชพืช Juglans regia มันฮอ (ใชเปลือก)
        3. สีเหลือง ใชพืช Dalbergia hupeana จําพวกไมพะยูง ชิงชัน (ใชเปลือก)
        4. สีเหลือง ใชพืช Coptis chinensis
        5. สีน้ําเงิน ใชพืชที่ภาษาจีนเรียกวา เฮยสุยกวอ แปลวา ผลไมดํา
        อีกอยาง ใชพืชที่จีนเรียกวาตาเตี้ยน ไทยเรียกวา ตนฮอม ที่ใชยอมเสื้อมอฮอม ขณะนี้การใชสี
ธรรมชาติยอมผากําลังเปนที่นิยม เพราะถือวาเมื่อสวมใสแลวสีธรรมชาติไมทําใหผิวเสีย

(หนา 12)

3.2.7.7 การตัดกระดาษแบบจีน
การตัดกระดาษแบบจีนเปนงานศิลปหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่แพรหลายในประเทศจีนมา

นานหลายรอยปแลว ในอดีตมักนํากระดาษมาตัดเปนรูปวัตถุส่ิงของ เทพเจา หนากาก และปนักษัตร 
เปนตน จากนั้นนําไปฝงรวมกับศพหรือไมก็นําไปเผาดวย ขณะเดียวกันการตัดกระดาษแบบจีน    
ยังนํามาทําเครื่องบูชาสําหรับพิธีกรรมตางๆ23 ในปจจุบันการตัดกระดาษยังเปนที่นิยมของชาวจีน 
                                                          

23วีรวัฒน พรหมนิมิตกุล, “การตัดกระดาษแบบจีน,” TPA News 9, 105 (สิงหาคม 2548) : 7.
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โดยนําไปใชเพื่อการตกแตงประดับประดามากขึ้น การตัดกระดาษแบบจีนสะทอนเรื่องราวตางๆ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งประเพณี บุคคล สัตว ทัศนียภาพ ตนไมใบหญา และเทพเจา 
เปนตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการตัดกระดาษแบบจีนไว 
ดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปศูนยศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง
โฝซาน ไดทอดพระเนตรศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวโดย
เฉพาะวิธีการทํา ดังความวา

        การตัดกระดาษเปนลายแบบจีนเปนศิลปะโบราณ ใชเครื่องมือตางๆ กัน เชน ใชกรรไกรตัด 
ใชมีดตัด (คลายๆ กับคัตเตอร) และใชเครื่องมือสลักที่เราเรียกวาตุดตู เราใชแกะหนังใหญ หนัง
ตะลุง ไมทราบวาจีนเรียกวาอะไร ถาใชมีดตัดหรือใชตุดตูตองมีแผนรองตัดทําดวยขี้ผึ้งหรือชัน     
มีทั้งที่ทําอยางละเอียดและใหญๆ หยาบๆ  สวนมากทําเปนรูปสัตว รูปนางฟา รูปวิว ที่เห็นใหญที่
สุดเปนรูปจากวรรณคดีจีนเรื่อง หงโหลวเมิ่ง (ความฝนในหอแดง) ฉลุแลวทาทองใสกรอบมอง
เหมือนลายรดน้ํา

(หนา 90)

3.2.7.8 ศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง
ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของชนกลุมนอยในสาธารณรัฐประชาชนจีนลวนมีความเปน     

เอกลักษณ งดงาม สะทอนวัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมของชนเผาไดเปนอยางดี ซ่ึงสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงศิลปหัถกรรมพื้นเมืองจีนไวดังเชน เมื่อคร้ัง
เสด็จไปพิพิธภัณฑกานซู พระองคไดทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมตางๆ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน งานศิลปหัตถกรรมบางชิ้นพระองคทรงนํามาเปรียบเทียบกับงานศิลปหัตถกรรมของ
ไทยเพื่อใหผูอานเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง มุงไกลในรอยทราย
ความวา

        ผาปกฝมือคนจีน (ฮ่ัน) แตแรกขาพเจาดูแลวคิดวาเปนฝมือชาวเขา เพราะใชวิธีปกไขวแบบชาว
เขาปก ลายก็คลายๆ กัน ไปดูใกลๆ ก็รูสึกวาคนปกเขามีความอุตสาหะมาก ใชผาเนื้อละเอียดแลวตี
เสนเปนตารางเอง
        ที่กานซูมีการแกะตัวหนังซึ่งของกานซูนี้เหมือนตัวหนังตะลุงของไทยมาก สีสันคลายคลึงกัน 
เขาเลนหนังตะลุง (จีน) เหมือนกับเลนงิ้วพ้ืนเมือง เลนกันหลายเรื่อง เคยไปแสดงที่อิตาลีไดรับ
ความนิยมมาก ขาพเจาไมทันไดซักถามเขาวาวิธีเลนหนังกานซูนั้นทําอยางไรบาง ใชจออยางไร 
และพากยอยางไร
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        สําหรับหุนนั้นเปนไมคลายๆ กับหัวหุนของชวาที่เรียกวา วาหยังโกเล็ก ไมไดถามเขาวาเลน
อยางไร
        นอกจากนั้นมีงานฝมือตางๆ เชนภาพประดับเรื่องฟางขาว ผาปะติดเปนภาพ แมแตประดิษฐ
กระดาษหอทอฟฟเปนภาพก็มี

(หนา 105 - 106)

เมื่อคร้ังเสด็จไปพิพิธภัณฑมณฑลยูนนาน พระองคไดทอดพระเนตรหนากากของเผาตางๆ  
ซ่ึงพระองคไดทรงเปรียบเทียบกับหนากากผีตาโขนของไทยเพื่อใหผูอานเห็นภาพชัดเจนขึ้น        
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        หนากากของเผาตางๆ สวนใหญจะทําขึ้นเพื่อปองกันภูตผีปศาจที่ประสงครายหรือกันภัย
อันตรายตางๆ มีทั้งชนิดที่ทําเพื่อสวมหนาและชนิดแขวน มีขนาดตางๆ ทั้งใหญและเล็ก หนากาก
ใหญๆ ดูเหมือนหนากากผีตาโขนที่อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ของเรา อันเล็กๆ ดูเหมือนชอน        
มีหนากากสําหรับสวมเลนง้ิว ง้ิวชนิดนี้เลนในพิธีการความเชื่อ ปหน่ึงเลนเพียง 15 วันเทานั้น    
หนากากสลักไมของชนเผาเหมียว (ไทยเรียกวามงหรือแมว) ไมเคยเห็นคนมงบานเราสลักไมแบบนี้ 
กลับไปคงจะตองศึกษาดู หนากากไมนี้นาสนใจมาก สลักดวยฝมือประณีต แตละหนาไมเหมือน 
กันเลย

(หนา 7)

นอกจากนี้พระองคยังไดทอดพระเนตรผาทอของชนชาติไตและจวงซ่ึงเปนศิลปหัตถกรรม
ที่นาสนใจ โดยเฉพาะผาหมที่ทําจาก “หญาไฟ” ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต
ความวา

        ผาทอของชนชาติไตและชนชาติจวงลักษณะคลายผาจกและผาขิด มีหลายลายแปลกๆ กวาที่
เคยเห็นและมีหลายสี ตุงผาลายตางๆ ของชนชาติไต ผาหมทําดวยพืชจําพวกหญาชนิดหนึ่งเรียกวา 
หญาไฟ ขาพเจาไมทราบวาเปนพืชชนิดใด เขาบอกวาขางดานหนาใบเปนสีขาว ดานหลังเปนสี
เขียว ไมมีตัวอยางใหดู

(หนา 13)

ดังที่กลาวถึงขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี         
สนพระราชหฤทัยศิลปหัตถกรรมจีนทุกประเภท เนื่องจากมีความละเอียด ประณีตและมีเอกลักษณ
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เฉพาะตัว อีกทั้งพระองคทรงเล็งเห็นวาจะสามารถนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชเพื่อชวยในการ
พัฒนาศิลปหัตถกรรมไทยตอไปในอนาคตไดอีกดวย

3.2.8 ดานการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนนักการศึกษาที่ใสพระราชหฤทัย

ในการศึกษาทุกระดับ การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้งจะเสด็จไปเยี่ยมชมโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัย ดวยทรงตระหนักดีวาการศึกษาเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ

ในดานการศึกษานี้ผูศึกษาไดแบงประเด็นในการศึกษาออกเปน 7 ประเด็น ไดแก การศึกษา
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษาสําหรับชนกลุมนอย 
การแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ และการสงเสริมการศึกษาอื่นๆโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.2.8.1 การศึกษาระดับอนุบาล
การศึกษาระดับอนุบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนสวนใหญดําเนินงานโดยรัฐ ในสวน

ของกลุมเอกชนมักเปนการดําเนินงานของคณะกรรมการในคอมมูน การศึกษาระดับอนุบาลนี้จะ
แบงนักเรียนเปน 3 ระดับชั้น โดยรับเด็กตั้งแตอายุ 3 – 6 ขวบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการศึกษาระดับอนุบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในการ
เสด็จฯเยือนเมืองกาชการ พระองคไดเสด็จไปโรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กเววูเออร ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        เดินไปถึงโรงเรียนอนุบาลสําหรับพวกเววูเออร เปนของเทศบาลเมืองกาชการ สรางเมื่อ ค.ศ. 
1956 มีนักเรียน 400 กวาคน เจาหนาที่ 80 กวาคน นักเรียนมาเรียนแตเชา รับประทานอาหารเที่ยงที่
โรงเรียนและกลับตอนเย็น เด็กจะเรียนอยูถึง 8 ช่ัวโมง เปนภาษาเววูเออร สอนหนังสือ ดนตรี และ
กีฬา นักเรียนที่เรียนอายุ 3 – 6 ป…

(หนา 216)

ระหวางประทับอยูในมหาวิทยาลัยปกกิ่งเพื่อทรงศึกษาภาษาจีน เมื่อวางจากการเรียน    
พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการในโรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง  เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        เราไปที่โรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยปกก่ิง นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้สวนใหญเปน
บุตรหลานของอาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ที่หนาประตูมีครูและนักเรียนคนหนึ่ง
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มารับ มีหนาที่เอาดอกไมมาใหขาพเจา พูดอะไรก็พูดดวย ตอนหลังก็เลยจูงขาพเจาและเกาะอยู
ตลอด ขาพเจาเลยบอกกับครูวานี่คือลูกสาวขาพเจา นารักมาก ทําผมทรงน้ําพุ ที่จริงเปนบุตร
อาจารยคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
        ดูเด็กๆ เรียนกิจกรรมประกอบจังหวะ ครูดีดเปยโน นักเรียนเตนตามเพลง
        นักเรียนเรียนวาดภาพใชสีเทียน วันนี้ครูใหเขียนภาพเทียนถาน ซึ่งไมใชงายเลย เด็กๆ ก็เขียน
ได เด็กคนที่เขียนไดสวยที่สุดเอาภาพมาใหขาพเจา แกลงถามวาภาพอะไร เด็กบอกวาเทียนถาน 
ถามวาเคยไปไหม เขาวาเคยไป
        อีกหองเด็กหัดตัดกระดาษเปนรูปตางๆ ครูบอกวาเปนการฝกหัดกลามเนื้อมือ และใหเด็กคุน
เคยกับศิลปะพื้นเมืองอยางหน่ึง ตัวแทนของเด็กเอารูปกระดาษตัดมาใหเปนของขวัญ แลวอธิบาย
ใหฟงดวยวาเปนภาพเด็กๆ ภาพหมีแพนดา ภาพชางพนน้ํา ภาพเทียนถานหมายถึงจีน และภาพเจดีย
หมายถึงประเทศไทย

(หนา 116 – 117)

3.2.8.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา
ปจจุบันการศึกษาระดับประถมศึกษาขยายออกไปเพื่อเด็กทั่วประเทศ โดยรับเด็กตั้งแตอายุ 

6 ขวบ และใชเวลาในการเรียนประมาณ 6 ป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
กลาวถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง 
เจียงหนานแสนงาม พระองคไดกลาวถึงการเสด็จฯเยือนโรงเรียนประถมศึกษาหมายเลข 2  ซ่ึงเปน
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบุคคลสําคัญหลาย
ทานเคยศึกษาอยูในโรงเรียนแหงนี้ ดังความวา

…ตรงไปโรงเรียนประถมศึกษาหมายเลข 2 อาจารยใหญติดธุระไมไดมาตอนรับ รองอาจารยใหญ
ช่ือเจาฮุยเปนผูหญิงทาทางคลองแคลว เปนผูอธิบายประวัติความเปนมาของโรงเรียน โรงเรียนแหง
นี้ต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1909 ถึงวันที่ 19 กันยายนจะมีอายุ 90 ปแลว เมื่อแรกกอต้ังมีจุดประสงคใหเปนโรง
เรียนสาธิตของวิทยาลัยครูหญิงแหงเมืองปกกิ่ง ปายช่ือโรงเรียนเปนลายมือของทานกัวมั่วรั่ว นับถึง
ปจจุบันมีนักเรียนสําเร็จการศึกษาไปแลวหมื่นกวาคน นักเรียนเกาของโรงเรียนนี้เปนคนมีช่ือเสียง
หลายคน เชน ทานเฉินเสวียจัง เปนนักวิทยาศาสตรเรียนจบใน ค.ศ. 1922 หวังกวงเหมย ภริยาทาน
หลิวเซาฉี เรียนจบเมื่อ ค.ศ. 1934
        ลูกสาวคนเล็กของทานกัวมั่วรั่วก็เคยเรียนที่นี่ เมื่อเขาจบการศึกษา ทานกัวมั่วรั่วยังเขียนบท
นิพนธของทานประธานเหมาติดเอาไวที่นี่
        ปจจุบันมีนักเรียน 1,960 กวาคน แบงเปนหองเรียน 30 กวาหอง เรียนวันละ 6 ช่ัวโมง มีวิชาที่
สอน 10 กวาวิชา วิชาหลักที่เรียนคือ ภาษาจีน เลข ภาษาอังกฤษ พลศึกษา และคอมพิวเตอร ตอน
บายวันอังคารมีเวลาวางใหทํากิจกรรมได เด็กเลือกทํากิจกรรมตามชอบใจไมมีการแบงช้ันเรียน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



275

นักเรียนที่พอแมตองทํางานทั้งคู มีช่ัวโมงพิเศษตอนบายหลังเลิกเรียนใหทําการบานที่โรงเรียนได 
ในทศวรรษ 1950 กระทรวงศึกษาธิการและศูนยวิจัยกลางของมหาวิทยาลัยปกกิ่งเคยมอบให
ทดลองการสอนแบบใหม ใหมีช้ันประถม 6 ป ช้ันมัธยมตน 3 ป มัธยมปลาย 3 ป ปรับปรุงตํารา
และวิธีสอน ปจจุบันโรงเรียนรับเด็กต้ังแต 6 ขวบครึ่ง จนถึงประมาณ 12 – 13 ขวบ

(หนา 70 - 71)

ในพระราชนิพนธ เ ร่ือง  หวงเหออูอารยธรรม  พระองคไดกลาวถึงการเสด็จไป                
ทอดพระเนตรโรงเรียนประถมศึกษาจังผิง ซ่ึงบุคลากรทางการศึกษา สาธารณูปโภคและครุภัณฑไม
เพียงพอกับความตองการ ลักษณะสภาพของโรงเรียนแหงนี้คลายกับโรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร
ของไทย ดังความวา

        ครูใหญอธิบายวาการศึกษาพื้นฐานเชนนี้กรรมการหมูบานตองรับผิดชอบถือวาไมเก็บคาเลา
เรียน แตเก็บคาใชจายเทอมละ 21 หยวน การแกปญหาหองเรียนไมพอ ตองรวมหอง ป.1 กับ ป.4 
ไวในหองเดียวกัน ตําราเรียนที่ใชเปนตํารามาตรฐานที่ใชทั่วประเทศ นักเรียนตองซื้อเอง เด็กทุกคน
เดินมาเรียน ที่อยูไกลที่สุดคือ 6 กิโลเมตร คนที่บานใกลตอนหยุดพักกลางวันก็กลับไปกินที่บาน 
คนที่บานไกลก็ถืออาหารมาดวย ครูที่นี่จบอนุปริญญา 2 คน อาชีวะ 2 คน อีกคนจบมัธยมปลาย เด็ก
ที่จบจากโรงเรียนนี้แลวไปเรียนช้ันมัธยมตอนตนที่ตําบล สวนช้ันมัธยมปลายตองไปเรียนที่ตัว
เมือง นักเรียนช้ันประถมไดไปตอช้ันมัธยมตนถึง 98 % แตมีโอกาสเรียนมัธยมปลายเพียง 30 % 
ศิษยเกาที่นี่จบมหาวิทยาลัยก็มี

(หนา 48)

นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนประถมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ซ่ึงมีปรัชญาการศึกษาสมัยใหม ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจา
เปนนักเรียนนอก ความวา

…เขาภูมิใจวาโรงเรียนของเขามีปรัชญาการศึกษาสมัยใหม เนนการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
ดําเนินการตามระบบการศึกษาของประเทศ ทางโรงเรียนเปดใหนักเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรม
ตางๆ ที่สงเสริมความคิดริเริ่มและความเปนอิสระ ในชั้นเรียนสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นออกความคิดที่แตกตางกัน หลังจากเลิกเรียนแลวมีกิจกรรมพิเศษ เชน กลุม
ศึกษาวรรณคดี มุมภาษาอังกฤษ (สอนตั้งแตช้ัน ป.1) กลุมการละคร สองสามปมานี้สงเสริมใหเด็ก
ทํา homepage ของตัวเอง และหัดเขียนโปรแกรม

(หนา 112)
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3.2.8.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีการขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง เพื่อผลิตนักเรียนเขาสู

สถาบันอุดมศึกษาตอไป นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดานสายอาชีพเพื่อผลิตแรงงานที่มีประสิทธิภาพสู
คอมมูนตางๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก
พระองคไดกลาวถึงการเสด็จฯเยือนโรงเรียนมัธยมหมายเลข 4 ซ่ึงนับไดวาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักเรียนเขารวมแขงขันทางวิชาการไดรับรางวัล
ตางๆ มากมาย ดังความวา

        อาจารยใหญอธิบายวาโรงเรียนนี้ต้ังมาตั้งแต ค.ศ. 1907 แตกอนมีแตนักเรียนชาย เพิ่งมี        
นักเรียนหญิงเมื่อ 20 กวาปมานี้เอง ที่โรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน สอบเขามหาวิทยาลัยได
ทุกคน ประมาณ 95 % สอบเขามหาวิทยาลัยช้ันนําของจีน เชน มหาวิทยาลัย ปกกิ่ง มหาวิทยาลัยชิง
หัว การสอบโอลิมปกวิชาการ เชน วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา นักเรียน โรงเรียนนี้ไดรางวัลเหรียญ
ทองและเหรียญเงินกันทุกป มีอาจารยมหาวิทยาลัยมาชวยติวให นอกจากการเรียนวิชาการแลว มี 
กิจกรรมนอกหลักสูตร เชน งานชมรมตางๆ อาทิ การวาดภาพ การเขียนพูกันจีน การถายรูป ทาง
โรงเรียนจัดนิทรรศการภาพถาย ภาพพูกันจีน และภาพเขียนเปนประจํา ดานกีฬาที่นี่สนับสนุนให
นักเรียนวายน้ําทุกคน เพราะโรงเรียนมีสระมาตรฐานโอลิมปก มีสนามกีฬาทุกประเภท ทีมวายน้ํา 
ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนชนะการแขงขัน ทีมฟุตบอลก็นับวาดี มีชมรมดนตรี ชมรมขับรอง  
ในดานวิชาการมีคอมพิวเตอร หอดูดาว เปนตน

(หนา 49)

จากนั้นพระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนมัธยมศึกษาหงจื้อ ซ่ึงเปน  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแตครอบครัวยากจนเขามาศึกษา ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

…ไปดูโรงเรียนมัธยมหงจื้อ เดิมเปนโรงเรียนทั่วๆ ไป แตขณะนี้เปดเปนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ดวย มีนักเรียน 200 กวาคนที่ไมตองเสียคาใชจายอะไรเลยทั้งคาเลาเรียน  คาอาหาร เสื้อผา เครื่องใช 
เขาเลือกจากครอบครัวยากจน แตเด็กเรียนดี ตอนแรกเปนโรงเรียนมัธยมตน เพิ่งเปดช้ัน ม.4 ปนี้ 
นอกจากจะมีวิชาการแลวโรงเรียนจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักเรียนเลือกไดตามความพอใจ 
เด็กๆ ที่เขาคัดมาใหคุยดวยคนหนึ่งเลาวา ครอบครัวเขายากจนมาก พอแมเลิกกัน มีแมหาเลี้ยง 
ครอบครัวอยูคนเดียว เขาตั้งใจเรียนสอบไดคะแนนดีก็เลยไดรับคัดเลือกใหมาเรียนที่โรงเรียนนี้   
มาถึงเลือกเรียนวาดรูปก็เลยชอบทางดานนี้คิดวาเขามหาวิทยาลัยก็จะเรียนวาดภาพ เด็กอีกคนเรียน
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มัธยมตน ม.2 หรือ ม.3 เลาวาพอแมเปนใบและยากจน ตนเองอยากเรียนสูงๆ ไดรับคัดเลือกใหมา
เรียนทําใหมีมานะเรียนใหดี ชอบเปนนักขาวไปสัมภาษณใครตอใคร

(หนา 53)

3.2.8.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนใหญมหาวิทยาลัยจะใช

หลักสูตร 4 ป บางสาขาวิชาอาจตองใชระยะเวลาเรียน 3 – 5 ป ซ่ึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
สวนใหญเปนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูภาคอุตสาหกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน    
ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคทรงกลาวถึงระบบการศึกษา       
หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฉางชุน  และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ดังความวา

        ชวงบายไปมหาวิทยาลัยฉางชุน หนามหาวิทยาลัยสลักลายมือทานนายกหลี่เผิงศาสตราจารย
เมิ่งซิ่งชุน  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีการศึกษาพิเศษรอรับพาไปนั่งที่หองรับรอง และอธิบาย
กิจการของมหาวิทยาลัยวามหาวิทยาลัยนี้ขึ้นตรงกับรัฐบาลมณฑลจี๋หลิน ต้ังมาราว 40 กวาปแลว 
เวลานี้มีนักศึกษา 3,000 กวาคน อาจารย 800 กวาคน ในจํานวนนี้มีศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
80 กวาคน นอกนั้นมีวิศวกรชั้นสูง อาจารยบรรยาย 250 กวาคน มีคณะวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
เครื่องกล บริหารเศรษฐศาสตร ภาษาตางประเทศ ครุศาสตร และการศึกษาพิเศษ มีสถาบันวิจัย 3 
แหง โรงงาน 3 โรง มหาวิทยาลัยแหงนี้ไดรับอนุญาตใหรับนักศึกษาชาวตางประเทศได ในประเทศ
จีนทั้งประเทศมีมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตเชนนี้ 200 กวาแหง โดยไดรับอนุญาตจากกรรมาธิการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยแหงนี้มีนักศึกษาชาวตางประเทศ 20 กวาคน มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
กับญี่ปุน รัสเซีย เกาหลีใต สหรัฐฯ เชิญผูเช่ียวชาญตางประเทศมา 10 กวาทาน รัฐบาลสนับสนุน  
กิจการของมหาวิทยาลัยอยางดียิ่ง ค.ศ. 1987 ทานนายกหลี่เผิงเขียนช่ือมหาวิทยาลัยและคําขวัญวา 
“ยืนอยูกับที่ แลไปสูโลก” หมายถึง การที่ชาวจีนจะตองศึกษาหาความรูใหดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ทองถิ่นใหกาวหนา

(หนา 83 - 84)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคไดเสด็จไปมหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมแหงปกกิ่ง โดยไดเสด็จไปทอดพระเนตรหองปฏิบัติการภาษา พระองคทรงทดลองฟง
เทปและทรงตอบคําถามดวย ดังความวา
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        ไปที่หองปฏิบัติการภาษา ที่นี่มีหองปฏิบัติการภาษา 20 กวาหอง เขาไปหองหนึ่งเขาใหขาพเจา
ทดลองฟงเทปและตอบคําถามอุปกรณเหลานี้เปดใชเดือนธันวาคม ค.ศ. 1994 (บริษัทพานาโซนิค
ของญี่ปุนสรางให) จากนั้นเขาไปอีกหอง เขาใหทดลองเครื่องคอมพิวเตอรที่สอนใหออกเสียงสูงต่ํา 
(เสียงวรรณยุกต) อีกเครื่องหนึ่งบอกระดับเสียง บอกความถี่ความยาวคลื่นไดทุกอยาง มีภาพแสดง
ที่เกิดของเสียง มีภาพแสดงโพรงปาก plot กราฟได อาจารยคนที่สาธิตการใชเครื่องมือ จบปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง

(หนา 171)

เมื่อเสด็จไปมหาวิทยาลัยการคาตางประเทศกวางโจว พระองคไดทอดพระเนตรแผนก
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนไดอยางนาสนใจ ดังขอความใน           
พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        จากนั้นลงไปชั้น 4 เพื่อไปดูแผนกภาษาไทย เขาไปถึงนักศึกษากําลังหัดรองเพลงสายฝน รอง
ไดชัดเจนดี หลังหองติดภาพเรื่องวัฒนธรรมไทย มารยาทไทย อาหารการกิน มีที่แขวนหนังสือ
พิมพมี 3 ฉบับ คือ มติชน เดลินิวส และสยามรัฐ หัวหนาภาควิชาภาษาไทยมาตอนรับและชวยเปน
ลามตั้งแตตน ดูไมออกเลยวาเปนคนจีน ไดความวาเคยมาเรียนที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กวาปมาแลว มีครูอีก 2 คน คนหน่ึงยังเรียนอยูเมืองไทย นักเรียนในหองมีช่ือ
ไทยที่ครูต้ังใหทุกคน ถามนักเรียนหลายคนวาทําไมจึงสนใจเรียนภาษาไทย เขาตอบวาเห็นมีคน
ไทยเชื้อสายจีนมาเมืองจีนมาก อยากติดตอดวย แตคนเหลานี้พูดจีนไมไดเลย อยากใหมีการติดตอ
สัมพันธกันดีขึ้น อยากทํางานที่เกี่ยวกับความสัมพันธจีนไทย

(หนา 51)

นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จไปเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยฮองกง และทรง        
ทัศนศึกษาเกี่ยวกับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง      
คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เปนโครงการหนึ่งของศูนยเอเชียศึกษา มีวัตถุประสงค
ในการศึกษา ติดตาม และวิเคราะหพัฒนาการของภูมิภาคนี้ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม         
วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา การอพยพยายถิ่น และการดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศตางๆ ขณะนี้แบงเปนโครงการยอย คือ China – ASEAN Project ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางโลกจีน (จีน ฮองกง มาเกา ไตหวัน) กับประเทศในกลุมอาเซียน กับโครงการศึกษาประเทศ
ในภูมิภาคเปนรายประเทศ เริ่มจากไทยศึกษาและเวียดนามศึกษา โดยคิดจะเริ่มจากเปดสอนภาษา
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ไทยและภาษาเวียดนามแกนักศึกษามหาวิทยาลัยและผูสนใจทั่วไป ทางไทยคิดจะสนับสนุนในดาน
การทําหองสมุดภาษาไทย และจัดหาครูสอนภาษาไทยให

(หนา 261)

พระองคเสด็จไปมหาวิทยาลัยซัวเถาเพื่อทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ระบบการเรียนการสอน และหลักสูตรการศึกษาตางๆ นอกจากนี้ส่ิงที่นาสนใจของมหาวิทยาลัย
แหงนี้คือเปาหมายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ
ความวา

        เปาหมายของการเปดมหาวิทยาลัยแหงนี้คือ การผลิตบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับความ     
กาวหนาและการขยายตัวของซัวเถา มณฑลกวางตุง ในดานเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศตาม
นโยบายสี่ทันสมัย เงินทุนในการกอต้ังมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากนายลีกาซิง นักธุรกิจ
ชาวฮองกงเปนเงิน 1,100 ลานเหรียญฮองกง…
        การเรียนการสอนเนนดานวิทยาศาสตร ไดเชิญอาจารยผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมาสอน 
และสงอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงานที่สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร เบลเยียม ออสเตรเลีย และฮองกง ใหไปรวมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ทําวิจัยรวม
กับนักวิชาการตางประเทศ
        ปรัชญาในการศึกษาคือ จะตองยึดหลักจริยธรรม สงเสริมปญญา สงเสริมพลศึกษา สงเสริม
การศึกษาที่ประกอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

(หนา 26 - 28)

และเมื่อเสด็จไปเมืองจี่หนาน ในมณฑลซานตง พระองคไดทอดพระเนตรกิจการของ
มหาวิทยาลัยซานตง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        การศึกษาวัฒนธรรมโบราณของจีนเปนวิชาหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัยซานตง  
มหาวิทยาลัยนี้ต้ังขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1901 เปนมหาวิทยาลัยเกาแกของจีน เปนสถานศึกษาแหงเมืองที่ขึ้น
กับกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลาง เหตุที่การวิจัยภาษาจีน ประวัติศาสตรจีน ปรัชญาโบราณ
โดดเดน สาเหตุหนึ่งเปนเพราะมณฑลซานตงเปนแหลงวิชาการจีน ที่จริงแลวลักษณะพิเศษของ
มหาวิทยาลัยนี้คือ วิชาการดานวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร และการบริหาร ไดเจริญรุดหนาอยาง
รวดเร็ว กลายเปนวิชาเดนของมหาวิทยาลัย รัฐบาลกลางใหงบประมาณมามาก โดยเฉพาะดานวิจัย 
มหาวิทยาลัยพยายามเปดโลกภายนอก รวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีสํานักพิมพและโรงพิมพเอง

(หนา 55)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



280

3.2.8.5 การศึกษาสําหรับชนกลุมนอย
ในปจจุบันชนกลุมนอยไดรับการสงเสริมทางดานการศึกษาใหมีโอกาสเทาเทียมกับเด็ก

อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไดมากขึ้น เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวก็มักกลับ
ไปทํางานในทองถ่ินของตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการ
ศึกษาสําหรับชนกลุมนอยในสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในระหวางการเสด็จฯเยือนมณฑล
เฮยหลงเจียง พระองคทรงกลาวถึงการสงเสริมการศึกษาสําหรับชนกลุมนอย ซ่ึงเปนการเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหเด็กที่ดอยโอกาส ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4
ความวา

…จางจูเริ่นบอกวาหนาที่เขาคือสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กลูกชนกลุมนอย เริ่มที่เด็กๆ ทุกคนตอง
เขาโรงเรียน 9 ป ถือวาพวกคนหนุมสาวตองรูหนังสือ ต้ังเปาวาคนอายุ 15 – 45 ป ตองอานหนังสือ
ได ที่เฮยหลงเจียงนี้มีคนไมรูหนังสืออยูประมาณ 70,000 คน คนที่อายุเกิน 20 ปประกอบอาชีพแลว 
กลางวันก็ทํานาประกอบอาชีพ กลางคืนเรียน สอนทั้งหนังสือและ วิชาชีพฝกหัดใชเครื่องจักรการ
เกษตร การอุตสาหกรรม แตกอนนี้การทํานาลาหลัง มาชวง 4 ปนี้มีผลผลิตดี ที่ตองสอนหนังสือ
ดวย เพราะคนที่ไมรูหนังสือจะไมสามารถอานตํารับตําราการใชเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องจักรชวย
ใหทํางานไถเพาะหวานและเก็บเกี่ยวไดเร็วขึ้น
        รัฐบาลลงทุนเรื่องการศึกษานี้มาก แตกอนนี้เด็กที่อยูตามชายแดนไดเรียนหนังสือนอยมาก 
หนาหนาวก็ตองปดเรียน ปจจุบันพยายามใหโอกาสพวกเด็กๆ นี้ คนไหนมีความสามารถก็ใหเรียน
ถึงขั้นมหาวิทยาลัย…

(หนา 34 - 36)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับการศึกษาของ
ชนกลุมนอย รวมทั้งวิธีแกไขปญหา ดังความวา

        สวนเรื่องเก่ียวกับการศึกษานั้น มาดามเลาวาเขาพยายามใหการศึกษาเปน 9 ป ปญหาการศึกษา
ของชนกลุมนอยมีอยูมาก พวกนี้อยูในที่หางไกลการคมนาคม แมวาในมณฑลมีโรงเรียนมากกวา 
60,000 โรง แตก็ยังยากที่จะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาได บนภูเขาหลายแหงมีโรงเรียนประเภทครูคน
เดียวสอนนักเรียน 10 กวาคน ซึ่งมีระดับการศึกษาแตกตางกันหมดทางแกปญหาอีกวิธี คือ ต้ัง    
โรงเรียนใหเด็กๆ มาเรียนรวมกันสําหรับการสอนอาชีพ พวกจีนไปดูงานเมืองไทย ซึ่งมาดามวาทํา
ไดดีมาก

(หนา 103)
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นอกจากนี้เมื่อครั้งเสด็จไปพิพิธภัณฑชนกลุมนอย พระองคไดทรงสนทนากับอธิการบดี
สถาบันชนกลุมนอยและผูอํานวยการสถาบันชนกลุมนอย เกี่ยวกับการศึกษาของชนกลุมนอยใน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…ขาพเจาถามถึงเรื่องการบริการการศึกษาและการรักษาพยาบาลพวกชนกลุมนอยในยูนนานใน
เขตทุรกันดาร คุณเผิงอธิบายวามีหมอดูแล สวนการศึกษาก็เปนไปตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการจีน ชนกลุมนอยเรียนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยม รัฐบาลชวยออกคาใชจายใน
การเดินทางครึ่งหนึ่ง ตองเรียนภาษาของตนเองและภาษาจีน ขณะนี้ที่สถาบันชนกลุมนอยมีการ
สอนภาษาไทยดวย
        อาจารยเจาเจียเหวิน อธิการบดีสถาบันชนกลุมนอยกลาววาเขาตอนรับขาพเจาสามครั้งแลว 
และเลางานของสถาบันวาพยายามอนุรักษวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ ไว บุตรหลานของชนกลุม
นอยไดเรียนประถมมัธยมและระดับสูงกวานั้น แตยังเขามหาวิทยาลัยนอย ที่สถาบันมีการสอน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สอนเรื่องประวัติศาสตรชนกลุมนอยและอีกหลายสาขาวิชา 
พยายามสรางความสัมพันธกับประเทศที่มีชนกลุมนอยเหมือนกัน เชนประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ…

(หนา 327)

3.2.8.6 การแลกเปล่ียนทางดานวิชาการ
นอกจากการพัฒนาทางวิชาการในสถาบันของตนแลว มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ    

ประชาชนจีนยังมีการติดตอกับสถาบันการศึกษาของชาติตางๆ การแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับ
ตางประเทศมีสวนชวยใหมีการเคลื่อนไหวและการพัฒนาทางดานวิชาการในระดับอุดมศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการแลก
เปลี่ยนทางดานวิชาการกับประเทศตางๆ ไวดังเชน เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปมหาวิทยาลัยยูนนาน 
พระองคไดทอดพระเนตรกิจการและระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยยูนนาน รวมทั้งการ           
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆ 
ท่ีเมฆใต ความวา

        ถึงมหาวิทยาลัยยูนนาน นายหวังเสวียเหริน อธิการบดีตอนรับพาไปนั่งที่หองรับแขก กลาว
ตอนรับวามหาวิทยาลัยของเขามีนักศึกษาหมื่นกวาคน มี 20 คณะ 80 กวาสาขาวิชา มีวิชาการทั้ง
ดานอักษรศาสตร กฎหมาย เทคโนโลยี วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร เปนตน มีอาจารยพันกวาคน มี
พนักงานอีกตางหาก เมื่อ 2 ปกอนมีงานฉลอง 70 ปการกอต้ังมหาวิทยาลัย ผูนําของจีนคือ 
ประธานาธิบดี และนายกฯหลี่เผิง มาลงนาม มหาวิทยาลัยยูนนานติดตอทางดานวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษตรศาสตร และเชียงใหม เมื่อปที่แลว
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ไดพบขาพเจาในงานฉลอง 50 ปมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยยูนนานมีช่ือเสียงในดาน
คณิตศาสตร อาจารยฝงลาเกิง นักคณิตศาสตรที่มีช่ือเสียงของโลกเคยสอนอยูที่มหาวิทยาลัยนี้ 12 ป 
เปนอาจารยของอธิการบดี ซึ่งเปนนักคณิตศาสตรเชนกัน นาเสียดายที่อาจารยผูนี้เสียชีวิตแลวในป 
ค.ศ. 1986 ขณะที่ไปปาฐกถาที่ญี่ปุน นอกจากนั้นที่มหาวิทยาลัยยูนนานยังมีนักคณิตศาสตรที่
สามารถอีกหลายคน

(หนา 110 - 111)

ระหวางการเสด็จฯเยือนมหาวิทยาลัยฮองกง พระองคทรงเขาเยี่ยมชมโครงการเอเชีย      
ตะวันออกเฉียงใตศึกษา ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาของไทย     
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

…แลวเขาก็กลาวถึงชวงเวลาที่ฮองกงกลับคืนเปนของจีน ทางมหาวิทยาลัยจึงทําโครงการศึกษา
เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในระยะตนนี้จะจัดหลักสูตรภาษาไทย หาครูจากเมืองไทยมา             
ปการศึกษา 1997 – 1998 จะรับนักศึกษาไดประมาณ 40 คน ทางรัฐบาลไทยชวยในปแรกคือชวย
ดานทุนจัดหาหนังสือ และชวยหาครู (โครงการ 3 ป) นอกจากภาษาไทยแลวจะสอนเกี่ยวกับ    
วัฒนธรรมและดานสังคมวิทยาดวย ทั้งนี้ถือวาเปนเรื่องที่มีความหมายมาก เพราะวาการที่ฮองกง 
กลับเปนสวนหนึ่งของจีนนั้น เพื่อนบานและมิตรประเทศของจีนมีบทบาทตอฮองกงมากขึ้น การ
ศึกษาเชนนี้จะชวยเปนสะพานเชื่อมความเขาใจระหวางประเทศในเอเชีย สวน ดร.มารติน กลาว
เสริมวาที่ตองเปดสอนภาษาไทยกอนมีอีกเหตุผลหนึ่งคือในโครงการสถาบันภาษาของเขายังไมมี
การสอนภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเลย ในประเทศจีนก็มีไมกี่มหาวิทยาลัยที่สอนภาษาไทย 
คือมีที่ปกกิ่ง กวางโจว และยูนนานเทานั้น

(หนา 264)

เมื่อเสด็จไปมหาวิทยาลัยปกกิ่ง พระองคไดทรงสนทนากับอธิการบดีเร่ืองการฉลองครบ
รอบรอยปของมหาวิทยาลัยและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทรงสอบ
ถามถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เจียงหนานแสนงาม ความวา

        ถามถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อธิการบดีตอบวาไดติดตอกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศถึง 150 แหง มีนักศึกษาตางประเทศมาเรียนทั้งในระยะยาวและ
ระยะสั้นรวมแลว 2,000 กวาคน มีนักศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาเรียนระยะสั้น มีการ
ศึกษาวิชาการเกี่ยวกับประเทศตางๆ เชน ไทยคดีศึกษา การศึกษาปญหาเกี่ยวกับอเมริกาและญี่ปุน มี
การแลกเปลี่ยนอาจารยและจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ 
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เชน มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คือ Kelloggs School ของ Northwestern University สวนบริษัท
ที่สนับสนุนการศึกษาทางดานวิศวกรรมก็มีหลายแหง เชน Motorolla และ IBM

(หนา 62)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงเมื่อคร้ังเสด็จไปเยี่ยมชม 
กิจการของสถาบันไทยคดีศึกษา ซ่ึงในปจจุบันไดมีความพยายามปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังความวา

        ไปท่ีสถาบันไทยคดีศึกษา รัฐบาลไทยบริจาคเงินจํานวนหนึ่ง ชวยในการวิจัยเกี่ยวกับภาษา   
วรรณคดี สังคม เศรษฐศาสตร ปอนขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยลงในคอมพิวเตอร รวมทั้งเรื่องการ
ทองเที่ยว การลงทุน สถานเอกอัครราชทูตไทยชวยสงขอมูลใหทั้งที่เปนภาษาจีนและภาษาไทย     
มีสารานุกรมไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชยจัดทําดวย มีอาจารย 3 คน จะเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมา
สอนเปนครั้งคราว…
        ทานทูตจังเหลียนเลาวายังมีกิจกรรมอื่นๆ เชน ความพยายามในการปรับปรุงการอุดมศึกษาให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เชน อาจจะตองรวมภาควิชาตางๆ เขาดวยกัน หรือเลิกบาง
ภาควิชาไปเลย และตองเปดสอนวิชาใหมๆ ในสภาพสังคมปจจุบันคนที่ทํางานทางวิทยาศาสตร   
จําเปนตองมีความรูทางศิลปศาสตรและสังคมศาสตร สวนคนที่เรียนเนนหนักทางศิลปศาสตรหรือ
สังคมศาสตรก็ตองมีความรูดานวิทยาศาสตรบาง เวลานี้ผูนําสนใจเรื่องการศึกษามาก เพราะ
ประเทศจะเจริญเขมแข็งตองอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ ทางการจีนจึงพยายามปรับปรุง       
คุณภาพชีวิตของครูอาจารยใหดีขึ้น สรางบานพักใหใหม ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี จะไดมีกําลังใจใน
การคนควาวิจัยและถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย จีนเปนประเทศกําลังพัฒนา มีเรื่องที่ตองจัดการ
อีกหลายเรื่อง

(หนา 68)

เมื่อเสด็จไปมหาวิทยาลัยปกกิ่ง  พระองคไดทอดพระเนตรศูนยภาษาจีนสําหรับ               
ชาวตางประเทศ ซ่ึงมีลักษณะดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ศาสตราจารยกัวเจิ้นหัวกลาววา ศูนยภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ มีหนาที่สอนภาษาจีน
ใหชาวตางชาติ เปดต้ังแต ค.ศ. 1984 จนถึงปจจุบันมีนักศึกษามาจากตางประเทศจํานวนมาก จาก 
40 กวาประเทศ มีนักศึกษาเรียนแบบระยะยาว 300 กวาคน มีอาจารย 54 คน สงอาจารยไปสอนตาง
ประเทศหลายประเทศ ประเทศไทยไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขณะนี้รวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
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        การเรียนการสอนในศูนยเริ่มตั้งแตขั้นพื้นฐาน คณาจารยของศูนยเรียบเรียงและผลิตตํารา     
จัดการเรียนเปน 20 ระดับ จัดใหเรียนตอนเชาเปนวิชาเฉพาะ วิชาเลือกในตอนบายจัดสันทนาการ
ใหนักศึกษาออกไปทัศนศึกษาแถบชานเมือง เพื่อใหมีโอกาสฝกฝนภาษาในสถานการณจริงใน
โอกาสตางๆ

(หนา 210)

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก กระทรวงศึกษาธิการของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย และรวมกัน
แกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังความวา

        พูดกันเรื่องการศึกษา ต้ังแตเรื่องกระทรวงศึกษาจีนชวยสรางศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนที่
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการสงอาจารยมาชวยสอนภาษาจีนที่คณะ       
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปญหาการสอนภาษาจีนระดับมัธยมและประถมศึกษาใน
ประเทศไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและอาจารยสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรของจีน  
การสอนคนพิการ เปนตน

(หนา 7)

3.2.8.7 การสงเสริมการศึกษาอื่นๆ
นอกจากการศึกษาตามระบบของรัฐแลว รัฐบาลจีนยังจัดศูนยสงเสริมการศึกษาอื่นๆ ที่มี

สวนชวยในการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ อีกดวย เชน ในพระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร      
พระองคทรงกลาวถึงการนําเด็กมารวมทํากิจกรรมในวังอนุชนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย
ลักษณะ โดยหลักสูตรดังกลาวทางศูนยไดจัดใหสอดคลองกับการเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ดังความวา

        ในรถสนทนากับภรรยาทานหันเนี่ยนหลง ทานไดกลาววา ทางจีนมีนโยบายจะสอนเด็กๆ ให 
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในขณที่พอแมทํางาน และไมมีเวลาดูแลลูก พวกลูกๆ จะไดไมไป
เที่ยวซุกซนตกตนไมแขนขาหักหรือทําของเสีย เปนการแบงเบาภาระของพอแมไปในตัว ขาพเจายัง
บอกกับเขาวาถาเอาลูกมาเรียนที่ศูนยหมดแลว เด็กๆ ก็จะไมมีโอกาสชวยงานพอแม หรือเรียนงาน
ที่พอแมมีความรูเฉพาะ เขาบอกวาก็มีเหมือนกันเด็กที่เลนดนตรีเกงๆ พวกนี้หลายคนมีพอแมเปน
นักดนตรีพ้ืนเมือง ขาพเจาถามวาการฝกสอนนักเรียนใหมีความรูพิเศษเหลานี้ถาเปนไปตามความ
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สมัครใจของเด็กอยางที่วาแลว เด็กอาจจะเฮโลมาเรียนอะไรที่ลนตลาดอยูแลว นาจะมีการชักแนะ
เด็กใหเรียนสิ่งที่รัฐตองการ ทุกคนจะไดมีงานทําใหมีประโยชน เชนขณะนี้ในตลาดแรงงานกําลัง
ขาดแคลนชางฟตก็พยายามจัดสรรใหเด็กฝกไปทางนั้น เขาบอกวาเขาก็ทําอยางนั้นอยูแลว

(หนา 38)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศ
ไทยมีความคลายคลึงกันและเอื้อประโยชนตอกัน ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีจึงสนพระราชหฤทัยระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงสามารถนํา
ความรูทางดานการศึกษาเหลานั้นมาประยุกตใชในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของไทยได      
ในอนาคต

3.2.9 ดานการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองเปนสิ่งที่สะทอนความเปนมาและความมั่นคงของชาติ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีประวัติศาสตรการเมืองการปกครองที่ยาวนานกวา 4,000 ป ในแตละชวงสมัยมี     
การเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึง           
สนพระราชหฤทัยการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน

ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงประเด็นการศึกษาความรูดานการเมืองการปกครองจีนออกเปน 5 
ประเด็น ไดแก กลุมการเมืองและพรรคการเมือง ระบบการปกครอง นโยบายการบริหารประเทศ   
ความสัมพันธกับตางประเทศ และเหตุการณทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.9.1 กลุมการเมืองและพรรคการเมือง
กลุมการเมืองและพรรคการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลายกลุม ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตและกลุมกกมินตั๋งเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากชาวจีนมากที่สุด กลุมการเมือง
ทั้งสองกลุมนี้ตางกอใหเกิดเหตุการณเปล่ียนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน      
หลายครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงกลุมการเมืองและ                
พรรคการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ระหวางการเสด็จฯเยือนอนุสรณสถาน         
หงเหยียนชุน พระองคไดทรงกลาวถึงพรรคคอมมิวนิสตและกลุมกกมินตั๋ง ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา
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        ตนไมเกาแก คือ ตนหวงเจี่ยว ตนไมตนนี้เปนเครื่องหมายแบงเขต ดานหนึ่งของตนหวงเจี่ยว
เปนเขตของพวกกกมินต๋ัง อีกดานเปนเขตของพวกคอมมิวนิสต เขาวาคอมมิวนิสตมาอยูที่นี่ใน 
ค.ศ. 1939
        ผูนําพรรคคอมมิวนิสตมาอยูที่นี่เพื่อมาเจรจาความรวมมือกับกกมินต๋ัง ตึกที่ทํางานและที่อยู
อาศัยขณะนี้จัดเปนพิพิธภัณฑ มีหองสงโทรเลขอยูช้ันลาง สํานักงานและที่พักอยูช้ันบน ผูที่ไมมี 
กิจเกี่ยวของหามเขา ทานโจวเอินไหลเคยมาประจําอยูที่นี่เมื่อเปนเลขาธิการพรรคภาคใต มีหองพัก
ของทานโจวเอินไหลและทานเติ้งอิ่งเชา…

(หนา 33 - 34)

ในการเสด็จฯเยือนพิพิธภัณฑเหมยหยวนซินชุน พระองคไดทอดพระเนตรนิทรรศการ
ประวัติศาสตรที่จัดแสดงเกี่ยวกับเหตุการณความรวมมือและความขัดแยงของพรรคคอมมิวนิสต
และกลุมกกมินตั๋ง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        หองที่ 1 แสดงการเจรจาระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคกกมินตั๋งที่นครฉงชิ่ง เจียงไคเช็ก
กับเหมาเจอตงถายรูปรวมกันเจรจากัน 43 วัน แลวแถลงสัญญาสันติภาพ มีงานเลี้ยงฉลองชนแกว
กันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1945 แตวาถึงวันที่ 11 กลับขัดแยงกันอีก
        เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1946 กกมินต๋ังยายเมืองหลวงมานครนานกิง ฝายคอมมิวนิสตก็มา
ดวย…ตอจากการเจรจาที่ฉงชิ่งพรรคกกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสตเปดการเจรจากันอีกที่นานกิง 
มีแผนที่แสดงวาฝายกกมินตั๋งเขาแทรกแซงกองทัพแดงที่หล่ีเซียนเนี่ยนเปนผูบัญชาการกกมินต๋ังสง
กองทัพมา 3 แสนคน และมาแบงกองทัพแดงเปน 4 สวน เกิดรบกัน มีการกวาดลางหมูบานของ
คอมมิวนิสตเปนพันครั้ง

(หนา 86 - 87)

3.2.9.2 ระบบการปกครอง
เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประวัติศาสตรทางการเมืองที่ยาวนาน จึงทําใหมีการใช

ระบบการปกครองที่แตกตางกันในแตละยุคสมัย ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองดวย
ระบอบคอมมิวนิสต ซ่ึงชวยใหประเทศเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงระบบการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน           
ในพระราชนิพนธเรื่อง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคทรงสนทนากับนักวิชาการจีน     
เกี่ยวกับระบบปาฉีหรือระบบกองธงทั้งแปด ซ่ึงเปนระบบการจัดระเบียบสังคมและการปกครอง
ของชาวแมนจูในอดีต ความวา
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        เติ้งจุนที่อยูกรมพิธีการทูตจีน มาจากกระทรวงการตางประเทศปกกิ่ง เขาบอกวาบรรพบุรุษเขา
เปนปาฉีเหลืองขอบแดงแสดงวาใหญพอใช การแบงคนเปน 8 กลุมเชนนี้ นอกจากจะแบง          
เช้ือพระวงศและขุนนางแลว ยังแบงพวกประชาชนดวย เปนการแบงหนาที่ในการปกครอง เวลา
เกิดศึกสงครามก็จะรูไดทันทีวาคนไหนควรอยูกลุมไหน ฟงดูก็คลายเปนการแบงกําลังคนในระบบ
ไพรของไทยสมัยกอน ที่พวกไพรทุกคนจะตองขึ้นสังกัด อยูลอยๆ ไมได แมแตบุตรก็ตองแบงวา
เปนคนของใคร ของกรมของพอ หรือกรมของแม เปนระบบที่แมนจูใชมาตั้งแตจักรพรรดิองคแรก 
จนถึงภายหลังเมื่อมีการปฏิรูปการทหารตามแบบตะวันตกราวป ค.ศ. 1901 จึงไดยกเลิกระบบ   
กองธงไป…

(หนา 97)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดทรงแปลสุนทรพจนของประธานาธิบดี
เจียงเจอหมิน โดยขอความตอนหนึ่งไดกลาวถึงระบบการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มี
ตอฮองกง ดังความวา

        ภายหลังการสงมอบฮองกงแกจีนแลว รัฐบาลจีนจะยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่ง
ประเทศ สองระบบ” “คนฮองกงบริหารฮองกง” และ “การปกครองตนเองในระดับสูง” ระบบ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิถีชีวิตและตัวบทกฎหมายของฮองกงจะไมไดรับการเปลี่ยนแปลงใน
หลักการใดๆ ทั้งสิ้น
        เมื่อฮองกงกลับคืนสูจีนแลว รัฐบาลจีนจะรับผิดชอบดานการตางประเทศและการปองกัน
ประเทศ เขตบริหารพิเศษฮองกงจะมีอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการตามกฎหมาย Basic 
Law รวมทั้งอํานาจในการพิพากษาขั้นเด็ดขาดของกฎหมาย ชาวฮองกงจะมีสิทธิและเสรีภาพอยาง
เต็มที่ตามกฎหมาย โดยเขตบริหารพิเศษฮองกงจะคอยๆ พัฒนาระบบประชาธิปไตยที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของฮองกง

(หนา 180)

นอกจากนี้ยังทรงแปลคําปราศรัยของนายตงเจี้ยนหัว ซ่ึงกลาวถึงการที่ฮองกงไดกลับคืน
เปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีขอความบางตอนกลาวถึงระบบการปกครองโดยใชแนว
ทาง Basic Law และระบบการปกครอง “หนึ่งประเทศ สองระบบ” “การปกครองตนเองในระดับ
สูง” และ “คนฮองกงบริหารฮองกง” ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ขณะนี้เราสามารถกาวไปขางหนาโดยมีรากฐานที่แข็งแกรงซึ่งเกิดจากความสําเร็จในอดีต 
โดยแนวทางของ Basic Law เปนโครงสรางรัฐธรรมนูญของ HKSAR กฎหมายนี้ไดกําหนด “การ
ปกครองตนเองในระดับสูง” ใหเรา เปนการกําหนดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยาง      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



288

ชัดเจน ตางจากระบบในแผนดินใหญ เปนการวางระบบที่ตางกันในประเทศเดียวกัน เพื่อปกปอง
สิทธิวิถีชีวิตของชาวฮองกง และรักษาขอผูกพันของเรา
        ในปจจุบันนี้ฮองกงมีเศรษฐกิจที่เปนอิสระที่สุดในโลก มีธุรกิจการคาเสรี มีการจัดการการเงิน
ที่รัดกุม และการเก็บภาษีในอัตราต่ํา มีกฎหมายที่เปนระเบียบ มีรัฐบาลนําโดยผูบริหารและเจา  
หนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของความสําเร็จเหลานี้
จะไดรับประกันโดย Basic Law
        ผูนําในจีนไดกลาวอยูเสมอวาความมั่งคั่งและเสถียรภาพในฮองกงมีสวนชวยในการพัฒนา
ประเทศของเราใหทันสมัย ยิ่งไปกวานั้นการปฏิบัติตามหลัก “หน่ึงประเทศ สองระบบ” “การ     
ปกครองตนเองในระดับสูง” และ “คนฮองกงบริหารฮองกง” ใหไดผลเปนขั้นแรกในการรวมจีน
ขั้นสุดทาย

(หนา 197)

3.2.9.3 นโยบายการบริหารประเทศ
การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพรรคคอมมิวนิสตจะเปนผูกําหนด

นโยบายทุกดาน โดยใหรัฐบาลนําไปปฏิบัติ ในปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาไปอยาง  
รวดเร็วในหลายดาน ทั้งนี้เนื่องจากมีนโยบายในการบริหารประเทศที่เหมาะสม สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงนโยบายในการบริหารประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดทรงสนทนากับทาน       
หันเนี่ยนหลงเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานตางๆ          
ดังความวา

…ทานหันฯ ไดคุยถึงปญหาบานเมืองจีนวาขณะนี้การพัฒนาประเทศของจีนบางแหงก็ดี บางแหงก็
ไมดี มีปญหาอยูมาก เมื่อพูดถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษานั้น จีนจะตองคิดถึงเรื่องปญหา
ประชากร ซึ่งมีอยูถึงพันกวาลานคน แมวาขณะนี้จีนจะมีโครงการคุมกําเนิด (ถาฟงไมผิดดูเหมือน
จะมีการตกรางวัลคนที่มีลูกคนเดียว) คนจีน 800 กวาลานคนเปนเกษตรกร ฉะนั้นจะตองพัฒนาการ
เกษตรใหดี การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใหดีขึ้นนั้น อาจจะตองสูอีกกวาครึ่งศตวรรษทีเดียว

(หนา 134)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงกลาวถึงนโยบายในการอพยพราษฎร
แถบริมแมน้ําฉางเจียงเพื่อโครงการสรางเขื่อนซานเสีย ดังความวา
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        รัฐบาลถือวาเรื่องนี้สําคัญ จึงวางนโยบายเอาไวดังนี้
        1) การอพยพเชิงพัฒนา แตกอนเมื่อทําโครงการประเภทนี้ มักบังคับคนใหยายไป ไมไดชวย
จัดการอะไรใหเลย คราวนี้จะชวยในเชิงพัฒนาแกผูที่ตองอพยพโยกยาย
        2) การมองหาที่อยูใหม ใหเงินปลูกบานใหม มีที่สําหรับเพาะปลูก
        3) การฝกใหทํางานอาชีพตางๆ ใหมีความเปนอยูที่ดีกวากอนการอพยพ เชน ที่ฝูหลิง วาน     
เซี่ยน และอี๋ชาง จะพัฒนาใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตเทาเทียมกับบริเวณที่อยูริมทะเล งบประมาณขั้น
แรกราว 500 ลานหยวน

(หนา 67)

สวนในพระราชนิพนธเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดทรงแปลคําปราศรัยของนาย        
ตงเจี้ยนหัวเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารเขตปกครองพิเศษฮองกง ดังความวา

        หนาที่ที่สําคัญประการแรกของเราคือ การสรางเสริมความมีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจฮองกงและ
คงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสรางความมั่งคั่งใหฮองกงเทานั้นที่เราจะ
สามารถยกระดับความเปนอยูของประชาชนและสงเสริมความเจริญของชาติจีนของเราได เปน
ความรับผิดชอบของ HKSAR ที่จะสรางสิ่งแวดลอมที่ดีทางธุรกิจ วางแผนและฝกอบรมกําลังคน 
และรักษาหลักการคาเสรี การแขงขันที่ยุติธรรมและตลาดที่ไมถูกแทรกแซงเราตองเนนความสําคัญ
ของฮองกงในฐานะการเปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ และเปนนครของโลก เราจะ
สนับสนุนภาคบริการและอํานวยความสะดวกแกอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มและใชเทคโนโลยีสูง 
โลกกําลังกาวสูยุคแหงสารสนเทศ ฉะนั้นเราจะตองมีมาตรการที่ชัดแจงที่จะสนับสนุนการลงทุน
ในดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน และพยายามรักษาความ      
เช่ียวชาญในดานนี้ไว หากทําไดเชนนี้ฮองกงก็จะคงอยูในแนวหนาของโลกยุคใหมดวยความ    
แข็งแรงและมีพลัง

(หนา 198)

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดกลาวถึงยุทธศาสตร 4 
ประการในการบริหารงานของมณฑลเจียงซู ดังความวา

        มียุทธศาสตร 4 ประการในการบริหารงานของมณฑลดังนี้
        1. สรางมณฑลใหรุงเรืองดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งการศึกษา มหาวิทยาลัย
นานกิงและมหาวิทยาลัยโหไหที่ขาพเจาจะไปเปนมหาวิทยาลัยเลื่องช่ือ
        2. พัฒนาเศรษฐกิจใหเปนสากลขยายสูภายนอก พรอมกับสงเสริมความรวมมือกับตาง
ประเทศ
        3. พัฒนาพื้นที่ทุกภาคของมณฑลไปพรอมกันทั้งภาคเหนือและภาคใต
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        4. พยายามพัฒนาอยางตอเนื่อง เนนเรื่องสภาพแวดลอม ทรัพยากร และควบคุมการขยายตัว
ของประชากรดวย
        การวางแผนพัฒนานั้นจะตองพบปญหาอีกมาก แมวาสภาพขณะนี้จะดีขึ้นแลว แตยังมี
ปญหาคางคาอีกหลายเรื่อง หวังวาจะปรับปรุงได

(หนา 132)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงแผนงานใน
การบริหารมณฑลสานซี สนองตามนโยบายของรัฐบาลกลาง ดังความวา

        รัฐบาลของมณฑลพอใจนโยบายของรัฐบาลกลางและพยายามปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดย
กําหนดเปนแผนงานไดแก
        1. เรงพัฒนางานดานสาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสาร โทรคมนาคม มณฑลลงทุนดาน
นี้มาก เชน การปรับปรุงทางรถไฟ ทางดวน
        2. จัดการสิ่งแวดลอม มีนโยบายเพิ่มปาและทุงหญา ใหชาวนาปลูกปา (ที่เขาพูดตรงนี้ฉันเขาใจ
วาหมายถึง ใหชาวนาลงแรงปลูกปาแทนการเสียภาษี ไมทราบวาถูกตองหรือไม) ยุติการถางปา 
อุดหนุนการปลูกปาเปนเงิน 200 หยวนตอ 1 โหมว รัฐบาลมณฑลเปนผูหากลาไมและพันธุหญาใน
มณฑลสานซีมีแมน้ําหวงเหอไหลผาน มีปญหาน้ํากัดเซาะทรายไหลลงในแมน้ําปริมาณมากตองหา
ทางปองกัน
        3. ปรับปรุงการศึกษาของประชาชน เหตุผลที่ภาคตะวันตกของประเทศลาหลังเพราะการ
ศึกษาของประชาชนยังตํ่าอยู  ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานวิทยาศาสตร ปรับปรุง                
อุตสาหกรรม วิธีการหนึ่ง คือการติดตั้งระบบไฟฟาใหครบทุกหมูบาน ใหประชาชนไดดูโทรทัศน 
และสงเสริมการใช internet เพื่อใหเกิดการศึกษาทางไกลได
        4. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง ไมซ้ํากับอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก 
ตัวอยางคือที่ซีอานมีอุตสาหกรรมทหาร มีโรงงานผลิตเครื่องบินใหญ 2 โรง กําลังแปลงโรงหนึ่ง
เปนโรงงานสรางเครื่องบินพลเรือน ที่มีขาวเร็วๆ นี้วาเครื่องบินบินจากซีอานไปปกกิ่งเพื่อให
สมาชิกสภาไดชม ก็เปนเครื่องบินที่ผลิตในโครงการใหมนี้
        5. พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
        6. พัฒนาการปลูกไมผล ปริมาณการผลิตแอปเปลของมณฑลนี้เปนอันดับสองของประเทศ    
ผูเช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกาและจากอังกฤษเคยมาดูแลวกลาววา ตนแอปเปลเจริญเติบโตดีมาก 
เพราะสภาพธรรมชาติเหมาะสม คือ ความสูงของพื้นที่ราว 500 – 800 เมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 18 
องศา

(หนา 5 – 6)
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3.2.9.4 ความสัมพันธกับตางประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธทางการเมืองกับประเทศตางๆ ในหลายลักษณะ 

โดยบางประเทศก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน บางประเทศมีความขัดแยงกัน ในปจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปดประเทศ และมีการดําเนินการทางการเมืองระหวางประเทศดีขึ้นกวาในอดีต ทําให
มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและมีความมั่นคงของประเทศมากยิ่งขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงความสัมพันธของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับตางประเทศไวดัง
เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงความสัมพันธระหวางประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกันมานานกวา 2,000 ป ดังความวา

…ตอนแรกก็พูดกันถึงเรื่องความสัมพันธไทยจีนซึ่งทานเต้ิงบอกวาทราบวาเริ่มมากวา 2,000 ป ต้ัง
แตสมัยราชวงศฉินของจีน ขาพเจาก็บอกวาทราบถึงราชวงศหงวน เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 
13 – 14 มีความสัมพันธติดตอกันอยางใกลชิดและเปนทางการ ต้ังแตนั้นมาความสัมพันธก็มีสืบ
เนื่องมาจนถึงปจจุบัน เมื่อคราวทานเติ้งฯ มาเยือนไทยเขารวมพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชก็ถือวาเปนการแสดงความสนิทสนม ทานเต้ิงฯ บอกวาการเยือนครั้งนั้นไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง
แสดงถึงความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางประเทศทั้งสอง ชาวจีนในประเทศไทยไดรับการดูแลอยาง
ดีที่สุดยิ่งกวาในประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไทยกับจีนไมเคยมีเรื่องบาดหมางกัน ฉะนั้น
ชาวจีนจึงมีความยินดีมากที่ขาพเจามาเยือนจีนครั้งนี้ จีนเปนประเทศที่ไมร่ํารวยนัก แตก็กวางใหญ
พอที่จะใหขาพเจาดูงานได ขาพเจากลาววาขาพเจาหวังที่จะไดเห็นชาวจีนพัฒนาประเทศของตน 
และมาครั้งนี้คงจะไดศึกษาจากประสบการณของชาวจีนดวย ทานเต้ิงฯ บอกวาทั้งสองฝายสามารถ
ศึกษาจากกันและกัน ประเทศไทยมีอะไรหลายอยางที่จีนจะศึกษาไดหวังวาทั้งสองฝายจะกระชับ
ความสัมพันธกันยิ่งขึ้น…

(หนา 101 –102)

เมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนมณฑลเหลียวหนิง พระองคทรงกลาวถึงความสัมพันธระหวาง          
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับญี่ปุนในคราวที่ญี่ปุนเขามายึดครองเมืองเสิ่นหยาง ดังขอความใน     
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ความวา

…เมื่อ ค.ศ. 1931 เดือนกันยายน วันที่ 18 ญี่ปุนเขามายึดครอง เราผานอนุสรณสถานที่เราเรียก
วา ฉานลี่กวน เปนอาคารรูปปฏิทินที่เรียกวา ไถลี่ มีป เดือน วันเกิดเหตุเขียนไว ญี่ปุนระเบิด
ทางรถไฟหนานหมานซึ่งแตเดิมเปนของรัสเซีย แลวตอมาญี่ปุนมาควบคุม ญี่ปุนจึงใชเปนขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



292

อางในการเขาควบคุมยึดครองเสิ่นหยาง เมื่อญี่ปุนแพแลวมีเด็กกําพราญี่ปุนตกคางอยูมากมาย 
รัฐบาลก็สงใหบานผูมีจิตเมตตาเอาไปเลี้ยง กลายเปนคนจีน

  (หนา 125)

และเมื่อเสด็จฯเยือนมณฑลเฮยหลงเจียง พระองคเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ   
ประวัติศาสตรเมืองอายฮุย ซ่ึงแสดงเรื่องราวประวัติศาสตรความเปนมาของเมือง รวมทั้งกลาวถึง
การปกครองและการทหารตั้งแตสมัยราชวงศเวยเหนือจนถึงสมัยราชวงศชิง อีกทั้งยังทรงกลาวถึง    
เร่ืองราวเกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศ ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง เกล็ดหิมะในสาย
หมอก เลม 4 ความวา

        เรื่องตอไปที่ไดดูเปนเรื่องการขยายดินแดนของรัสเซียมายังชายแดนดานตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีนเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ปญหาชายแดนในบริเวณนี้เปนเรื่องสําคัญ มีผล
ตอทั้งความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจในบริเวณชายแดน ราชวงศชิงจึงใหความสําคัญตลอด
มา พยายามแกไขปญหาความกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้น แตจะแกไขไดแคไหนขึ้นอยูกับอํานาจทาง
การเมืองและประสิทธิภาพทางการปกครองของราชวงศชิงเองดวย
        ระหวาง ค.ศ. 1685 – 1686 ในสมัยพระเจาคังซีจีนไดสงกองทหารเขาโจมตีเมือง Albazin เมือง
ดานชายแดนของรัสเซีย บนฝงแมน้ําเฮยหลงเจียง ปญหาชายแดนที่ยืดเยื้อน้ียุติลงดวยการเจรจาทํา
สนธิสัญญา Nerchinsk ค.ศ. 1689 ผูแทนฝายรัสเซียที่เขามาเจรจาคือ นายพล คาบารอฟ 
(Khabarovsk) สนธิสัญญา Nerchinsk แมจะทําใหจีนเสียดินแดนใหรัสเซียบางเล็กนอย คือ เมือง 
โปลี่ของจีนตกเปนของรัสเซีย กลายเปนเมืองคาบารอฟ ตามชื่อนายพลที่เปนผูแทนเขามาเจรจา แต
ก็เปนสนธิสัญญาที่จีนไดทํากับรัสเซียอยางเสมอภาค มีการเจรจาเสนกั้นเขตแดนทางดานตะวัน
ออกเฉียงเหนือใหแนชัด ตามสนธิสัญญานี้แมน้ําเฮยหลงเจียงและเขตสันปนน้ําทั้งหมดเปนของจีน 
นอกจากนั้นทั้งสองฝายยังตกลงใหการคาชายแดนดําเนินไปตามปกติดวย

(หนา 84 - 85)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคไดทรงสนทนากับทานเฉียนฉีเฉิน        
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรองนายกรัฐมนตรี โดยนายเฉียนฉีเฉินไดกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอังกฤษ ในเรื่องฮองกงและไตหวัน ดังความวา

        ในเรื่องฮองกงทานกลาววาฮองกงเปนเมืองอยูในการดูแลของอังกฤษมา 150 ปแลว จีนเริ่ม
เจรจาเรื่องฮองกงกับอังกฤษตั้งแตเมื่อ ค.ศ. 1982 ไดลงนามในแถลงการณรวมเมื่อปลาย ค.ศ. 1984 
เกี่ยวกับการปกครองฮองกงนับจาก ค.ศ. 1997 เปนตนมา
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        เรื่องไตหวัน ทานรองนายกรัฐมนตรีเลาวา มีสองเรื่องในการติดตอคือ เรื่องการเมืองและการ
ขนสง แตกอนการขนสงไปไตหวันจะตองสงผานทางฮองกง สงไปไตหวันโดยตรงไมได          
ทางไตหวันไมยอม ตอไปจะเปนอยางไรตองคอยดูเหตุการณหลังจากฮองกงกลับเปนของจีน     
ตอนนี้ทางไตหวันเองก็มีปญหาดานเศรษฐกิจ หุนตกมาก

(หนา 180)

นอกจากนี้ระหวางการสนทนากับผูวาราชการมณฑลเจียงซู พระองคไดทรงกลาวถึงปญหา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…คุยกันเรื่องเหตุการณสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในตอนนี้คือ ทานนายกรัฐมนตรีจูหรงจีเยือนสหรัฐ
อเมริกา เยือนตอนนี้คอนขางมีปญหา เนื่องจากมีเรื่องโคโซโวเปนจุดสนใจของสหรัฐอเมริกา และ
ยังมีปญหาตางๆ เกี่ยวกับความสัมพันธของสองประเทศ เชน เรื่องที่สหรัฐอเมริกาประณามจีนเกี่ยว
กับสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่กลาวหาวาจีนจารกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา

(หนา 136)

3.2.9.5 เหตุการณทางการเมือง
นับตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดเหตุการณทางการเมืองขึ้นหลายครั้ง สมเด็จ     
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงเหตุการณทางการเมืองของสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดทรงกลาวถึงพระราช
ดํารัสของ Prince of Wales เกี่ยวกับเหตุการณการสงมอบฮองกงกลับคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดังความวา

        พิธีที่สําคัญและพิเศษนี้แสดงใหเห็นถึงชวงเวลาที่เปนทั้งการเปลี่ยนแปลงและการตอเนื่องใน
ประวัติศาสตรฮองกง
        ประการแรก แสดงวาฮองกงกลับเปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามปฏิญญารวมจีน
อังกฤษ (Sino – British Joint Declaration) ซึ่งทําขึ้นใน ค.ศ. 1984 หลังจากที่อังกฤษบริหารอยูนาน
ถึง 150 ป
        พิธีนี้ยังฉลองความตอเนื่อง เพราะวาในปฏิญญารวมนั้นมีขอตกลงตางๆ ที่ตามมา เพื่อชวยใน
การปฏิบัติตามสัญญา ชวยใหเขตบริหารพิเศษฮองกงมีรัฐบาลของตนเอง มีสังคมของตนเอง ระบบ
เศรษฐกิจของตนเอง และวิถีชีวิตของตนเอง

(หนา 176 - 177)
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ในการทอดพระเนตรพิพิธภัณฑตอตานญี่ปุน พระองคไดทอดพระเนตรนิทรรศการ      
เกี่ยวกับความขัดแยงระหวางกองทัพญ่ีปุนและกองทัพจีนบริเวณสะพานหลูโกวเฉียวจนกลายเปน
ชนวนใหเกิดสงครามระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุนตอมา ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        สวนเหตุการณสะพานหลูโกวเฉียวนั้นมีสาเหตุจากวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1937 กองทัพญี่ปุน
ซอมรบอยูรอบๆ สะพานหลูโกวเฉียว แลวอางวามีพลทหารคนหนึ่งหายไป ขอเขาคนหาในเมือง
หวานผิง ซึ่งอยูใกลปกกิ่ง แตกองทัพจีนไมยอม ญี่ปุนจึงบุกหวานผิง เปนจุดเริ่มตนสงครามจีน – 
ญี่ปุน และการตอตานญี่ปุนของชาวบานจีนทั่วประเทศ รวมทั้งชาวจีนโพนทะเล เมื่อเกิดสงคราม
โลกครั้งที่ 2 สงครามจีน – ญี่ปุนไดเปนสวนหนึ่งของสงครามโลกดวยในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก

(หนา 39)

 และเมื่อครั้งพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรอนุสรณสถานการปฏิวัติเหยียนอาน ไดทรง
ทัศนศึกษาเหตุการณการเมืองภายในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และศึกษาถึงบทบาท
ของผูนํากองทัพแดง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        การจัดต้ังที่มั่น ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในสงครามภายในครั้งที่ 2 นี้ผูนํากองทัพ
แดงที่มีบทบาทสําคัญ คือ หลิวจื้อตานและเซี่ยจื่อฉัง คนแรกเปนคนอําเภอเปาอาน เกิด ค.ศ. 1903 
เขาเปนสมาชิกพรรคใน ค.ศ. 1925 เปนบุคคลสําคัญในกองทัพแดง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 เมษายน 
ค.ศ.   1936   ขณะนํากองทัพออกโจมตีกําลังขาศึก   คนที่สองเปนคนอําเภออานติ้ง   (ปจจุบันช่ือวา
อําเภอจื่อฉัง ตามชื่อของทานผูนี้) เกิด ค.ศ. 1897 เปนผูหน่ึงที่มาตั้งกองทัพแดงในภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ บาดเจ็บขณะที่พาทหารไปสูรบแถวๆ เหอโขว ในอําเภอชิงเจี้ยน เสียชีวิตใน ค.ศ. 1935 
อายุเพียง 38 ป

(หนา 18)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณ
การสูรบระหวางพรรคคอมมิวนิสตและกลุมกกมินตั๋ง ดังความวา

        เรื่องรบสามครั้ง ชนะสามครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 นายพลเจียงไคเช็คใหหูจงหนาน 
นําทหาร 140,000 คน จากทหารทั้งหมดที่มีอยู 250,000 คน มารบกับฝายคอมมิวนิสตซึ่งกําลังเพียง 
27,000 คน ฝายคอมมิวนิสตใชแผนการรบที่เรียกวา หมอกู หรือ กลยุทธเห็ด ใชกองทัพจรยุทธ
หลอกลอพวกกกมินต๋ังใหเดินทัพหมุนไปหมุนมาตามเขตภูเขาจนเหน็ดเหนื่อย ที่อวนก็ผอม ที่ผอม
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ก็ตายไปเลย (เห็นไหมคนอวนนี่ดี) จากนั้นจึงใชกําลังเขาปราบ ทหารกกมินตั๋งตายไปถึง 100,000 
คน การรบแบบกลยุทธเห็ด อาศัยความรูและความไดเปรียบทางชัยภูมิ ผสานกับการสนับสนุนจาก
ประชาชน ทําใหฝายคอมมิวนิสตไดชัยชนะ

(หนา 22)

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความเปนเอกลักษณนาสนใจ แมระบบการปกครองที่มั่นคงจะชวยใหสาธารณรัฐประชาชนจีน    
ยืนหยัดมาจวบจนปจจุบัน แตการเมืองภายในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็สงผลใหคนใน
ชาติตองประสบกับความลําบากอยางแสนสาหัส จึงนับเปนอุทาหรณที่ย้ําเตือนใหเห็นถึงความ
เปราะบางของความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่อาจสงผลตอประเทศชาติและประชาชน 
นอกจากนี้การศึกษาการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนประโยชนตอการ
กําหนดนโยบายการเมืองระหวางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย         
ในอนาคต

3.2.10 ดานศาสนาและความเชื่อ
ศาสนาและความเชื่อเปนส่ิงที่ชาวไทยและชาวจีนมีแนวความคิดที่คลายคลึงกันและ      

ถายทอดความคิดและความเชื่อระหวางกัน ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม     
ราชกุมารีจึงมีพระราชประสงคที่จะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพื่อชวยใหทรงทราบถึงแนวคิดและความเชื่อของประชาชนชาวจีนไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงความรูทางดานศาสนาและความเชื่อของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไวหลายประการ ผูศึกษาไดแบงประเด็นศึกษาออกเปน 2 ประเด็นใหญๆ ไดแก ศาสนา และ      
ความเชื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.10.1. ศาสนา
ศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลักษณะเฉพาะตน กลาวคือมีลักษณะที่คอนขาง    

ออนแอ ไมมีระบบที่ชัดเจน แตอยางไรก็ตามศาสนากลับซึมซาบอยูในวิถีชีวิตของผูคน นอกจากนี้
จะเห็นไดวาปรัชญาและศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตกอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิด
จากรัฐบาลกลางมาเกือบทุกยุคทุกสมัย ศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีลักษณะผสมผสาน
ความคิดและความเชื่อตางๆ เขาดวยกันมากกวาที่จะยึดถือความคิดหรือความเชื่ออันใดอันหนึ่งเพียง
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อยางเดียว ศาสนาที่สําคัญในสาธารณรัฐประชาชนจีนมี 5 ศาสนา คือ ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา พระพุทธ
ศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ดังรายละเอียดตอไปนี้

ลัทธิขงจื๊อ
ลัทธิขงจื๊อเร่ิมมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตและรัฐพิธีของจีนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 2 

เปนตนมา หลังจากที่ขงจื๊อถึงแกกรรมไปประมาณ 300 ป หลังจากนั้นลัทธิขงจื๊อก็ไดแผอิทธิพลตอ
ความคิดและความเชื่อของชาวจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึง
ลัทธิขงจื๊อไวดังเชน ในพระราชนิพนธเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตร
บานหวั่งหลี ซ่ึงตระกูลหวั่งหลีใชหลักการของขงจื๊อในการทําธุรกิจ ดังความวา

        ปรัชญาการคาของตระกูลใชหลักการของขงจื๊อผสมกับหลักทางการคา คือจะตองสะสม
ทรัพย บริหารจัดการทรัพยเพื่อสวนรวม บริโภคทรัพย และแบงปนทรัพยเพื่อชวยเหลือคนอื่น…

(หนา 17)

นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จไปทอดพระเนตรศาลเจาหันเหวินคง ซ่ึงเปนนักประพันธที่
นิยมเขียนเร่ืองราวเพื่อพิทักษลัทธิขงจื๊อ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

…หันเหวินคงคือ หันหยู (ค.ศ. 768 – 824) นักประพันธและกวีสมัยราชวงศถัง เกิดที่เมืองเมิ่งเซี่ยน 
มณฑลเหอหนาน เปนนักประพันธรอยแกวคลาสสิกที่ยิ่งใหญที่สุดหลังจากสมัยซือหมาเชียน     
เขาไดพัฒนาทวงทีการเขียนรอยแกวเรียกวา กูเหวิน หรือรอยแกวแบบเกาใชภาษาเรียบงาย แตมี  
น้ําหนัก เนื้อหาที่เขาเขียนเพื่อพิทักษลัทธิขงจื๊อ เชน การสงเสริมความสัมพันธระหวางอาจารยกับ
ศิษยตามแบบขงจื๊อ เนื่องจากขณะนั้นพุทธศาสนากําลังเจริญรุงเรืองปรัชญาของเขาเปนพื้นฐานของ
การปรับปรุงลัทธิขงจื๊อใหม (Neo - Confucianism) ในสมัยราชวงศซง อันเปนการประสานความ
เช่ือระหวางลัทธิขงจื๊อ พุทธศาสนา และลัทธิเตา

(หนา 34)

ในการเสด็จไปบานตระกูลขง ในเมืองชวีฝู พระองคไดทรงกลาวถึงปรัชญาของขงจื๊อ   
เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา
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        ปรัชญาของขงจื่อเนนเรื่องการสรางความสงบปรองดองของประเทศ สังคม และครอบครัว 
สถาบันครอบครัวจึงมีความสําคัญมาก ขงจื่อเนนเรื่องความสุขของครอบครัว การมีลูกหลานอยูใน
ครอบครัวใหญจึงเปนพื้นฐานของสังคมจีนแตโบราณ

(หนา 104)

นอกจากนี้เมื่อพระองคเสด็จไปวัดเซาหลิน ผูนําเที่ยวไดอธิบายถึงหลักของลัทธิขงจื๊อ   
เกี่ยวกับความสัมพันธกับบุคคล ซ่ึงมีความคลายคลึงกับหลักอาศรม 10 ของพระพุทธศาสนา         
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ไกดอธิบายวาลัทธิขงจื่อเปนเครื่องชวยใหคนสัมพันธกันอยางถูกตอง กําหนดความสัมพันธไว 
5 ประการ ดังนี้
        1. จักรพรรดิมีคุณธรรม เมตตาธรรม สวนขุนนางมีความจงรักภักดี
        2. บิดาเมตตาบุตร บุตรกตัญู
        3. สามีวาอะไร ภรรยาวาตาม
        4. พ่ีมีน้ําใจไมตรี นองมีความเคารพนบนอบ
        5. เพื่อนตองมีสัจจะตอกัน

(หนา 176)

ลัทธิเตา
ลัทธิเตาเกิดขึ้นในฐานะที่เปนปรัชญาและวิถีการดําเนินชีวิต ซ่ึงตรงขามกับลัทธิขงจื๊อ     

ในบางแง ลัทธิเตาเริ่มมีบทบาทในตอนตนคริสตศตวรรษและไดรวมเอาความเชื่อตางๆ เขาไวจนกอ
เปนศาสนาสําหรับสามัญชนในเวลาตอมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
กลาวถึงลัทธิเตาในสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน เมื่อพระองคเสด็จไปพระราชวังฤดูรอน        
อีเหอหยวน พระองคทรงสงสัยวาเพราะเหตุใดคําวา “เหอ” จึงมีอยูในชื่อของพระราชวังหรือ       
พระที่นั่งของจีน ซ่ึงนายสารสิน วีระผล พระอาจารยไดกราบบังคมทูลคําตอบซึ่งมีความเกี่ยวของ
กับลัทธิเตา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…อาจารยอธิบายวาในสมัยกอนคําวา “เหอ” นี้แปลวา ความกลมกลืน (Harmony) อันเปนความคิด
ในลัทธิเตาวา ธรรมชาติจะตองมีความกลมกลืนกันทําใหเกิดความสุข เชน ฟากลมกลืนกับแผนดิน 
อาจารยช้ีใหเห็นวาปจจุบันนี้ความหมายวา “และ” ก็ยังคงเกี่ยวของกับความกลมกลืนคือใหความ
หมายวา “ดวยกัน”

(หนา 105)
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ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงภูเขาชิงเฉิงชานซึ่งเปนแหลง
กําเนิดของลัทธิเตา ดังความวา

…มีภูเขาชิงเฉิงชาน อายุ 1000 กวาป เปนสถานที่ทองเที่ยว ภูเขาเปนที่กําเนิดลัทธิเตา ขณะนี้ยังมี    
ผูที่นับถือลัทธิเตาอยูประมาณ 20 กวาคน บางคนอายุ 90 กวาป คนที่อายุนอยที่สุดประมาณ 60   
กวาป…

(หนา 234)

เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปบริเวณชื่อป ในอําเภอผูฉี ไดเสด็จไปทอดพระเนตรศาลเจาลัทธิ
เตา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        ไปที่ศาลเจามีรูปเคารพของเตียวหุย ขงเบง เลาป และกวนอู เรียงกันจากซายไปขวา มีโตะ
ทรายเปนแผนที่บริเวณนี้แสดงใหเห็นวาเปนเนินสามเนิน คือ ช่ือป หนานผิง และจินหลวนซาน 
ศาลนี้เปนศาลเจาลัทธิเตา มีนักพรตเตาแซหลี่ อายุ 81 ป แสดงการตีกลองปาเจิ้นกูตามจังหวะแบบ
โบราณ

(หนา 145)

นอกจากนี้เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนเมืองโฝซาน ไดเสด็จไปศาลเจาจูเมี่ยว ซ่ึงเปนวัดในลัทธิ
เตา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ศาลเจาจูเมี่ยว เปนวัดลัทธิเตา สรางเมื่อ ค.ศ. 1078 – 1085 ตอมาในชวงปลายราชวงศหยวน
ถูกทําลายเสียหายมาก จึงบูรณะใหมใน ค.ศ. 1372 สมัยราชวงศหมิง หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต
ไดปกครองประเทศแลว ไดบูรณะกันอีกหลายครั้ง

(หนา 83)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงหลักสําคัญหรือ  
หัวใจของลัทธิเตา ดังความวา

        ลัทธิเตาศึกษามนุษยกับธรรมชาติ (โลกของเรา) ปรากฏการณธรรมชาติ เกิดจากธาตุทั้ง 5 และ
อินหยัง มีเตา ก็คือมีพลังอํานาจ เห็นฟาได ไมตาย อายุยืน

(หนา 176)
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พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาแพรหลายมาจากเอเชียกลางเขาสูจีนตั้งแตประมาณคริสตศตวรรษที่ 1 และ

ไดเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว  พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปรับตัวและ           
เปลี่ยนแปลงใหเขากับแนวคิดและกระแสปรัชญาจีน จนถูกหลอหลอมเปนพระพุทธศาสนาเฉพาะ
แบบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเอาพระราชหฤทัยใสตอพระพุทธศาสนา
เปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้เมื่อเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนพระองคจึงมักเสด็จประพาสวัดและ
สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน เมื่อเสด็จไปพิพิธภัณฑมณฑลสานซี พระองคได           
ทอดพระเนตรพระพุทธรูป รวมทั้งแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธรูปดังกลาว ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ตามตูมีพระพุทธรูป ดูเหมือนจะเปนสมัยหลังฮ่ัน ซึ่งเปนระยะตนๆ ที่จีนรับพุทธศาสนาจาก
อินเดีย ลักษณะพระพุทธรูปองคนี้จึงมีเคาคนอินเดียหรือพระพุทธรูปอินเดียมากทีเดียวมาถึงสมัยถัง
พระพุทธรูปจะมีเคาพระพักตรกระเดียดไปทางจีนมากขึ้น
        รูปพระโพธิสัตวกวนอิม (ซึ่งอยูอีกตูหนึ่ง) ก็เหมือนกัน รูปนี้เศียรหายไป เห็นแตทายืนเปน
ลักษณะตริภังค เหมือนรูปเขียนที่ถ้ําอชันตา แสดงวาอิทธิพลอินเดียยังอยูมาก

(หนา 187)

พระองคเสด็จไปถ้ําตุนหวง และทอดพระเนตรภาพฝาผนังในถํ้าเกี่ยวกับนิทานชาดก ซ่ึงมา
จากคัมภีรบารมี 6 หรือล่ิวตูจี๋จิง ซ่ึงเนื้อหาของภาพมีดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลใน
รอยทราย ความวา

        เรื่องแรกมีนิทานอยูวามีนายพราน 3 พ่ีนองเดินทางไปในปาพบเสือแมลูกออนมีลูก 6 ตัวกําลัง
หิวโหยแทบจะอดตาย พ่ีสองคนหนีไปแตนองคนเล็กสงสาร จึงขึ้นไปโดดหนาผาตายเพื่อเปน
อาหารของเสือแมลูกออนนั้น พ่ีกลับมาเห็นเสียใจมาก นําบิดามารดามาเก็บกระดูก และสรางเจดีย
เอาไว…
        อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ชือฟหวาง หรือเรื่องพระเจากรุงสีวี ทรงเปนพระมหากษัตริยผูเปยมดวย
พระมหากรุณาธิคุณแกปวงประชาราษฎร วันหนึ่งขณะเสด็จประพาสปา ไดทอดพระเนตรเห็น
เหยี่ยวใหญกําลังไลนกพิราบตัวนอย นกพิราบหนีเขาซุกซอนอยูบนพระเพลาพระราชาสีวีตรัสขอ
ชีวิตนกพิราบไว แตเหยี่ยวโตแยงวา “แมขาพเจามิไดบริโภคนกพิราบน้ีแลวชีวิตของขาพเจาตองจบ
สิ้นเปนแน” พระสีวีราชจึงทรงทําขอตกลงจะทรงสละพระโลหิตและพระมังสามีน้ําหนักเทานก
พิราบแกเหยี่ยว กลาวกันวานกพิราบเปนเทวดามาลองพระทัย หรือมาชวยใหไดบําเพ็ญบารมี จึง
เพิ่มใหน้ําหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จนพระเจาสีวีตองลงไปประทับในตาชั่งทั้งพระองค…
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        เรื่องทั้งสองนี้เปนเรื่องชาดกแสดงทานปรมัตถบารมี คือการบําเพ็ญบารมีดวยการใหที่สูงสุด 
คือสละไดแมแตชีวิตของตน ที่จริงแลวบารมียังมีอีกหลายประการ ภาพในถ้ําเขียนแตเรื่องสละตน
เองเพื่อบุคคลอื่น ขาพเจาสันนิษฐานเอาเองวาการกระทําเชนนี้คงจับใจคนจีนในยุคนั้นอยูมาก 
เพราะสมัยเปยเวยบานเมืองมีศึกสงครามอยูมาก ตองการผูนําที่มีความโอบออมอารีและเสียสละ 
ไพรพลจึงจะมีศรัทธา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติการรบที่เสี่ยงภัย

(หนา 168 - 169)

เมื่อพระองคเสด็จไปเปาติ่งซาน ไดทอดพระเนตรพระพุทธรูปในลัทธิมหายานที่มีลักษณะ
แปลกประหลาด ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        อาจารยกัวเลือกอธิบายรูปเปนบางรูปเพราะเราไมมีเวลามากนัก พระพุทธรูปปางตรัสรูเปน
ภาพสลักเขียนสี ศิลปะพวกนี้อาจารยบอกวาทําตามคติพุทธศาสนานิกายมี่จง หรือที่เรียกวา ตันตระ 
ขาพเจาเห็นบนเศียรมีรูปบุคคลอยู ก็นึกสงสัยวาคนอะไรจึงไปอยูบนเศียรพระ อาจารยกัวบอกวา
เปนบุคคลสําคัญเจาลัทธิศาสนาทองถิ่น ช่ือ หลิวเปนจุน ที่อยูบนเศียรพระเพราะถือตามลัทธิ
มหายานวา ทุกคนมีโอกาสบําเพ็ญบารมีใหเปนพระพุทธเจาไดเทากัน

(หนา 18)

นอกจากนี้เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปวัดไคหยวน ไดทอดพระเนตรรูปภาพของพระหลวงจีน
รูปหนึ่งที่กัดล้ินใชเลือดมาเขียนอวตังสกสูตร พระองคทรงบันทึกไวดวยความสนพระราชหฤทัย   
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

…ในตูมีรูปพระหลวงจีนรูปหนึ่งที่มีศรัทธาแกกลา เชาขึ้นก็กัดลิ้นตนเองเอาเลือดมาเขียนอวตังสก
สูตร ต้ังแตตนจนจบใชเวลา 3 ป ในทางพุทธศาสนานาจะเปนการบําเพ็ญเพียรที่สุดโตงเกินไปที่
เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค ซึ่งพระพุทธเจาทรงหามเชนเดียวกับการทําตัวสบายเกินไป แตในที่นี้
เบื้องหลังคือ การตอตานญี่ปุน ถือเปนการตอสูทางการเมืองอยางหนึ่ง…

(หนา 44)

เมื่อพระองคเสด็จฯไปวัดเซาหลิน พระองคทรงกลาวถึงประวัติความเปนมาของวัดแหงนี้
ซ่ึงแฝงหลักธรรมที่ลึกซ้ึงไวดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        มีหอคัมภีร (หอไตร) กุฏิเจาอาวาส มีหอยืนกลางหิมะ (ลี่เสว่ีย Li Xue Pavilion) ซึ่งไกดเลา
เรื่องยาว เท็จจริงอยูที่คนเลา คนแปล และคนจด (ฉันจดเอง) เรื่องมีอยูวาวัดนี้สรางใน ค.ศ. 495 
สมัยราชวงศเหนือใต มีพระอินเดียมาแพรศาสนา กอนหนานี้พุทธศาสนาเขามาเผยแพรในจีนอยู
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กอนแลว จักรพรรดิเลื่อมใสพุทธศาสนา จึงทรงบัญชาใหหาภูเขาทั่วประเทศ เพื่อสรางวัดและ
นิมนตใหพระอินเดียมาจําพรรษา ที่บริเวณนี้พระเซาซือต้ังวัดกลางปา จึงเรียกวาเซาหลิน เนื่องจาก
มีพุทธศาสนามหายานตั้งอยูแลว พระที่มาใหมเปนพระในพุทธศาสนาหินยานจึงไมพอใจที่จะอยู  
ที่นี่ จนถึง ค.ศ. 527 จึงมีพระโพธิธรรมหรือที่จีนเรียกวา พระตาหมอ (ต๊ักมอ) มาวัดนี้
        พระโพธิธรรมจาริกมาจีนทางเรือ มาขึ้นฝงที่เมืองกวงโจว (กวางตุง) เมื่อประมาณ ค.ศ. 520 
อยูที่นี่ 6 – 7 ป แลวคอยขึ้นเหนือ พระจีนที่วัดนี้มีความยินดีเช้ือเชิญใหอยูที่นี่ อยูมาวันหนึ่งหิมะตก
หนัก พระโพธิธรรมเดินอยูเห็นพระรูปหนึ่งยืนอยูกลางหิมะ พระโพธิธรรมถามวาทําไมยืนอยูกลาง
หิมะเชนนั้น พระรูปนั้นตอบวาอยากศึกษาพุทธธรรมที่แทจริง ขณะนั้นพระโพธิธรรมกําลังหา
ทายาททางธรรมอยู ไมทราบวาทานมีความตั้งใจอยางไรที่พูดวา ถาจะไดธรรมะที่แทจริงหิมะตอง
เปนสีแดง พระรูปนั้นชักดาบฟนแขนตนเอง เลือดไหลลงหิมะเปนสีแดง พระโพธิธรรมจึงเลือก
พระฮุยเขอรูปนี้เปนทายาท เปนอาจารยรุนที่สอง ฉันเคยไดยินเรื่องพระฮุยเขอตัดแขน หนังสือบาง
เลมวาโจรมาทําราย เรื่องนี้ฉันยังงงๆ อยูเลยวามันเกี่ยวหรือไมเกี่ยวตรงไหน

(หนา 179)

ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการนับถือกันในแถบภาคตะวันตกหรือภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนับถือกันในหมูชนกลุมนอยบางกลุม เชน 
ชาวหุย เปนตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงศาสนาอิสลามใน   
สาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนเมืองทูหลูฟน ไดเสด็จไปสุเหราซูกงถะ
ของชาวมุสลิม ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        จากเบเซลิกตอไปดูสุเหราซึ่งมีหอสูงสําหรับอิหมามขึ้นไปสวดชักชวนคนมาสวดมนต ทํา
ดวยอิฐ เปนแบบเววูเออร ผูที่เริ่มกอสรางเปนเจาเมืองช่ือเออมิน ใน ค.ศ. 1777 ไกดเลาวาเออมินได
รับการแตงต้ังเปนเจาเมืองสมัยพระเจาคังซี ลูกชายชื่อสุไลมานเปนผูสรางตอ ตอนนั้นเมืองนี้ได
กลายเปนสวนหนึ่งของราชวงศชิงไปแลว หอนี้จึงไดช่ือวาซูกงถะ แปลวาหอเจาซู

(หนา 194)

นอกจากนี้ เมื่อพระองคเสด็จไปเมืองกาชการ พระองคไดเสด็จไปสุเหราไอดกาห             
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา
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        มีเวลาพิจารณาถึงเมืองกาชการหรือที่จีนเรียกวาขาชือน้ี เปนศูนยกลางของอิสลามของจีน…
        นัดกันรับประทานอาหารเชาตอนสิบโมง กวาจะถึงเวลานั้นทองก็รองแลวรองอีก เวลา     
11.00 น. คุณลุงมารับไปที่สุเหราไอดกาห เปนสุเหราเกาอายุ 500 กวาป (สราง ค.ศ. 1442)              
มีโตะอิหมามมารับอยู 5 ทาน อยูสุเหรานี้ 3 ทานอีก 2 ทานอยูที่อื่น อิหมามพูดเปอรเซีย อาหรับได 
เลาวาพรุงนี้เปนวันศุกรจะมีคนมาทําพิธีสี่พันหาพันคน ธรรมดาก็จะมีคนมาทําละหมาด (นะมาซ) 
ครั้งละ 1,000 คน ในวันออกฮัจยีซึ่งมีพิธีกุรบานรถจะเขาไมได ตองปดถนนนานถึงช่ัวโมง

(หนา 213 - 214)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดกลาวถึงศาสนาอิสลามนิกายหนึ่ง  
ที่ยกยองสตรี ซ่ึงพระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับนิกายนี้ไวดวย ดังความวา

        มีอาจารยทานหนึ่งศึกษาเรื่องศาสนาอิสลามในตอนกลางของประเทศจีน เปนอิสลามนิกาย
หนึ่ง มีลักษณะพิเศษคือ ยกยองสตรี สตรีมีมัสยิดเอง เปนอิหมามเอง ขาพเจาคิดวาจะเปนนิกายที่
เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงเปนคอมมิวนิสต แตอาจารยบอกวาเปนแบบนี้มาตั้งแตคริสตศตวรรษ
ที่ 17 และรัฐบาลคอมมิวนิสตก็สงเสริมดี

(หนา 266)

ศาสนาคริสต
ศาสนาคริสตไมคอยเปนที่นิยมในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากนัก เนื่องจากมีระบบ    

แบบแผนที่ชัดเจน ซ่ึงอาจขัดแยงกับลักษณะการเมืองการปกครองบางประการของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แตก็ปรากฏโบสถคริสตใหเห็นบางประปราย โดยผูเขาใชและผูนับถือศาสนาคริสต
สวนใหญเปนชาวตางชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงศาสนา
คริสตในสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลเฮยหลงเจียง ไดเสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรวัดรัสเซีย ซ่ึงเปนวัดในศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซตะวันออก ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        ไปวัดรัสเซีย เรียกตามภาษาจีนวา ตงเจิ้งเจี้ยว ภาษาอังกฤษเรียกวา Eastern Orthodox Church 
หรือศาสนาออรธอดอกซตะวันออก คําวา “เจิ้ง” คือตรงๆ ไมเปลี่ยนแปลง ตรงกับคําวา Orthodox 
มีพระบาทหลวงมาตอนรับ พาเขาโบสถเรียกวา เจี้ยวถัง และอธิบายวาวัดนี้สรางป ค.ศ. 1930 ศิลปะ
มาจากยูเครน ภาพ Icon (รูปเคารพทางศาสนา) ทั้งหลายมาจากมอสโก ระหวางป ค.ศ. 1930 – 1932 
บางรูป เชน รูปแมพระอายุถึง 100 ป ขณะนี้มีสานุศิษยประมาณ 100 คน ชุมนุมกันสัปดาหละครั้ง 
ปหนึ่งมีวันพิเศษ 12 วัน แทนที่เห็นตั้งไวสําหรับงานวันคริสตมาส ซึ่งตางจากวันคริสตมาสปกติ   
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ที่นี่เขาถือวันที่ 7 มกราคมเปนวันคริสตมาสตามปฏิทินแบบรัสเซีย (เรื่องปฏิทินนั้นรูสึกจะสับสน 
เดิมใชปฏิทินจูเลี่ยนตามระบบที่ซีซารคิดไว สันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 มาแกในป ค.ศ. 1582 ใน
อังกฤษยอมรับในคริสตศตวรรษที่ 18 สวนรัสเซียใชหลังจากปฏิวัติบอลเชวิกแลว) ที่นี่เทศนเปน
ภาษาสลาฟ สวดมนต รองเพลงเปนภาษาสลาฟทั้งนั้น มีแตเคาะอะไรก็ไมทราบ ไมมีเลนดนตรี 
ถามทานวาคนฟงรูเรื่องหรือ ทานวาก็มีแตคนแกๆ อายุ 80 – 90 ปกับลูกหลาน (นอย) หลวงพอเอง
มาจากปกกิ่ง ช่ือจูช่ือผู มีอยูทานเดียวในฮารบิน รูช่ือหลวงพอแตลืมถามชื่อวัด

(หนา 18 - 19)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงกลาวถึงซากโบสถเซนตปอล    
ซ่ึงแสดงใหเห็นหลักฐานเกี่ยวกับศาสนาคริสตในมาเกา ดังความวา

        ที่หมายที่ 2 คือ ซากโบสถเซนตปอล (Basilica of Sao Paulo) โบสถนี้เรียกอีกช่ือวา The 
Church of the Mother of God (Mater Dei) สันนิษฐานวาผูออกแบบเปนบาทหลวงเจซูอิตชาว        
อิตาเลียน สมัยตนคริสตศตวรรษที่ 17 ผูกอสรางเปนชาวญี่ปุนที่นับถือศาสนาคริสตซึ่งหนี มาจาก
เมืองนางาซากิ สรางในชวง ค.ศ. 1602 – 1637 ถือเปนศูนยกลางของศาสนาโรมันคาทอลิกทาง
ตะวันออกไกล…

(หนา 234)

3.2.10.2 ความเชื่อ
ความเชื่อของชาวจีนมีลักษณะคลายคลึงกับความเชื่อของคนไทย สวนใหญเปนความเชื่อ

เกี่ยวกับเทพเจาและวิญญาณตางๆ นอกจากนี้ชาวจีนยังมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภ การเสี่ยงทาย 
และความเปนมงคลตางๆ ความเชื่อของชาวจีนสามารถแบงได 3 ประเภท คือ ความเชื่อเกี่ยวกับ    
ตัวมนุษย ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังรายละเอียด      
ตอไปนี้

ความเชื่อเก่ียวกับตัวมนุษย
ความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยมักเปนเรื่องของการเกิด การแตงงาน และการตาย ซ่ึงเปนวงจรชีวิต

ของมนุษย วงจรชีวิตแตละชวงจะมีความคิดและความเชื่อแฝงอยูมากมาย สมเด็จพระเทพรัตน    
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับตัวมนุษยไวดังเชน ในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับการสรางฮวงซุยของชาวจีน ซ่ึงสะทอน
ความเชื่อเกี่ยวกับตัวมนุษยในเรื่องความตาย ดังความวา
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…ขาพเจาเคยไดยินจากคนจีนในเมืองไทยวาการสรางฮวงซุยของจีนนั้นสถานที่อันเหมาะสม    
ควรจะมีภูเขาและน้ํานั้น สมัยกอนถือเชนนี้หรือไม เขาบอกวาเปนเชนนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
สรางสุสานหลวงพระจักรพรรดิ์จะสงคนไปสํารวจหาที่อันเหมาะสมและไปปลูกสรางฮวงซุย 
พรอมทั้งปลูกตนไมใหญๆ ที่เรายังเห็นอยูแมทุกวันนี้

(หนา 113)

ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติ
ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเปนเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ ตนไม สัตว ภูเขา 

ทะเล ทองฟา และดวงดาว เปนตน มนุษยไดสรางความเชื่อเหลานั้นขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ 
เชน เพื่อเปนเครื่องเตือนใจไมใหประมาทหลงลืมตน เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสรางกําลัง
ใจใหแกมนุษย รวมทั้งเพื่อกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของชาวจีนไว 
ดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับหงสซ่ึงเปนสัตว
มงคลในความเชื่อของจีน ดังความวา

…หงสนั้นทางจีนถือวาเปนนกทิพย เปนสัญลักษณของพระราชินี ที่พระราชวังฤดูรอนก็มีผาปกนก
รอยตัวเขาเฝาหงส…

(หนา 176 – 178)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 เมื่อเสด็จไปสุสานตงหลิงได       
ทอดพระเนตรสัตวมงคล คือสิงโตตัวผูเหยียบลูกโลก และสิงโตตัวเมียมีลูกใตทอง ซ่ึงพระองคทรง
กลาวถึงความเชื่อของชาวจีนเกี่ยวกับสัตวมงคล ดังความวา

        ขาพเจากลับมาอานหนังสือเรื่อง Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives ของ 
C.A.S. Williams เปดคําวา LION กลาววา มีความหมายเปนเจาของสัตวประเภทเสือ - แมว แตเดิม
ในจีนไมมีสิงโต แตจะเขามาเกี่ยวของกับพุทธศาสนาในฐานะผูพิทักษธรรมะและเฝาอาคารที่   
ศักดิ์สิทธิ์ (ประตูบริเวณสุสาน) เพื่อขับไลภูติผีปศาจ เปนพาหนะของพระโพธิสัตวมัญชุศรี หนังสือ
ของ Williams กลาวถึงสิงโตกับลูกบอลวา ลูกบอลนี้อาจจะหมายถึงพระอาทิตย หรือเปนหินมีคา
บางอยางมีเรื่องเลาวาสิงโตมีนมออกจากอุงเทา ฉะนั้นชาวบานจึงเอาลูกบอลไวบนเขาเผื่อสิงโตจะ
มาเลน และมีนมติดบอลนั้น สิงโตตัวผูมักจะเลนลูกบอล สิงโตตัวเมียมักจะอยูกับลูกสิงโต
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        พ่ีหวานอธิบายเพิ่มเติมวาชาวจีนเชื่อกันวาสิงโตเปนสัตวสิริมงคล ภาพวาดหรือภาพเขียนมัก
แสดงสิงโตเลนซิ่วฉิว ลูกซิ่วฉิวนี้เกิดจากขนสิงโตตัวผูตัวเมียผสมกัน ตอมาเกิดเปนลูกสิงโตออกมา
จากลูกซิ่วฉิวนี้

(หนา 40 - 41)

นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับตนทับทิมซ่ึงถือวาเปนไมมงคล           
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

…บรรยายเรื่องตนทับทิมวาเปนไมมงคล เวลาจะไปไหนใหหักกิ่งติดไปดวย เคยไดยินวาดีเพราะ
เมล็ดมาก เปนเครื่องหมายของการมีลูกมาก อุดมสมบูรณดี คนจีนบางคนเวลาไปเผาศพกลับมาตอง
ลางหนาดวยน้ําแชใบทับทิม

(หนา 20)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงพืชมงคล
ชนิดตางๆ รวมทั้งบอกความหมายของพืชชนิดนั้นๆ ดังความวา

…ถวยสุรา ทําดวยดินเผาจื่อซา สมัยจักพรรดิคังซี สลักรูปพืชที่เปนมงคล เชน มันฮอ (เหอเทา 
walnut) มีความหมายคือ ใหมีอายุยืน กระจับ ใหความหมายวา เฉียบไว ลิ้นจี่ หมายความวา ได
กําไร มีไหวพริบ ถั่วลิสง หมายความวา มีลูกหลานมากมาย แปะกวย เม็ดแตงโม ไมไดบอกวา
หมายความวาอะไร

(หนา 248)

และพระองคยังทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับชาไวในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนาน    
แสนงาม  ดังความวา

        ในสังคมของชาวจีนสมัยกอนหากผูหญิงไปดื่มชาของตระกูลใดก็ตองเขาเปนสะใภของ
ตระกูลน้ัน อีกอยางหนึ่งผูหญิงที่แตงงานจะตองนํากลองเมล็ดชาไปบานสามีดวย เมื่อปลูกชาแลว
แสดงวาตองอยูที่นั่น อยูดวยกันจนถือไมเทายอดทองกระบองยอดเพชร ลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง 
โดยทั่วไปถือวาการดื่มชาเปนการสรางบรรยากาศมิตรภาพ การคุยกัน จิบน้ําชาจะชวยกระชับความ
สัมพันธ คนจีนถือวาชาเปน “สื่อดอกไม”…

(หนา 286)
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สวนในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
ปลา โดยชาวจีนนิยมมอบภาชนะที่มีลวดลายปลาใหแกลูกสาวที่แตงงาน ดังความวา

        ภาชนะสําริดสําหรับลางมือมีถาดรอง รอบถาดสําริดมีลายมังกรและปลา เปนของขวัญใหลูก
สาวที่แตงงาน เปนการเปรียบวาขอใหมีความสุขเหมือนปลาอยูในน้ํา (เขาไมไดอธิบายเรื่องมังกร)

(หนา 64)

ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติสวนใหญเปนเรื่องของผีสางเทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์      

เวทมนตรคาถา เครื่องรางของขลัง และโชคลาง เปนตน แมวาความเชื่อเหลานี้มนุษยจะไมสามารถ
พิสูจนไดวาเปนจริงหรือไม แตก็ดํารงความเชื่อนั้นไวอยางเหนียวแนน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาติของชาวจีนไวดังเชน   
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงหยอกลอพระสหายถึงเรื่องผี ซ่ึงเปนความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่บางคนมักเชื่อวามีอยูจริง ดังความวา

        ตอมาเราคุยกันเรื่องผี เพราะบานพักนี่ใหญโต พวกเราก็อยูกันคนละบานดวย แตละบานก็
ไกลกัน นากลัวผีหลอก ภาษาจีน กุย แปลวา ผี พากุย แปลวา กลัวผี ขาพเจาบอกคุณหญิงวาระวังให
ดีอยูบานโนนกับตาสือสองคนระวังกุยจะมาหา แลวบอกอาจารยสารสินวาอาจารยไมพากุยหรือ กุย
จีนคงมาหาอาจารยแนๆ เพราะรูเรื่องภาษาจีนอยูคนเดียว พวกพนักงานเสิฟพลอยหัวเราะไปกับเรา
ดวยเพราะฟงออกวาเราพูดกันเรื่องอะไร

(หนา 144 - 145)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคทรงกลาวถึง
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสางเทวดาของชาวจีนที่มีการประกอบพิธีซาหมานกง ซ่ึงเปนลัทธิความเชื่อ
ดั้งเดิมของชาวแมนจู ดังความวา

        เขาไปดูชิงหนิงกง เปนตําหนัก 5 หอง (เรียกเหมือนไทย) มีที่ทําพิธีศาสนาเรียกวา ซาหมานกง 
ขาพเจางงอยูนานวามันคืออะไร เขาบอกวา (ลัทธิความเชื่อหลายอยางปนกัน) มีหมอผีมานั่งทรงผี
ทําพิธี สักประเดี๋ยวพ่ีหวานจึงนึกออกวาเหมือนกับที่ภาษาอังกฤษวา  Shaman  คือหมอผีของศาสนา
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แถบเขาอูราลอัลไต จีนเขียนวา ซาหมานเจี้ยว ลัทธิเชนนี้เปนความเชื่อดั้งเดิมของพวกแมนจู 
จักรพรรดิราชวงศชิงยังรักษาลัทธิอันเปนวัฒนธรรมเดิมนี้ไว แมวาไดเขามาอยูในดินแดนจีนและ
รับเอาความเชื่อลัทธิขงจื้อเปนหลักปฏิบัติในการปกครองแลวก็ตาม…

(หนา 94)

การเสี่ยงเซียมซีเปนความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางและการเสี่ยงทายที่ไทยกับจีนมีการถายทอด
วัฒนธรรมระหวางกัน เมื่อพระองคเสด็จไปเกาะเสี่ยวผูถัวไดเสด็จไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดเล็กๆ แหง
หนึ่งบนเกาะ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        ในวิหารช้ันลางเปนพระอวน มีคนเคาะมูหยูดังกอกๆ และสวดอะไรก็ไมรูช้ันบนเปนพระ 
กวนอิม มีเซียมซี วิธีเสี่ยงเซียมซีที่นี่เขาใหเจาหนาที่ของวัดเขยากระบอกเซียมซี และคนเสี่ยงหยิบ
ต้ิว ขาพเจาวาไมเอาจะเสี่ยงแบบไทยคือเขยาเอง ปรากฏวาใบที่ 31 ซึ่งดีมาก จะรวยตลอดชาติโชคดี
ตลอดไป พ่ีนองก็รัก ไมมีปญหาอะไรเลย เพื่อนก็รัก มีเพื่อนก็เหมือนพี่นอง ที่แยคือบอกวาจะ   
แตงงานชา ตองชาถึงจะดีอายุ 40 – 50 ก็แตงได แตงแลวจะไดลูกชายที่ดีมาก ขาพเจาสงสัยวาแตง
ชา  แลวจะมีลูกหรือ ถึงมีก็ไมดี ลูกชายยังไมทันจะโตเราก็ตายเสียกอน เห็นจะไมทําตามเซียมซี

(หนา 70)

 นอกจากนี้ประชาชนชาวจีนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่คลายคลึงกับความเชื่อ 
ของชาวไทยโดยเฉพาะเทพเจาทางทะเล ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม
ความวา

        มีเทพเจาบนภูเขาไทซาน เปนเทพเจาตามลัทธิเตามี 2 องค เทพชายคือ ตงเยี่ยตาตี้ และเทพสตรี 
คือ ปเสียหยวนจวิน ทั้งสองเปนเทพแหงการปกปกรักษา ชาวบานกลาวกันวาศักดิ์สิทธิ์มาก         
ขออะไรก็ได (ในลัทธิเตามีเทพสตรีที่ยิ่งใหญสองทาน คือ หมาจู เปนเทพสตรีทางทะเล คุมครอง
คนเดินเรือ ซึ่งฉันเขียนหลายครั้งแลว และเทพสตรีปเสียทานนี้เปนเทพทาง ภูเขา ซุปบอกวา ที่ภูเก็ต
ก็มีศาลเจาหมาจู ต้ังช่ือใหเขากับวัฒนธรรมไทยวา ศาลเจาแมยานางเรือ)

(หนา 88)

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี          
สนพระราชหฤทัยศาสนาและความเชื่อของชาวจีน เนื่องจากศาสนาและความเชื่อเปนสิ่งที่ชวย     
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนและมีอิทธิพลตอความสงบสุขของสังคม ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงศึกษาศาสนา
และความเชื่อที่ปรากฏในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจะชวยใหทราบถึงแนวคิดและพื้นฐานทาง
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จิตใจของชาวจีน ทั้งนี้เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยมีศาสนาและความเชื่อ
ที่คลายคลึงกัน จึงอาจนําความรูดังกลาวมาชวยในการสงเสริมทางดานศาสนารวมกันได

3.2.11 เศรษฐกิจ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

เร่ืองราวของระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากความรูดังกลาวอาจจะสงผลตอ
การลงทุนรวมกันระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยในอนาคตได

ในการศึกษาความรูดานเศรษฐกิจที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว ผูศึกษาได
แบงประเด็นการศึกษาเปน 3 ประเด็น คือ เศรษฐกิจในประเทศ เศรษฐกิจระหวางประเทศ และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.2.11.1 เศรษฐกิจในประเทศ
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องภายใตนโยบายการ

ปฏิรูปและการเปดประเทศที่ดําเนินมาตั้งแตป พ.ศ. 2521 โดยรัฐบาลจีนมีเปาหมายเนนผลผลิต   
ทางการเกษตรใหพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็เนนการพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูงดวย เพื่อยกระดับการผลิตและกระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของสาธารณรัฐ          
ประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดกลาวถึงการแลกตั๋วเงินเพื่อ
ซ้ือสินคา ดังความวา

…เห็นรูปเขียนรูปมาเขียนดวยหมึกจีนบนผาขาวบางๆ เขียนไดมีชีวิตชีวาดีมาก เลยยืมเงินคุณกัลยา
กอน เพราะตัวเองยังไมไดแลกเงินจากดอลลาร (ตองใชต๋ัวเงินจีน คนตางชาติเขาไมใหใชเงินจีน ให
ใชเปนใบแทนเงิน (Foreign exchange certificate หรือ เหรินเหมินป (RMB) เพื่อความปลอดภัย ต้ัง
แตไปเมืองจีนเคยเห็นเงินจีนครั้งเดียวที่ใครเขาทอนภุชชงคมา) ปรากฏวาลืมคิดเงินและคูณผิดมา
คิดทีหลังตอนใชเงินเขาเพิ่งรูวารูปนี้แพงนาดู…

(หนา 70)

เมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานทอผาหมายเลข 1 ในนครหลานโจว ซ่ึงทาง      
โรงงานมีการปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อใหเกิดผลในทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา
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        เพื่อที่จะสนองนโยบายทางเศรษฐกิจใหทัดเทียมกับประเทศอื่นในโลก ทางโรงงานจึงใหความ
สําคัญแกการปรับปรุงทางเทคนิค การควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ในรอบ 10 
ปมานี้ผลผลิต 63 ชนิดของโรงงานไดรับประกาศนียบัตรวาเปนสินคาที่มี คุณภาพสูงของกระทรวง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และจากมณฑลกานซู สินคาของโรงงาน 10 ชนิดไดรับเครื่องหมายรับรอง
สําหรับผาขนสัตวแทและผาขนสัตวผสมใยสังเคราะหจากสํานักงานขนสัตวระหวางประเทศ     
โรงงานก็ไดรับเลือกเปนโรงงานอันดับ 1 ในมณฑลทํารายไดเปนกําไรสุทธิปละ 100 ลานหยวน 
สงภาษีเขารัฐประมาณปละ 26 ลานหยวน โรงงานมีอํานาจติดตอเซ็นสัญญากับตางประเทศโดยตรง

(หนา 107 - 108)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคทรงกลาวถึงตลาดหุน 
และการเงินการธนาคารของจีน ดังความวา

        คุยกันถึงตลาดหุนวาที่จีนนี้เขาคิวกันซื้อหุน คิวยาว ตลาดหุนที่เปนทางการมีอยูที่เซี่ยงไฮ
และเซินเจิ้น แตยังมีที่ต้ังกันเองอีก ถามถึงเรื่องรถแท็กซี่ไดความวาขณะนี้มีบริษัทแท็กซี่ถึง 300 
บริษัท มีรถ 3 ประเภท โดยทั่วไปคาโดยสารจะเริ่มตนที่ 1.6 หยวน และจะเพิ่มขึ้นแตละกิโลเมตร 
ถาเปนตุกๆ 4 ลอ ไดฮัตสุเพิ่มหยวนเดียว ถาเปนรถเกงก็เพิ่มขึ้น 1.6 หยวนก็มี 2 หยวนก็มี นอก
จากนี้ยังมีถนนวงแหวน เชนที่ไปทางสนามบินมีมตรการแกไขเรื่องมลภาวะคือใชแกสแทนถาน
หินภายใน 5 ป ปรับปรุงการเงินการธนาคาร ปจจุบันใชการดไดแลว การแลกเงินก็ทําไดสะดวก
ขึ้น เพราะตั้งแตตนปนี้ (1 มกราคม) เขาเลิกใชเงินสําหรับชาวตางประเทศ หรือ FEC ซึ่งยอมาจาก 
Foreign Exchange Currency ซึ่งมีอัตราแลกสูงกวาเงินที่คนจีนใชที่เรียกวา Renminbi (RMB)
ประมาณ 30 – 40 %…

(หนา 27 - 28)

เมื่อเสด็จไปเมืองเฮยเหอ ในมณฑลเฮยหลงเจียง พระองคไดเสด็จประพาสตลาดเชา     
แสดงใหเห็นระบบเศรษฐกิจขนาดยอมในชุมชนเล็กๆ แหงนี้ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        ไปเดินดูตลาด เขาวามาเชาเกินไปหนอยหน่ึง พวกคาขายจะมาสายกวานี้ พวกรัสเซียมากัน 
150 – 160 คน มาซื้อสินคาจีน ไดเงินวันละประมาณ 8 แสนหยวน คนรัสเซียสนใจสินคาจีน ถาคน
ไทยเอาของไทยมาขายก็ดี อยากจะตอนรับพอคาไทย เช่ือวาคนรัสเซียจะชอบสินคาไทย ขาพเจา
หันไปอีกทางเห็นคณะ “คนไทย” ทั้งหลายไมไดเอาของอะไรมาขาย แตก็ซื้อกันเปนการใหญ     
คนรัสเซียที่มองเห็นหนาตาเปนฝรั่ง ก็แปลกดีเพราะวาขาพเจาไดไปภาคตะวันออกของรัสเซียมา
แลว ไมเห็นพบคนหนาตาเปนฝรั่งสักกี่คน ภาษาที่ใชในตลาดนี้ก็ใชทั้งภาษาจีนและภาษารัสเซีย 
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วันนี้เปนวันอาทิตยก็เลยมีคนมานอยไปหนอย (อาจไมต่ืน ขอนี้ขาพเจาสันนิษฐานเอาเอง) คนจีน
เองก็มา ของที่ขายมีเสื้อผามากที่สุด มีทุกประเภททั้งชุดหนา ชุดบางชายหญิง เด็กผูใหญ อาหาร 
ขนม เครื่องเขียน เครื่องสําอาง เครื่องประดับ…

(หนา 107 - 108)

เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนมหานครเซี่ยงไฮ ไดทรงเขาพบนายสูวควงตี๋ นายกเทศมนตรี    
มหานครเซี่ยงไฮ โดยนายสูวควงตี๋ไดกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมหานคร
เซี่ยงไฮ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…ทานอธิบายวามหานครเซี่ยงไฮนั้นเปนเมืองใหญ มี 5 เขตในเมือง และมีอีก 6 อําเภอ ประชากร 
13 ลานคน มีเนื้อที่ประมาณ 6,430 ตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮแตเดิมพัฒนาแตเพียงเขต
ตะวันตก แตหลังจากใน ค.ศ. 1992 ทานเติ้งเสี่ยวผิงมาเยี่ยมเซี่ยงไฮ สั่งใหพัฒนาดานตะวันออกดวย 
ถือแถบผูตง กลาวไดวาชวงเวลาที่ผานมา 4 ปนี้ เซี่ยงไฮเจริญเร็วมาก แตกอนอัตราความเจริญทาง
เศรษฐกิจตํ่ากวาที่อื่น 1 – 2 % แตปจจุบันนี้เจริญโดยเฉลี่ย 14 % ที่เจริญแบบนี้เพราะใหชาว       
ตางประเทศเขามารวมลงทุน แตกอนนี้สินคาประมาณ 75 % อยูในความควบคุมดูแลของรัฐบาล 
เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางการคา ปจจุบันรัฐบาลลดการควบคุม จะมาเกี่ยวของก็เฉพาะคาเชา
บาน คาไฟฟา อาหาร บางประเภทที่ยังจําเปนตองควบคุมราคา เชน นมซึ่งเปนอาหารที่จําเปน
สําหรับเด็กและคนชรา สินคาประมาณ 80 % ผลิตในเซี่ยงไฮ สินคาประมาณ 97 % ที่เซี่ยงไฮ
กําหนดราคาเองโดยไมอยูในความควบคุมของรัฐบาล

(หนา 243)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดกลาวถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น 
ซ่ึงเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังความวา

        วิดีโอกลาวถึงเมืองนี้วาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) แหงแรกของจีน 
หางจากฮองกงเพียงแมน้ํากั้น พ้ืนที่ทั้งหมด 2,000 ตารางกิโลเมตร ใหญกวาฮองกง ภายใน 10 ป 
(ค.ศ. 1986 – 1996) การลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นถึง 56 % สวนมากเปนการลงทุนเรื่อง
คอมพิวเตอร สิ่งทอเวชภัณฑ สินคาออกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ค.ศ. 1996 สงออกได 621,590 ลาน
หยวน การลงทุนทําไดสะดวก มโีครงสรางพื้นฐานดี คาแรงถูก การขนสงสะดวกรวดเร็ว มีทาเรือ
น้ําลึกขนาดใหญ สนามบินขนาดใหญพรอม มีตลาดหุน ระบบกฎหมายที่สรางความมั่นใจใหผู 
ลงทุน เฉลี่ยอายุของคนที่อยูที่เสิ่นเจิ้นประมาณ 28 ป

(หนา 120)
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3.2.11.2 เศรษฐกิจระหวางประเทศ
นับจากการเปดประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2521 เศรษฐกิจระหวางประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตลาดสงออกสินคาที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ฮองกง ญี่ปุน 
เกาหลีใต และเยอรมนี สวนตลาดสินคานําเขาที่สําคัญ คือ ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา 
และเยอรมนี ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงขยายธุรกิจและการลงทุนไปยังประเทศตางๆ ใน
โลกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกลุมนักลงทุนที่มาประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น
เร่ือยๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงเศรษฐกิจระหวางประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองค
ไดกลาวถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา             
ดังความวา

…ตามขาวหนังสือพิมพลงวาทานหลี่เผิงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐ วาชวงเวลา
ที่ผานมาไดพัฒนาความสัมพันธที่ดีขึ้นแกไขปญหาความแตกตางกัน โดยถือหลักความเทาเทียมกัน
และความนับถือซึ่งกันและกัน (mutual respect) ความแตกตางเปนรองจากผลประโยชนรวมกัน 
และไมควรปลอยใหมีผลกระทบตอความสัมพันธทวิภาคีในเรื่องการคา ทานหลี่เผิงกลาวถึงความ
ตองการของจีนที่จะเปดโอกาสใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น การที่จีนเพิ่มการนําเขาทําให
ความสัมพันธทางการคามีมากขึ้น ทางสหรัฐวาการมีความสัมพันธทางการคามีประโยชนแกทั้ง
สองประเทศมากกวาจะมาพูดกันถึงแตเรื่อง MFN (Most Favoured Nation) ทุกป ทราบวาคณะวุฒิ
สมาชิกเหลานี้จะเดินทางตอไปที่ประเทศไทย

(หนา 57)

เมื่อพระองค เสด็จเยือนมณฑลเฮยหลงเจียง  พระองคไดกลาวถึงภาวะเศรษฐกิจ                 
อุตสาหกรรม และการคาของมณฑล ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 
4 ความวา

        มณฑลนี้นับเปนฐานที่สําคัญที่สุดในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของจีนอุตสาหกรรมที่
สําคัญ ไดแก ปโตรเคมี เครื่องจักร เครื่องอิเล็กทรอนิกส ถานหิน ปาไม อาหารตางๆ น้ํามันดิบที่นี่มี
ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ํามันทั่วประเทศ ถานหินมีหน่ึงในสาม มีทองคํา เงิน กราไฟท (ซึ่งใชทําขั้ว
บวกของแบตเตอรี่) ผลิตภัณฑทางการเกษตร ไดแก ขาวสาลี ถั่วเหลือง ขาวเจา ขาวฟาง  ขณะนี้เปด
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ประเทศติดตอกับประเทศเครือจักรภพรัฐเอกราช ซึ่งเปนสวนของสหภาพโซเวียตเกา มี 21 ดาน ได
ทําการคาประมาณ 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ บางสวนก็แลกเปลี่ยนกันเปนสิ่งของ มีการคาระหวาง
มณฑลกับประเทศในยุโรปตะวันออกรวมประมาณ 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ

(หนา 56)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคเสด็จไปงานแสดงสินคา Kunming Fair 
ซ่ึงสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนไดเจรจา
ตกลงกันทางดานธุรกิจ ดังความวา

…การจัดงานมีหลักการคือภาคตะวันตกเฉียงใตเปนภาคหนึ่งของจีนที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
เศรษฐกิจ มีพ้ืนที่ 2,570,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรถึง 200 ลานคน มีพรมแดนติดตอกับ    
เวียดนาม ลาว พมา และสามารถตอไปถึงประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภูฏาน เนปาล และ
อินเดีย ฉะนั้นถือไดวาเปนประตูสูประเทศในภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
        ในงานมีการแสดงสินคาและเปดโอกาสใหนักธุรกิจเจรจาทําขอตกลงในดานการคาสงออก 
การรับเทคโนโลยี การลงทุน ความรวมมือดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหวางประเทศ การ
พัฒนาการคาชายแดน การทองเที่ยวตางประเทศ ฯลฯ
        ต้ังแต ค.ศ. 1993 จัดงานแบบนี้มาแลว 3 ครั้ง แตละครั้งดึงดูดนักธุรกิจมากกวา 6,000 คนจาก
ประเทศตางๆ เกือบ 60 ประเทศ มีบริษัทภายในประเทศกวา 1,200 บริษัท จากมณฑลตางๆ 20 กวา
มณฑล นครตางๆ อีกหลายนคร มูลคาทางธุรกิจของงาน 3 ครั้ง ทั้งดานการนําเขาสงออก การลงทุน
ตางประเทศ การทําสัญญาโครงการตางๆ การรวมมือดานแรงงานมากกวา 4,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
(เขาบอกวาครั้งนี้ยังไมทันปดงานไดมากกวา 1,000 ลานแลว)
        นักอุตสาหกรรมและนักธุรกิจมาจากหลายประเทศ ตางก็พอใจตลาดนี้และสนใจเขางานนี้     
มีชาวตางประเทศจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส      
สวิตเซอรแลนด ญี่ปุน เกาหลีใต พมา ลาว ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ (นับไมคอยถวน) การจัด
งานครั้งนี้มีหองแสดงสินคาเปนพิเศษสําหรับประเทศไทย มาเลเซีย พมา และเวียดนาม หองฮองกง
ก็มีคนสนใจมากมา 2 ครั้งแลว มี booth จากตางประเทศมารวมงานนี้กวา 180 ราน

(หนา 6)

3.2.11.3 ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมีความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ดีตอกันมานาน         
ในปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนนําเขาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้ภาคธุรกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไดเขามาเปดการลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับ
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อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เปนตน สวนภาคธุรกิจของประเทศไทยก็เขาไปลงทุน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว โรงแรม รานอาหาร และนวดแผน
โบราณ เปนตน ธุรกิจการลงทุนดังกลาวสงผลใหสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมีความ
รวมมือทางเศรษฐกิจที่ดีตอกันเสมอมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง  
กลาวถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยไวดังเชนใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคไดกลาวถึงเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทยในดานดุลการคา ดังความวา

…การคาขายกับไทยนั้นไทยก็เสียดุล เพราะซื้อของหลายอยางจากจีน จีนซื้อยางและขาวเปนหลัก 
เวลานี้มีขาวหอมของไทยเขามามาก

(หนา 28)

เมื่อคราวพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลเจียงซู พระองคไดทรงสนทนากับผูวาราชการมณฑล
เกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย โดยกลาวถึง      
สินคานําเขาจากประเทศไทยและการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน            
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        การติดตอระหวางมณฑลกับไทยมีตลอด ผูนําเยือนไทยหลายครั้ง ทุกวันนี้คนมีฐานะดีขึ้น   
จึงออกไปเที่ยวตางประเทศ มีเงิน 6,000 หยวนก็ไปสิงคโปร มาเลเซีย และไทยได ประชาชนก็ชอบ
ขาวไทย ขาวผัดหยังโจวที่มีช่ือใชขาวไทยผัดก็จะยิ่งอรอย ปที่แลวการคาระหวางไทยกับเจียงซู      
มีมูลคาหารอยลานเหรียญสหรัฐ เจียงซูนําเขาสี่รอยลานเหรียญสหรัฐ เชน พลาสติก ยางพารา      
สิ่งทอ วัตถุดิบ สงออกราวรอยลาน มีนักลงทุนไทยมาลงทุนมากกวา 200 แหง ยอดการลงทุน 340 
กวาลานหยวน มีแนวโนมวาจะมีมากขึ้น การลงทุนเหลานี้ดําเนินไปแลว

(หนา 132)

ตอมาพระองคเสด็จไปนครคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน และไดทรงสนทนากับผูวาราชการ
มณฑลเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยเชนกัน โดยมุงเนนไปที่
การลงทุนของภาคธุรกิจไทยในมณฑลยูนนาน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนาน   
แสนงาม ความวา
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        ในดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศนั้นมีความรวมมือกับไทยมากที่สุด ถึงแม
จะลดนอยไปบางในชวงวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งใน
ระดับผูใหญในพรรคและในระดับรัฐบาลมณฑล ผูวาราชการฯ หลี่เองไปไทย 3 ครั้ง ไปเยือนตั้งแต
เหนือจดใต นักทองเที่ยวไทยก็มาที่ยูนนานมากที่สุด และคนยูนนานก็ไปเที่ยวเมืองไทยมากเชนกัน
        โครงการลงทุนจากตางประเทศที่ใหญที่สุด คือ โครงการโรงไฟฟาที่จิ่งหงที่ไทยเปนผูลงทุน 
นอกจากนั้นยังมีสํานักงานของธนาคารไทย ฉะนั้นถึงแมวาเกิดวิกฤติการณก็เช่ือวาความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจยังมั่นคงอยู

(หนา 329 - 330)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคไดกลาวถึงการลงทุนของไทย
ในมณฑลเหอหนาน ดังความวา

        ปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจพัฒนาไปคอนขางเร็วคือ การเปดประตูสูตางประเทศ แมจะ   
เปดชากวามณฑลอื่นไปบาง แตปจจุบันมีทุนตางประเทศเขามามาก มีบริษัทรวมทุนกวา 6,000 
บริษัท มณฑลเหอหนานติดตอกับประเทศไทยมาหลายปแลว มีบรษิัทรวมทุนกับไทย บริษัทนี้ทํา
หนาที่พัฒนาสงเสริมและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจกับไทย เร็วๆ นี้ลั่วหยังจะรวมทุนกับไทยผลิต
แทรกเตอร อยางไรก็ตามเขาขอใหฉันแนะนํามฑลเหอหนานใหคนไทยรูจักมากขึ้นเพื่อจะไดมา  
ลงทุน

(หนา 140)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี          
สนพระราชหฤทัยในดานเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการศึกษาดังกลาวทําใหทราบ
ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และอาจชวยใน         
การกําหนดนโยบายพัฒนาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนกับประเทศไทยตอไปในอนาคต

3.2.12 ศิลปะการแสดง
ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีจะไดทอดพระเนตรศิลปะการแสดงที่ทางฝายจีนไดจัดไวรับเสด็จ ซ่ึงลวนเปนการ
แสดงที่งดงาม มีเอกลักษณนาสนใจทั้งส้ิน

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงไดแบงการศึกษาศิลปะการแสดงที่ปรากฏในพระราชนิพนธ
สารคดีทองเที่ยวออกเปน 7 ประเด็น ไดแก อุปรากรจีน การเตนรําหรือระบําตางๆ การแสดงละคร 
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การแสดงดนตรี การแสดงกายกรรมผาดโผน การแสดงมายากล และการละเลนพื้นบาน โดยมี    
รายละเอียดดังนี้

3.2.12.1 อุปรากรจีน
อุปรากรจีนหรืองิ้วเปนการแสดงที่มีช่ือเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รูจักกันดีทั่ว

โลก มีทั้งการรอง การพูด การแสดง และกายกรรมผาดโผนผสมผสานเขาดวยกัน นับเปนศิลปะการ
แสดงเกาแกที่เปนเอกลักษณของชาติจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
กลาวถึงอุปรากรจีนหรืองิ้วไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึง
พระนางซูสีซ่ึงโปรดการแสดงงิ้วเปนอยางมาก และพระนางยังทรงมีพื้นฐานในการแสดงงิ้วอีกดวย 
ดังความวา

        พระนางเปนคนที่ชอบงิ้วมาก ธรรมเนียมแตเดิมนั้นคณะงิ้วขางนอกเขาวังไมได แตพระนางก็
เอาเขามาเลือกเอาคนเกงๆ เวลาดูง้ิวเขาไมไดดูกันประเดี๋ยวประดาวเขาดูกัน 9 วัน 10 วันติดกัน    
กินอยูกันหนาโรงงิ้วนั่นแหละ พอของพระนางเลนงิ้วเปน ฉะนั้นพระนางคงจะมีพ้ืนฐานเรื่องงิ้วอยู
บาง ยิ่งพอดูหนักๆเขาก็สามารถรองงิ้วเอง เปลี่ยนบทงิ้วแตงเองก็ได มีเรื่องเลากันวาพระนางรูกฎ
เกณฑและหลักวิชาการงิ้วจนกระทั่งครั้งหนึ่งมีนักแสดงรําผิดทา พระนางโกรธมากใหเอาไมตี     
40 ครั้ง
        ขาพเจาถามวาพระนางก็เปนคนมีอํานาจวาสนาทําไมไมเอาเด็กในวังมาหัดเอาเองไมตองไป
เอาคนขางนอก เขาบอกวาก็ทําเหมือนกัน ในวังก็มีคณะงิ้วแตก็สูง้ิวอาชีพขางนอกไมได ในวังเปน
สมัครเลน ผิดกับของไทยที่ถือวาละครในวังดีที่สุด (อาจจะไมสนุกที่สุด) พระนางเลนเองบาง    
จักรพรรดิ์จีนหลายองคเลนง้ิวเปน ทรงเลนเปนการภายใน เชน เลนในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระราชชนนี

(หนา 115)

และในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคไดกลาวถึงการทอดพระเนตรการแสดง
อุปรากรจีนหรืองิ้ว โดยทรงบรรยายการแสดงไวอยางชัดเจนเห็นภาพ ดังความวา

        เรื่องแรกเรื่องการเอาชนะเจียวซั่น มีเรื่องยอวาในสมัยราชวงศซองเกิดมีศึกทางชายแดนทาง
ภาคเหนือ หยัง หยันเจา ซึ่งเปนแมทัพหนาไดสงนายพลเมงเหลียง (หนวดสีแดง) กลับไปที่เมือง
หลวงเพ่ือไปขอกําลังเพิ่ม เมงเหลียงเลือกเด็กรับใชในครัวคนหนึ่งช่ือ หยังไผเฟง เปนแมทัพ      
นายพลอีกคนคือ นายพลเจียวซั่น (หนวดดํา) ดูถูกหยังไผเฟงวาเปนผูหญิงจะทําอะไรได จึงทดลอง
ประลองยุทธกัน หยังไผเฟงเกงจริงๆ กระโดดตีลังกาไปมา หยังไผเฟงแกลงทําแพ 3 ครั้ง อีกครั้งจึง
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จะชนะในระหวางการแสดงมีดนตรี เวลาคนแสดงรองอะไรออกมาคําหนึ่ง ก็จะมีเสียงตีมาลอดัง
แผงๆๆๆ อยูสักพักก็มีดนตรีประกอบ มีป ซออี้ พิณรับ ทาทางงิ้วชอบทําทาช้ีนิ้วสองนิ้ว คงจะเปน
ทํานองวิทยายุทธ หรือเลี๊ยะพะ หรือจะเปนมวยจีนก็ไมทราบ มีสูดวยทวน ที่ตลกคือมีการเคาะพุง
กันดวย เผลอๆ ก็รองดังไอยา สําหรับไอตัวหนวดยาว เวลาครุนคิดก็ตองมีการลูบหนวดดวย ผูชาย 
รูสึกจะใสหนากากบางสวน บางคนก็บอกวาไมไดใสเปนการแตงหนา ผูหญิงไมไดใสแตใชวิธี
แสดงความรูสึกดวยการกลอกตาไปมา

(หนา 285)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงงิ้วเซาชิงเปรียบเทียบ
กับงิ้วปกกิ่ง ดังความวา

        ทานเลาตอถึงเรื่องงิ้วของเมืองเซาชิงวาคนทองถิ่นชอบมากกวาง้ิวปกกิ่ง ซึ่งเปนของประจํา
ชาติ ง้ิวทางใตนี้เรียกวา เยวจว้ี มีความงามหลายดานคือ นักแสดงหนาตาสวยงาม รูปรางดี ขับรอง
ไพเราะ รายรํางดงาม เสื้อผางาม

(หนา 12)

นอกจากนี้พระองคยังได เสด็จไปโรงละครงิ้วฉังอานที่มีความทันสมัยมาก  เพื่อ              
ทอดพระเนตรการแสดงงิ้วเร่ือง “ปลาหลีฮื้อเทวดาในอางหยก” ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง            
เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        เวลา 18 : 45 น. ออกไปที่ โรงละครง้ิวฉังอาน (Chang – an Grand Theater) เปนโรงละคร
ทันสมัย เปดเมื่อ ค.ศ. 1996 นอกจากเปนที่ดูละครแลวยังมีหองรับแขก หองรับประทานอาหาร      
ดูเหมือนจะดูพลางรับประทานไปพลางไดเสียดวยซ้ํา สําหรับนักแสดงมีหองพัก หองแตงตัวอยางดี
        เวที ฉาก เปลี่ยนไดรวดเร็วควบคุมดวยคอมพิวเตอร ทํา effect ตางๆ ได มีตัวอักษรเขียน
อธิบายบทรองเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
        เมื่อไปถึงอดีตผูวาราชการนครปกกิ่งซึ่งมีความรูเรื่องงิ้วมารับ นั่งในหองรับรองครูหนึ่ง     
แลวเขาไปดูง้ิว ครูหวังรั่วเจียงอธิบายตลอด
        เรื่องปลาหลีฮ้ือเทวดาในอางหยก เปนเรื่องงิ้วที่แตงขึ้นมาไมนานนัก (ประมาณเกือบ 30 ป) แต
สมมติวาเกิดในสมัยราชวงศซง (ค.ศ. 960 – 1279) บัณฑิตจังเดินทางไปเมืองไคเฟง (เปยนเหลียง) 
เพื่อไปแตงงาน แตกอนจังเจินเคยร่ํารวย แตภายหลังยากจนลง เมื่อไปถึง จินฉง บิดาของโบตั๋นคู
หมั้น ไมใหพบลูกสาว ใหไปอยูที่บานสําหรับอานหนังสือของครอบครัวที่อยูริมอางหยก มีคนใช
มาสงอาหาร
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        กลาวถึงปลาหลีฮ้ือเปนศิษยของเจาแมกวนอิม บําเพ็ญตบะมา 3,000 ป จนมีฤทธิ์ ลาเจาแม 
กวนอิมเพื่อแสวงหาความรักในโลกมนุษย เจาแมกวนอิมเตือนวาชีวิตในโลกมนุษยลําบาก ไมได
หวานชื่นอะไรเลย แตเมื่ออยากจะไปก็ไป เมื่อเจอของจริงเขาก็จะหนีกลับมาหาเจาแมกวนอิมเอง 
(มาบําเพ็ญตบะตอ)
        เมื่อมาโลกมนุษยปลาหลีฮ้ือก็มาอยูในอางหยก ไดทราบความในใจของจังเจินจึงแปลงกายเปน
โบตั๋นมาอยูกินเปนสามีภรรยากับจังเจิน เมื่อถึงเทศกาลหยวนเซียว มีการประดับตกแตงโคมไฟ ทั้ง 
2 สามีภรรยาก็ไปเที่ยวงานเจอจินฉงกับลูกสาว ไมมีใครบอกไดวาคนไหนเปนตัวจริงคนไหนเปน
ตัวปลอม จินฉงจึงตัดสินใจไปใหเปาบุนจิ้นตัดสิน เตาวิเศษที่เปนเพื่อนปลาหลีฮ้ือ กลัวปลาหลีฮ้ือ
ผิดหวังในความรัก จึงแปลงกายเปนทานเปา ชวนปูวิเศษกับกุงวิเศษแปลงตัวเปนผูชวย เมื่อไปถึง
ศาลทุกคนก็งงกันไปหมดวาใครเปนตัวจริงตัวปลอม ในที่สุดก็ชวยกันตัดสิน จับไดวาใครเปนตัว
จริงตัวปลอม โบตั๋นตัวจริงไมไดรักจังเจิน ใครๆ เห็นใจในความรักของปลา จะใหแตงงานกัน แต
ปศาจเออหลัง คือ ปศาจหมาปามาขัดขวางวาเปนอมนุษยไมควรแตงงานกับมนุษย กวนอิมมาบอก
วา ถาเด็ดเอาเกล็ด 3 เกล็ดออกจะกลายเปนคน แตตองเจ็บปวดมาก ใหคิดใหดีวาจะละความเพียรซึ่ง
ทํามา 3,000 ป เสียความเปนอมตะ ปลาหลีฮ้ือบอกวาเปนอมตะโดยปราศจากความรักก็ไมมี
ประโยชน ในที่สุดก็ไปอยูกับคนรัก happy ending

(หนา 100 – 103)

3.2.12.2 การเตนรําหรือระบําตางๆ
การเตนรําหรือระบําของจีนมีช่ือเสียงมานาน ในสมัยโบราณมักเปนการเตนรําในพิธี     

บวงสรวงเทพเจาของราชสํานัก แตตอมาไดมีการดัดแปลงและปรับปรุงโดยมีการคิดคนทาเตนรํา
และระบําตางๆ โดยเลียนแบบทาทางจากธรรมชาติ การประกอบอาชีพ และงานจิตรกรรมตางๆ   
มาประยุกตเปนทาเตนรําที่งดงาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึง
การเตนรําหรือระบําตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในการเสด็จฯเยือนวังอนุชน   
พระองคไดทอดพระเนตรการแสดงระบําชาติมองโกลและระบําภาพฝาผนังที่ ถํ้าตุนหวง                
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        หลังจากนั้นเปนการแสดงระบํา 2 ชุด ชุดแรก เปนระบําชาติมงโกล อีกชุดเปนระบําเลียนแบบ
ภาพฝาผนังที่ถ้ําตุนหวง ในมณฑลกานซู ซึ่งเปนภาพเขียนทางพุทธศาสนาเขียนขึ้นในสมัย   
ราชวงศถัง

(หนา 37)
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สวนในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคกลาวถึงเมื่อครั้งทอดพระเนตร
การแสดงระบําตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังความวา

        …ระบําปงอู เปนระบําออนชอยตามแบบราชวงศถัง แสดงความยินดีของชาวนาในการ      
เก็บเกี่ยว
        3. ระบําตาหนั่ว การเตนแสดงความเขมแข็ง ระบําแมมดสมัยฮ่ันและถัง เพื่อไลผีปศาจโรค
ระบาด เพื่อความสวัสดีมีชัย ใสหนากาก
        4. ระบําแควนคูเชอ (เตนเหมือนโมเดอรนดานซ)
        5. ระบําตีกลอง เปาแคน นักรองชายมีช่ือเสียง
        6. ระบําคนกลุมนอย
        7. ระบําที่วาพระสนมหยางกุยเฟยเปนคนคิด
        8. แสดงการเปาปแถว
        9. ระบําถืออาวุธตางๆ คลายที่เราดูภาพในสุสานวันนี้

(หนา 80 - 81)

เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลยูนนาน พระองคไดเสด็จไปที่โรงแรมสิบสองปนนา     
เพื่อทรงเขารวมงานจัดเลี้ยงพระกระยาหารค่ํา ไดทอดพระเนตรการแสดงระบําและการเตนรําตางๆ 
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…จากนั้นรับประทานอาหารไปพลางดูการแสดงไปพลาง การแสดงมีหลายชุดไดแก
        1. รําดื่มแมน้ําเดียวกัน หมายถึง รวมอยูในสายธารแมโขงเดียวกัน แยกออกเปนชุดยอยๆ

1.1 แสดงถึงสิบสองปนนาในจีน รําชาย – หญิง หญิงถือรม ชายแสดงทาพายเรือ       
ถือพายไวในมือ

1.2 แสดงถึงประเทศลาว ใชเพลงดวงจําปา มีผูหญิงรํา 4 คน
1.3 แสดงถึงประเทศไทย ใชเพลงลอยกระทง มีผูหญิงรํา 4 คนเชนกัน
1.4 แสดงถึงประเทศพมา ใชผูหญิงรํา 4 คน
1.5 แสดงถึงประเทศเวียดนาม ใชผูหญิงรํา 2 คน
1.6 แสดงถึงประเทศเขมร ใชผูหญิงรํา 4 คน

        2. รําสอยดอกไม ผูหญิง 3 คนออกมารํา มีพวงมาลัยพวงใหญคลองไวที่คอ…
        4. ฟอนเทียน ผูหญิง 7 คนฟอน…
        7. รําอีกอเก็บใบชา มีผูหญิงรํา 10 คน
        8. รํานกยูงคํา นกยูงเปนเครื่องหมายของสิบสองปนนา (ดอกชาเปนเครื่องหมายของมณฑล 
ยูนนาน)
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        9. ฟอนเล็บ
        10. รําตกน้ําหาปลา (รําจับปลา) ชาย – หญิง รําชาย 5 - หญิง 5  เหมือนกับเซิ้งสวิงที่อีสาน    
ไดความวาตอนนําคณะมาแสดงที่เมืองไทยไดไปเรียนรําชุดนี้
        11. รําปูหลาง เปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่งเปนระบําที่เลนในวันสงกรานต
        12. รําสนุกไปตลาด ของพวกไทย มีผูหญิงรํา 8 คน…
        14. รํารื่นเริงสงกรานต เปนระบําชุดที่ยาวพอควร ชายหญิงรํา ตอนทายมีการโยนลูกชวงและ
พรมน้ํา

 (หนา 126 – 129)

และในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดกลาวถึงการแสดงระบําเงือกนอยใน
ทะเลจีนใต ซ่ึงเปนการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลปซัวเถา ดังความวา

        1. ระบําเงือกนอยในทะเลจีนใต เตนเหมือนบัลเลต แตทาเปนแบบจีน มาดามเซี่ยบอกวาเด็กที่
แสดงเปนเด็กมาจากฮารบิน มาเรียนการแสดงที่นี่ ใหสังเกตวาคนฮารบินรูปรางใหญกวาคนทาง
ภาคนี้ (ขาพเจาสงสัยวาอยากเรียนนาฏศิลปทําไมตองมาไกลถึงที่นี่ ที่ฮารบินเปนเมืองใหญโตนาจะ
มีโรงเรียนนาฏศิลป)

(หนา 30)

นอกจากนี้เมื่อเสด็จไปโรงละครมหาวิทยาลัยปกกิ่ง พระองคไดเพื่อทอดพระเนตรการ
แสดงบัลเลตของคณะที่มีช่ือเสียง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก
ความวา

        รายการแรก เปนบัลเลตเรื่อง หวงเหอ มีผูแตงเพลงเอาไวนานแลว แตนักเปยโนเพิ่งเอามาแตง
เปนบทสําหรับเลนเปยโนและใชแสดงระบําบัลเลตได ทอนที่เอามาเลนคืนนี้เลาเรื่องแมน้ําหวงเหอ
วาเปนแมน้ําที่ทรงพลัง (มีคลื่น) หลอเลี้ยงชีวิตคนจีน ตอมาเกิดภัยญี่ปุนบุก และคนจีนลุกขึ้น
ตอตานญี่ปุน

(หนา 131)

3.2.12.3 การแสดงละคร
การแสดงละครของจีนอยูภายใตอิทธิพลของตางประเทศในตอนตน ตอมาอยูภายใต     

อิทธิพลการเมืองภายในประเทศที่จํากัดการเขียนบทละคร และใชละครเปนเครื่องมือปลุกเรา   
ความเปนชาตินิยมของจีน ภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนละครมีการพัฒนาขึ้นและ
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กลายเปนที่นิยม สวนใหญเปนเรื่องราวที่สะทอนชีวิตประจําวันของประชาชน สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการแสดงละครของจีนไวดังเชน ในระหวางการเสด็จฯ
เยือนเมืองจําลองสมัยราชวงศซง พระองคไดทอดพระเนตรการแสดงเรื่องมาลัยเส่ียงรัก ที่ทรงเลาไว
ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ดังความวา

        มีการแสดงเรื่องมาลัยเสี่ยงรัก มีคนติดปายรับสมัครลูกเขย โฆษณาลูกสาววา ไมใชแตวาสวย
เฉยๆ สาวคนนี้อานหนังสือไดและมีความสามารถรอบดาน ในที่สุดก็โยนพวงมาลัยลงมาจาก
ระเบียงบาน ครื้นเครงดี หนุมโสดทั้งหลายของเราไมไปแยงพวงมาลัยกับเขา แถมหนีอาว มีคนเดิน
แหหนุมชาวเมืองที่สอบจอหงวนได สักประเดี๋ยวมีคนเอาเครื่องช่ังมาถามวาจะชั่งน้ําหนักไหม   
เลนเอาฉันเดินหนีเหมือนกัน…

(หนา 192)

3.2.12.4 การแสดงดนตรี
เครื่องดนตรีจีนที่นาสนใจมีมากมาย เชน กูเจิงและเออรหู เปนตน บางครั้งนักดนตรีอาจจัด

แสดงเฉพาะเครื่องดนตรีช้ินเดียว บางก็จัดแสดงเครื่องดนตรีหลายชิ้นรวมกัน หลังการสถาปนา    
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความกาวหนามากในดานดนตรีและการขับรองเพลง จนมีการเขียนตํารา
และการสรางทฤษฎีขึ้นมามากมาย ทั้งดานเครื่องดนตรีและวงดนตรี มีผลงานการรวบรวม        
เรียบเรียง และคนควาวิจัยดนตรีดั้งเดิมและดนตรีพื้นบานของจีน ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
นักดนตรี นักรอง วงโอเปรา และวงซิมโฟนีออเคสตราที่มีช่ือเสียงมากมาย สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการแสดงดนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน       
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการแสดงดนตรีของชาวจีน โดยมีการ 
ขับรองทั้งเพลงไทยและเพลงจีน รวมทั้งการเปาขลุยดวย ดังความวา

        ระหวางรับประทานอาหารมีการแสดงรองเพลง เพลงแรกผูรองเปนนักรองมีช่ือของซีอานเคย
มาเมืองไทยในป 1979 เพลงชื่อ หลาน ฮวา ฮวา (lan hua hua) คนรองช่ือ หยวินเอิน ฟง (Yun 
Enfong) เพลงที่สองเปนเพลงพระราชนิพนธสายฝน เขาเปดเทปดนตรีและรองตามเทปรองภาษา
ไทยไดชัดเจนมาก เพลงที่สามชื่อเพลงมิตรภาพระหวางไทยและจีนเปนภาษาจีน เปนการรอง
ประสานเสียง นักรองทํางานอยูกรมรถไฟจีน เพลงที่สี่เขาบอกวาเรียนจากเมืองไทยมีเนื้อรองวา
         “เดี๋ยวเดียว เจอกันประเดี๋ยวเดียวสนิทสนมกลมเกลียวเดี๋ยวเดียวก็รักกันได แปลกใจเรารักกัน
ไดอยางไร เรารักกันไดเพราะมิตรภาพไทยจีน”
        อีกเพลงเขาบอกวาเปนเพลงไทย แตฟงเทาไรก็ฟงไมออกพวกเราก็เถียงกันใหญวาเพลงชาติ
อะไร บางคนบอกวาเปนเพลงพมา บางคนบอกวาเปนเพลงมาเลย
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        รายการหลังจากการรองเพลงเปนการแสดงเดี่ยวขลุย ผูแสดงชื่อ เกาหมิง เพลงแรกเปนเพลง 
“นกรอยตัวเขาเฝาหงส” ผูแตงเพลงชื่อ หลิวกอนเยียะ ฟงเสียงแปลกไพเราะดี เขาสามารถใชขลุย
เปาเสียงเหมือนนกหลายๆ ชนิดรองขานรับกัน…
        เพลงนี้ฟงเสียงมีชีวิตชีวามากขาพเจาใหคุณเกาหมิงลองเปาเสียงนกโพระดกใหมันรองโฮก
ปกๆ ก็ไมดังโฮกปกสักท ี ถาทําไดจะดีมาก จะไดใหเขาทําเพลงในตับนก ซึ่งมีเสียงนกโพระดก  
นกกางเขน และไก เราพยายามหาคนทําเสียงใหเหมือนอยูนานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งไกยังไมได
เปนที่พอใจเลย ขาพเจาเลยขอใหเขาอัดเทปให
        เพลงขลุยเพลงที่สอง เปนเพลงนกพิราบสันติภาพ การเปาสองเพลงนี้ใชขลุยคนละอยาง เพลง
แรกใชขลุยปางติ๊ เพลงที่สองใชขลุยฉิวต๊ิ

(หนา 176 - 178)

เมื่อเสด็จไปมณฑลกานซูพระองคไดทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลปจีนและการแสดง
เดี่ยวเครื่องดนตรีจีนจากนักเรียนโรงเรียนศิลปะการแสดงกานซู ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
มุงไกลในรอยทราย ความวา

…การแสดงประกอบดวยนาฏศิลปเลียนแบบภาพเขียนในถ้ําตุนหวง การเดี่ยวเครื่องดนตรี เออรหู 
(ซอ) กับขิม เพลงแสงจันทรสองทะเลสาบ ขาพเจาชอบรายการนี้มากที่สุด เลนไดไพเราะมาก เดี่ยว
เจ็งเพลงฤดูชุนเทียนมาสูภูเขาหิมะ เดี่ยวปสั่วนากับแคนจีนเพลงเก็บดอกฝาย ก็สนุกดี

(หนา 117)

ระหวางการเสด็จฯเยือนหมูบานสี่โจวเจิ้น พระองคไดทอดพระเนตรการแสดงดนตรี
โบราณและทรงรวมแสดงโดยทรงสีซอเออรหู ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต
ความวา

        เพลงที่เขาเลนตามที่บรรยายในโปรแกรมนั้นเปนดนตรีโบราณตั้งแตราชวงศถังและราชวงศ
ซง เผยแพรมาจากภาคกลางของประเทศ (ในตอนนั้นแถวนี้ยังเปนประเทศนานเจาอยู) แตปจจุบัน
คิดวาทางภาคกลางไมมีแบบนี้แลว ดนตรีประเภทนี้เขาใจวาสืบเนื่องมาจากศาสนา เขาจึงเรียกวา
ดนตรีคัมภีรถ้ํา (ตงจิง) สมัยกอนนี้วัดอยูตามถ้ําเปนวัดลัทธิเตาหรือพุทธฟงไมถนัด กอนบรรเลง
ดนตรี นักดนตรีตองทําจิตใจใหสงบจัดเสื้อผาใหเรียบรอย จัดแถว ทุกคนทําหนาที่ของตัวเอง        
ตีกลอง 3 ครั้ง ตีฉิ่ง 6 ครั้งแลวเริ่มเลน นักดนตรีที่เห็นมีแตแกๆ ที่แปลกคือใสหมวกตามระดับอายุ
คือ หมวกแดงแปลวา 70 ปขึ้นไป หมวกดําแปลวา 60 ปขึ้นไป สวนคนใสหมวกแบบฝรั่งสีเทา
หมายถึง 50 ปขึ้นไป คนหนุมๆ เลนไมเปนนักดนตรีคณะนี้เปนพวกชาวนาในทองถิ่นรวมตัวกัน
เลน แถบหมูบานหรือในตําบลนี้มีวงดนตรีแบบนี้ 20 คณะ เครื่องดนตรีมีกลองตางๆ มูหยู ฆอง
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เล็กๆ 6 ใบ (ไมเคยเห็นแบบนี้เลย) ขลุยเปาขางๆ ซอ พิณ มีเนื้อรอง ใชโนตตัวเลข มีคนคอยยกโพย
สีแดงบอกพรรคพวกวาจะเลนเพลงอะไร ตรงกลางวงดนตรีเปนแทนบูชา มีทอ แอปเปล สม และ
ขนมอะไรก็ไมทราบเยอะแยะ
        เขาบอกวาอยากไปดูใกลๆ ก็ได ไปๆ มาๆ ก็เลยขอเขาสีซอเออรหูเสียเลย เพลงที่เลนคือสุยไท
ผิง แปลวาสงบสุดยอด ดูทาทางคุณลุงทั้งหลายพอใจมากที่ขาพเจาเขารวมวง บานที่เปนที่เลนดนตรี
นี้เปนแบบไปแท…

(หนา 76 – 78)

นอกจากนี้เมื่อมีการสงมอบฮองกงใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว หลังจากนั้นมี     
การแสดงดนตรี 2 รายการ ที่นาสนใจ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        การแสดงมีสองรายการ
        1. ซิมโฟนี 1997 (สวรรค โลก มนุษยชาติ) เปนการแสดงดนตรีเพลงจีนประยุกต ผูที่แตงเพลง
และอํานวยเพลงเอง ไดยินวาเปนคนที่มีช่ือเสียงพอใชช่ือ Tan Dun อายุ 40 ป เกิดที่หูเปย แตขณะนี้
ไปอยูที่นิวยอรก มีนักเชลโลที่มีช่ือเหมือนกันช่ือ หมาโหยวโหยว อายุ 42 ป นักรองช่ือ แจ็กกี้ จาง 
กลุมเด็กนักรองประสานเสียง และดนตรีระฆังชุดแบบที่จําลองจากระฆังคนพบในสุสานอายุ 2,400 
ป ที่มณฆลหูเปย เมื่อ ค.ศ. 1978 ประกอบดวยระฆัง 65 ใบ เรียงเปน 3 แถว
        ความหมายของเพลงนั้น สวรรค หมายถึง การคนควาเรื่องวัฒนธรรมของจีนในอดีต โลก 
หมายถึง การคนควาเรื่องความสมดุลระหวางธรรมชาติและธาตุตางๆ มนุษยชาติ หมายถึง การ
ระลึกถึงผูที่ตอสูและตองประสบความทุกขเพราะสงคราม ที่จริงแลวคอนเสิรตนี้ควรจะมีความยาว 
50 นาที แตที่แสดงวันนี้เขายอเหลือ 20 นาที ผูใดอยากฟงคอนเสิรตที่ไมตัดทอน รอซื้อซีดีในวันที่ 
5 กรกฎาคม
        2. Hong Kong Medley : a Musical Celebration มีนักรองที่มีช่ือเสียง 8 คนมารวมกันฉลองการ
ต้ัง  HKSAR นักดนตรีมี ช่ือเสียงเลนเครื่องดนตรีจีน ในเพลงชุดนี้มี เพลงที่แตงใหมช่ือ 
Homecoming ผูแตงทํานองคือ Dr. Victor Goh กับ Mrs. Betty Tung (ภริยาหัวหนาคณะผูบริหาร 
ตงเจี้ยนหัว) สวนเนื้อรอง Mrs. Tung รวมแตงกับ Miss Linda Yung
        ขณะรองมีเนื้อเพลงภาษาจีนและคําแปลภาษาอังกฤษฉายไวบนจอ ทําใหเรารองตามไดเหมือน
คาราโอเกะ…

(หนา 208 - 209)

3.2.12.5 การแสดงกายกรรมผาดโผน
กายกรรมจีนมีมาตั้งแตสมัยราชวงศโจว สวนใหญเปนการจําลองทาทางมาจากชีวิตมนุษย 

ปจจุบันมีการแสดงทาผาดโผนแปลกใหม สวยงาม นาตื่นเตนดวยการใชเทคนิคขั้นสูง อีกทั้งมีการ
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ปรับปรุงสถานที่ เวที ตลอดจนดนตรีประกอบ ทําใหศิลปะการแสดงนี้นาสนใจมากยิ่งขึ้น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการแสดงกายกรรมผาดโผนไวดังเชน      
ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคไดกลาวถึงการแสดงกายกรรม     
ผาดโผนที่นาตื่นเตน ดังความวา

…กายกรรม ขี่จักรยานสูงบนลูกบอลและเตะชามขึ้นหัว เขามีเชือกผูกไวปองกันอันตราย
(หนา 186)

3.2.12.6 การแสดงมายากล
แตเดิมการแสดงมายากลของจีนไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ปจจุบันมีการประยุกตและ

ปรับปรุงใหมีเอกลักษณมากยิ่งขึ้น จนมีลักษณะเฉพาะแบบจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการแสดงมายากลของสาธารณรัฐประชาชนจีนไวดังเชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดกลาวถึงการแสดงมายากลของชาวจีน ดังความวา

        ตอไปเลนกล ผูกเชือกแลวโยนใหคนดูผูก แตพอเอากลับเชือกเหลานี้จะรอยกันเขาไปเปนวง
ได เดินลงมาตกปลา มีเชือกผูกเปนเบ็ดหยอนลงมาที่ขาขาพเจา ขาพเจารูสึกวามีอะไรมาโดนเปยกๆ 
กลายเปนปลาทองเปนๆ ขึ้นมา ฉีกกระดาษแดงใสกลองเทออกมาก็กลายเปนปลาแบบเดียวกัน    
อีกครั้งหนึ่งเรียกเด็กฝรั่งที่มาดื่มน้ําชากับพอแมขึ้นไปบนเวที เอาเบ็ดหยอนลงไปในเสื้อเด็ก ดึงขึ้น
มาเปนปลาอีก สักประเดี๋ยวตกปลาจากพื้น ปลาตัวสุดทายตัวใหญ

(หนา 59)

3.2.12.7 การแสดงพื้นบาน
เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ยิ่งใหญมีประชากรหลากชนชาติ ตางเผา

พันธุอาศัยอยูมากมาย กลุมชนแตละกลุมตางก็มีศิลปะการแสดงและการละเลนที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะกลุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวถึงการแสดงพื้นบานไวดัง 
เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ขณะทรงลองเรือในแมน้ําฉางเจียง พระองคไดสดับ
การรองเพลงพื้นบาน ดังความวา

        ตอนนี้ไมมีอะไรจะบรรยาย เจาหนาที่ทองเที่ยวคนหนึ่งรองเพลงเกง เลยมารองเพลงพื้นเมือง
ใหฟง เพลงแรก มีเนื้อความวาสาวอายุ 20 ป จะแตงงาน รองพรรณนาความดีของพอแมพ่ีนอง   
รองไหอาลัยอาวรณที่จะจากไป เขาวาเปนการรองไหตามประเพณี หลังจากแตงงานแลว 3 วัน ตอง
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กลับไปเยี่ยมพอแม ก็รองไหที่จะตองจากสามี ไมอยากทิ้งสามีเอาไวเลย นี่มีความจําเปนตองไป
เยี่ยมพอแม
        เพลงที่สอง เปนเพลงรองคู เพลงนี้ไดรางวัลเหรียญทองใน ค.ศ. 1994 ช่ือเพลง คนลากเรือ      
มีเนื้อรองวาภรรยานั่งอยูหัวเรือ ความรักอยูในเชือกลากเรือ
        เพลงที่สาม นายอําเภอรอง เปนเพลงตลกชื่อเพลง พ่ีสะใภ บรรยายความดีของพี่สะใภ
        เพลงที่สี่ นายทายเรือออกมารองเพลงพื้นเมือง ฟงเสียงเหมือนเพลงโบราณ มีเนื้อความวา     
อยูคนเดียว กินขาวคนเดียวแลวไมมีอะไรทํา เหงาไมมีใครรักเรา แลวก็ไมรูจะไปรักใครดวย

 (หนา 106)

ในพระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดกลาวถึงการแสดงพื้นเมืองของ  
มหานครปกกิ่ง ดังความวา

        การแสดงพื้นเมืองของปกกิ่งอีกอยางหนึ่งคือ การขยับกรับตีกลองและเลานิทานเรื่องซองกั๋ง 
เปนทํานองคลายๆ กับขับเสภาของไทย

(หนา 67)

และเมื่อพระองคเสด็จไปรวมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ําที่นายกเทศมนตรีเมืองหยังโจว
เปนเจาภาพจัดถวาย พระองคไดทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองของหยังโจว ดังขอความใน     
พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…ผูหญิงรองเพลงเดี่ยวช่ือเพลง ฟงเสียงฝน เขาวาเปนเพลงพื้นเมืองของหยังโจว คํารองมาจากบท
กวีสมัยราชวงศซง ฟงเสียงเหมือนเพลงในหนังจีน ซุป (ศุภรัตน) อธิบายวาเพลงในภาพยนตรและ
เพลงจีนยอดนิยมหลายเพลงนําแนวทํานองจากแถบมณฑลเจียงซูและเจอเจียง ถือวาแถวนี้เปน
แหลงอารยธรรมจีนโบราณ คนแถวฮกเกี้ยน ไตหวันก็ดี คนกวางตุงหรือฮองกงก็ดี มีความชื่นชมใน
วัฒนธรรมนี้ จึงศึกษาเลียนแบบ

(หนา 161)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาศิลปะการแสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
งดงามและมีเอกลักษณนาสนใจ เนื่องจากสะทอนใหเห็นวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณีและ      
วัฒนธรรม ตลอดจความคิดและความเชื่อของชาวจีนไดเปนอยางดี นอกจากนี้การแสดงแตละชุดยัง
แสดงใหเห็นน้ําใจไมตรีที่ชาวจีนมีตอพระองคและคณะชาวไทย เนื่องจากการแสดงดังกลาวมีการ
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จัดเตรียมไวเปนพิเศษเพื่อใหพระองคทรงพระเกษมสําราญและผอนคลายพระอิริยาบถจากการ
ตรากตรําปฏิบัติพระราชกิจ

ผลการศึกษาความรูอ่ืนๆ ที่ไดรับจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวจํานวน 9 เรื่อง    
แสดงใหเห็นวาพระราชนิพนธดังกลาวเต็มไปดวยเนื้อหาสาระที่นาสนใจในดานตางๆ เกี่ยวกับ    
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงทัศนศึกษาและ
นํามาบันทึกไวอยางละเอียดทุกแงทุกมุม อีกทั้งยังทรงแสดงพระราชวินิจฉัยและพระราชทรรศนะที่ 
นาสนใจประกอบดวย แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนปราชญในศาสตรและศิลปหลายสาขา       
นอกจากนี้จะเห็นไดวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมิใชการเสด็จประพาสเพื่อ 
แสวงหาประสบการณที่แปลกใหมเทานั้น แตเปนการทรงงานเพื่อชาติบานเมือง พระองค            
เอาพระราชหฤทัยใสตอการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยศึกษาหาความรูในดานตางๆ 
ใหมากที่สุดเพื่อจะสามารถนําความรูและประสบการณเหลานั้นมาพัฒนาประเทศชาติตอไป

นอกจากนี้ความรูอ่ืนๆ ที่กลาวถึงขางตนยังชวยเปดโลกทัศนใหแกผูอาน ทําใหทราบถึง
เร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน บางแงมุมอาจเปนเรื่องที่คนสวนใหญไมเคยรู 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงชางสังเกตและจดจําเรื่องราว นําความรูและ
ประสบการณมาเปนบรรณาการแกผูอาน เพื่อเสนอมุมมองที่แปลกใหม รวมทั้งสรางองคความรูที่
เปนประโยชนแกผูอานใหมากที่สุด

3.3 พระราชทรรศนะ
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะใหสาระความรูอยาง

มากและนาสนใจแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังทรงสอดแทรกพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณและเรื่องราวที่ไดทอดพระเนตรลงในพระราชนิพนธอีกดวย พระราช
ทรรศนะเหลานั้นแสดงใหเห็นแงคิดอันคมคายและลึกซึ้ง สะทอนความลุมลึกในการมองโลกของ 
พระองคไดเปนอยางดี

ในการศึกษาพระราชทรรศนะที่ปรากฏในสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สามารถแบงได 3 ประเด็น คือ พระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว พระราชทรรศนะ
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และพระราชทรรศนะอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



326

3.3.1 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดการเสด็จประพาสสถานที่        

ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ในการทรง
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวจึงมักจะแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวไว
อยางนาสนใจ เชน เมื่อคร้ังเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในป พ.ศ. 2524 พระองคไดเสด็จ
ไปนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดเสวยเนื้อสุนัขและตุกแกซึ่งเปนอาหารพิเศษของทองถ่ิน        
พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเสวยพระกระยาหารที่แปลกประหลาดนี้ โดยทรงให
เหตุผลวาในการเสด็จฯเยือนตางประเทศแตละครั้งนั้นเปนการทรงงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศ เพราะฉะนั้นจึงไมสามารถเลือกปฏิบัติได พระราชทรรศนะดังกลาวนี้นอกจากจะ
แสดงแงคิดเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวแลว ยังแสดงใหเห็นความเปนขัตติยนารีของพระองคที่
ทรงมีพระราชภารกิจอันยิ่งใหญเหนือกวาประชาชนธรรมดา ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง    
ย่ําแดนมังกร ความวา

        เมื่อพูดถึงเรื่องการกินอะไรประหลาดๆ นี้ จะตองอธิบายตอไปอีกสักหนอยวา เปนสวนของ
การเจริญสัมพันธไมตรี เราไดรับการอบรมวาการไปตางประเทศทุกครั้งเปนราชการ ไมไดไปเที่ยว
เลน ฉะนั้นก็ไมมีสิทธิอยากทําอะไรไมอยากทําอะไร ไปหรือไมไปตองแลวแตเจาภาพ หนาที่ของ
เราคือเปนตัวแทนของประเทศที่จะนําเอาความปรารถนาดีของชาวไทยไปสูประเทศเจาภาพและ
ของประเทศเจาภาพสูประเทศไทย พรอมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือบางประการ
เทาที่จะทําได

(หนา 254 - 256)

นอกจากนี้พระองคยังไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเรียนรู
โลกและชีวิต อีกทั้งยังกลาวถึงขอดีของการทรงเปนอาคันตุกะของรัฐบาลซึ่งจะชวยเปดโลกทัศนทํา
ใหทรงทราบความเปนไปของประเทศดังกลาวและนําความรูเกี่ยวกับประเทศนั้นมาประยุกตใชกับ
ประเทศของตนไดอยางเหมาะสม ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ขาพเจาถือวาการที่ไดทองเที่ยวไปในโลกกวางทั้งในและนอกประเทศเปนการที่เราจะไดโอกาส
ศึกษาความเปนไปของธรรมชาติและสังคม แมวาช่ัวชีวิตของคนจะนอยนัก เมื่อเทียบกับชีวิตของ
ธรรมชาติ ภูเขาทะเลและแมน้ํา แตเราอาจจะใชเวลาที่มีอยูใหคุมคาในการเรียนรูชีวิต เพื่อรับใช
สังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู การที่ไดไปที่อื่นนอกจากบานเกิดเมืองนอนก็ดีไปอยางหนึ่ง
คือไดเห็นวาคนอื่นเขาทําอยางไรกับชาติของเขา ยิ่งไดเปนแขกของรัฐบาลอยางนี้ก็ยิ่งดีใหญเพราะ
เขายอมจะพยายามเลือกสรรใหเราดูสิ่งที่เขาคิดวาดีที่สุด ซึ่งเราจะไดโอกาสทราบทรรศนคติ และคา
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นิยมในสังคมปจจุบันของประเทศนั้นๆ สวนดีบางสวนของเขาอาจจะพอเขากับพื้นฐานของเรา 
และเปนสิ่งที่เรายังนึกไมถึงเราก็จะไดทํา เปนการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมากลั่นกรองดีกวานั่งอยู
บานแลวดูดซึมเอาของดีบางไมดีบางของเขามาโดยไมรูตัว

(หนา 298)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงแสดงพระราชทรรศนะ   
เกี่ยวกับโลกที่กวางใหญ ซ่ึงมีหลายสิ่งที่มนุษยไมรูจัก ดังนั้นการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่
ตางๆ จึงเปนวิธีหนึ่งที่ชวยเปดโลกการเรียนรูใหแกมนุษย ดังความวา

        การอธิบายปรากฏการณธรรมชาติบางครั้งก็ยากยิ่ง ธรรมชาติมักจะกอความพิศวงขึ้นในจิตใจ
ของมนุษย ชวยสรางจินตนาการ อารมณ ความรูสึกแปลกๆ
        เมื่อไดไปยืนอยูบนพื้นทะเลทราย ความรูสึกหลายอยางไดเกิดขึ้นในหวงคิด อยางหนึ่งคือ
ความกวางขวาง ความโดดเดี่ยว อิสรเสรี ซึ่งงดงามและมีความหมายทาทายตอชีวิตที่มุงกาวไปขาง
หนาไกลแสนไกล อีกอยางหนึ่งคือ ความประทับใจตอบุคคลที่ไปมาอยูในพื้นที่แถบนี้ ต้ังแตอดีต
จนปจจุบัน อยากจะศึกษาวาเขาอยูกันอยางไร ทําอยางไรจึงตอสูความยากลําบากนานาประการใน
ทะเลทรายได
        การเรียนรูจักบุคคลตางๆ สรรพวิทยาที่ไดพบ ใหเวลาเปนพันเปนหมื่นปก็ยังไมพอจะเรียนรู
ไดทัน ชีวิตเราคงไมถึงรอยป ทุกๆ วันที่ผานมาก็มีความตื่นตาตื่นใจ ที่อยากไขวควาแสวงหา 
ขาพเจาจึงพยายามทําความเขาใจกับเรื่องราวตางๆ ที่ไดพบเห็น ไดยินคําบอกเลา อานจากหนังสือ 
ดวยความจํากัดของสติปญญาและเวลาจึงไมสามารถคนควาเพื่อสนองความอยากรู และเพื่อถาย
ทอดมาเปนอักษรไดทั้งหมด แตถาไมเริ่มตนตอนนี้ก็หมดโอกาสที่จะคุยกับทานผูอาน…

(นําเรื่อง)

นอกจากนี้เมื่อเสด็จไปยังทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร พระองคไดทรงพระราชนิพนธ     
บทกวีที่แสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวไปในโลกกวางไวอยางนาสนใจ           
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

แมอีกสักรอยป ฉันยังไมมีเวลา
พอเยือนเยี่ยมโลกา ทั่วขอบฟาทองเที่ยวไป

ถึงว่ิงเรงรีบรุด ถาไมสุดลมหายใจ
อยากเห็นทุกสิ่งใน พื้นแหลงหลาจักรวาล

เปดดวงใจใหกวาง รับทุกอยางอยางเบิกบาน
เปดหูตานานนาน เพื่อคนคิดสัจจธรรม
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และเพื่อจะรักยิ่ง รักรูจริงรักจะจํา
ดวยรักรอยถอยคํา เปนลํานําจวบรอยป

(หนา 180)

เมื่อเสร็จส้ินพระราชภารกิจในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว ในขณะที่จะ
เสด็จนิวัติประเทศไทย พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ    
ประชาชนจีน ซ่ึงแสดงใหเห็นความประทับพระราชหฤทัยตอส่ิงตางๆ โดยเฉพาะพระสหายชาวจีน
และชาวไทยที่ชวยสรางสีสันและความผูกพันในการเสด็จฯเยือนในครั้งนี้ ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…ความรูสึกในตอนนั้นคอนขางจะแปลก คือคอนขางจะอางวางวังเวง พูดไมออก ตลอดเวลาที่อยู
ในประเทศจีนในครั้งนี้เปนเวลารวม 2 สัปดาห สําหรับการเดินทางแบบนี้จะวานอยก็นอย จะวา
นานก็นาน ขาพเจาพยายามตั้งใจใฝรูสภาพตางๆ ที่ไดพบเห็น ไดยิน ไดฟง การทองเที่ยวไปในโลก
ยอมตองเปดใจใหกวาง ใชสติปญญาที่มีอยูพิจารณาสิ่งที่เขามากระทบจิตใจ และประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 ที่สําคัญที่สุด คือมิตรสหายทั้งใหมและเกาที่ไดพบในครั้งนี้ทั้งไทยและจีน โดยเฉพาะผูที่ได
เดินทางรวมกันมาจนเกิดความผูกพัน แมไมทราบวาจะมีโอกาสพบกันอีกหรือไม

(หนา 247)

ในพระราชนิพนธเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการ
เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในอันที่จะทําใหพระองคไดทรงฝกฝนการใชภาษาจีนใน
ประเทศที่เปนเจาของภาษา ซ่ึงจะชวยใหความรูภาษาจีนของพระองคกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังความวา

        ใครๆ คงจะวาขาพเจาไปแตเมืองจีนบอย 5 – 6 ครั้งยังไมพอไปอีกทําไม ที่จริงแลวไปครั้ง
หนึ่งๆ ก็มีประโยชน เพราะวาไดซอมพูดภาษาจีนในบรรยากาศเมืองจีน จะทําใหรูภาษาจีนกาวหนา
ขึ้น   เสียอยูอยางเดียว  คือ   ชวงนี้ขาพเจามีงานที่จะตองเดินทางไปคางแรมที่โนนที่นี่   จึงไมมีเวลา
เตรียมการ อยางไรก็ตามครั้งนี้ไมคิดวาจะไปนานนัก จึงเลือกเอามณฑลยูนนานซึ่งใกลและเคยไป
มาแลวเมื่อสิบกวาปกอน…

(หนา 2)

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมี     
พระราชทรรศนะในเชิงบวกตอการเดินทางทองเที่ยว โดยทรงเห็นวาการเสด็จฯเยือนประเทศตางๆ 
เปนการเปดโลกทัศนใหเห็นสิ่งตางๆ ที่นาสนใจในโลกกวาง อีกทั้งยังเปนการสรางประสบการณที่
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แปลกใหมใหกับชีวิต นอกจากนี้ยังทรงเห็นวาการเสด็จฯเยือนประเทศตางๆ เปนการทรงงานเพื่อ
ชาติบานเมืองอีกดวย

3.3.2 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
ในการเสด็จฯเยือนสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งที่      
พระองคไดทอดพระเนตรอยูเสมอ เชน เมื่อเสด็จไปมณฑลสานซี พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับสีของแมน้ําเวยเหอ โดยทรงนําไปเปรียบเทียบกับสีของแมน้ําคงคาและยมุนาใน
เร่ืองกามนิต ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…แมน้ําเวยเหอซึ่งมีความแปลกอยูที่แมน้ําสายนี้มีสาขาสองสาย สายหนึ่งมีสีเขียว อีกสายหนึ่งเปน
สีเหลือง ลืมถามวาทําไมเปนอยางนั้น สีเหลืองคงจะเปนเพราะดิน (เหมือนสี แมน้ําหวงเหอ แมน้ํา
นี่ก็เปนสาขาแมน้ําหวงเหอดวย) สีเขียวคงเปนพืชแขวนลอยในน้ําอยางหนึ่งจําพวกสาหราย (นี่แตง
เองนะ) กลาวถึงน้ําสีเขียวสีเหลืองทําใหนึกถึงหนังสือเรื่อง กามนิต ที่วาแมน้ําคงคาและแมน้ํายมุนา
นั้น สีเหลืองและเขียว รวมกันบางแยกกันบาง เปรียบเหมือนวรรณะพราหมณ และวรรณะกษัตริย 
ที่บางครั้งก็รวมกันมีความสามัคคีกันดี บางครั้งก็มีความแตกแยกกัน…อาว…ทําไมพูดเรื่องเมืองจีน
อยูดีๆ แลวไถลไปเมืองอินเดียได แมน้ําเวยเหอนี้ไหลจากกานซู

(หนา 137)

นอกจากนี้เมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรหุนทหารในสุสานของจักพรรดิจิ๋นซีฮองเต พระองค
ทรงสังเกตวาหุนแตละตัวแสดงอารมณแตกตางกัน ซ่ึงแสดงความเปนผูชางสังเกตของพระองคได
เปนอยางดี  ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…พูดถึงหนาตาของหุน ขาพเจาไมทราบวาดูหนาตาเปนคนแควนใดหรือกลุมใด แตมองดูแลวก็อด
สรรเสริญนายชางผูแกะสลักมิได วามีความสามารถใสอารมณตางๆ ในใบหนา ทําใหคิดวาแตละ
นายซึ่งรวมกันเปนทหารในกองทัพของราชวงศฉิน ตางมีความนึกคิดและอารมณของตน

(หนา 158)

นอกจากนี้พระองคยังไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเอาใจใสในหนาที่การงานของ 
เจาหนาที่ในพิพิธภัณฑสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต รวมทั้งกลาวถึงการสรางงานใหแกชาวชนบท
ในทองถ่ินนั้นอีกดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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…ขาพเจาเห็นวา เจาหนาที่ทุกคนเอาใจใสและรักงานของตนเปนอยางยิ่ง พิพิธภัณฑแหงนี้อีก
หนอยคงจะเปนแหลงการศึกษาวัฒนธรรมโบราณของจีน ซึ่งเมื่อเราใชประกอบกับเทคโนโลยีใน
ปจจุบันแลว อาจจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับอนาคตของชาติ การที่เอาคนในหมูบานที่อยูใกล
เคียงกับสุสานมาหัดงาน เปนการพัฒนาชนบทและชวยชาวบานดวย

(หนา 162)

เมื่อครั้งเสด็จไปมณฑลจี๋หลิน พระองคไดทอดพระเนตรทิวทัศนที่มีความงดงามแปลกตา 
และไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับความสวยงามของสภาพภูมิประเทศ ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

        มองออกไปนอกหนาตางเห็นทิวทัศนสวยงามแบบที่เราไมคอยไดเห็น คือขาวไปหมดทุกอยาง 
อาจจะเปนทิวทัศนที่ดูเหมือนจะซ้ําซากจําเจ แตทําใหเรารูสึกเย็นและผอนคลายอารมณ

(หนา 109)

ระหวางการเสด็จลองเรือในทะเลสาบเออรไห พระองคไดทอดพระเนตรทิวทัศนริมฝง
ทะเลสาบ และไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศซึ่งชวยใหผูอานเกิดจินตภาพได
อยางชัดเจน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        เราออกมาชมวิว มองไปไกลๆ พวกหนึ่งก็วาเหมือนวิวทะเลสาบเจนีวา มีภูเขาสูงปกคลุมดวย
หิมะขาว ตอนนี้หิมะกําลังตกบนยอดเขา มีเมฆดูเหมือนจะเปนเมฆดูสามี24 ถายรูปกันใหญ แตอีก
ดานหนึ่ง (เขาใจวาเปนเพราะเรือเราแลนอยูใกลฝงนี้) ดูเห็นแหงแลงคลายๆ ภูเขาในมองโกเลียที่เรา
ไปตอนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 เลยวาที่นี่ดีมากขางหนึ่งเปนเจนีวาอีกขางเปนมองโกเลีย

(หนา 61)

ตอมาพระองคไดเสด็จไปเกาะเสี่ยวผูถัวและไดทรงเสี่ยงเซียมซีเจาแมกวนอิมไดใบที่ 31 ซ่ึง
คําทํานายลวนเปนเรื่องที่ดีงามทั้งส้ิน พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะตอคําทํานาย ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

                                                          
24เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบเออรไหในมณฑลยูนนานเทานั้น โดยบน  

ทองฟาจะมีเมฆสีขาวเปนช้ันๆ เมื่อมีลมเมฆจะคอยๆ ใหญขึ้น นับเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่งดงามและ        
นาอัศจรรยใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



331

…ช้ันบนเปนพระกวนอิม มีเซียมซี วิธีเสี่ยงเซียมซีที่นี่เขาใหเจาหนาที่ของวัดเขยากระบอกเซียมซี 
และคนเสี่ยงหยิบติ้ว ขาพเจาวาไมเอาจะเสี่ยงแบบไทยคือเขยาเอง ปรากฏวาไดใบที่ 31 ซึ่งดีมาก จะ
รวยตลอดชาติ โชคดีตลอดไป พ่ีนองก็รัก ไมมีปญหาอะไรเลยเพื่อนก็รัก มีเพื่อนก็เหมือนพี่นอง ที่
แยคือบอกวาจะแตงงานชา ตองชาถึงจะดี อายุ 40 – 50 ก็แตงได แตงแลวจะไดลูกชายที่ดีมาก 
ขาพเจาสงสัยวาแตงชาแลวจะมีลูกหรือ ถึงมีก็ไมดี ลูกชายยังไมทันจะโตเราก็ตายเสียกอน เห็นจะ
ไมทําตามเซียมซี

(หนา 70)

นอกจากนี้ยังไดเสด็จไปทอดพระเนตรการคาขายสินคาบริเวณวัดเจดีย 3 องค ที่มีการตอ
รองราคาระหวางผูขายและผูซ้ือชวยกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางทั้งสองฝาย พระองคไดแสดง 
พระราชทรรศนะวาการซื้อขายดังกลาวมีสีสันนาสนใจแตกตางจากการซื้อขายสินคาในหาง        
สรรพสินคา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…ของตางๆ ก็ดูจะไมเปนประโยชนอะไรนัก นอกจากซื้อเปนที่ระลึกและสนุกกับการตอของ ของ
ที่นี่คงจะตั้งราคามากกวาความเปนจริง 3 – 4 เทาเปนอยางนอยใครๆ ตอ พอคาแมคาจึงยังขายได 
เชน เจาแมกวนอิมราคา 200 ตอไดเหลือ 60 หยวน แจกันราคา 300 ตอไดเหลือ 120 ใครตอไดราคา
ถูกหรือนอยกวาที่เขาบอกยิ่งมากยิ่งแสดงวามีความสามารถ วิธีการที่เห็นเขาทํากันคือตอไวและเดิน
ไป คนขายจะตะโกนเรียกเอง บรรยากาศตรงขามกับบริการสมัยใหม ที่เขาพยายามตั้งราคาสินคา
ใหเปนมาตรฐาน ติด bar – code ตามสินคาเพื่อใหซื้อขายไดไวขึ้นในหางสรรพสินคา ซื้อของชนิด
สงถึงบาน เพื่อไมตองฝาจราจรออกไปซื้อหรือเสียเวลาทํางานอื่น ฯลฯ ยอมจายแพงเพื่อประหยัด
เวลา แตนี่ตองการของถูกโดยยอมเสียเวลานานพอใชในบางครั้ง

(หนา 85)

เมื่อครั้งเสด็จประพาสศาลเจาชูหยวนพระองคทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการยายศาลเจาที่มี
การยายมาหลายครั้งแลว โดยยายศาลเจาครั้งแรกตั้งแตสมัยราชวงศถัง เมื่อคร้ังสรางเขื่อนเกอโจวปา
ก็ยายมาที่ปจจุบันและในขณะนี้ก็กําลังจะยายอีกครั้งหนึ่ง พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยว
กับการยายศาลเจา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…ขาพเจาถามวาทําไมตองยายศาลเจา ตอนนี้ก็อยูเหนือระดับน้ําทวมอยูแลว ไกดบอกวาภูเขาที่อยู
หลังศาลเจานี้เปนหินที่พังงาย จึงคิดวายายดีกวา ขาพเจาคิดวาคงเปนเรื่องงบประมาณดวย ไหนๆ มี
เงินแลวก็ทําเสียใหดีเลย จากนี้คงไมตองยายแลว…

(หนา 117)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



332

และระหวางการเสด็จประพาสบานของหลูซุน พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับ
ชีวิตของหลูซุนโดยเชื่อมโยงแนวคิดกับสังคมและโลกในปจจุบัน ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        เมื่อศึกษาประวัติของหลูซุน ขาพเจาประทับใจในความยึดมั่นอุดมการณ ความเปนอยูอยาง
สมถะเรียบงาย ภารกิจในการใหความรูแกคนหรือปลุกเพื่อนรวมชาติใหต่ืนขึ้นจากความไมรูและ
ความเฉื่อยชา ในโลกสมัยใหมที่วากันวาไรขอบเขตไรพรมแดนนั้น เปนเรื่องที่ควรชวยกันคิด
ไตรตรอง จะตองใหความรูแกคนในสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทและความเปนอยูเชนไรเพียงใด
จึงจะพอเหมาะพอควร

(หนา 254)

เมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานของพระเจาตากสินมหาราช พระองคไดสดับ
เร่ืองเลาที่พระเจาตากสินมหาราชพระราชทานทองใสโองผักดองแกพระญาติที่เมืองจีน ซ่ึงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องเลาดังกลาวพรอม
ยกขอความในพระราชพงศาวดารมากลาวอางอิง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ 
ความวา

        เรื่องนี้ไมนาเช่ือวาจริง สมัยกรุงธนบุรีบานเมืองยากจน จะเอาทองที่ไหนสงไปเมืองจีนถึง     
18 โอง พระเจาตากเองยังทรงปรารภเรื่องบานเมืองยากจน ขาวปลาอาหารขาดแคลนดังความใน  
พระราชพงศาวดารวา…ออกพระโอษฐวา บุคคลผูใดเปนอาทิคือเทวดาบุคคลผูมีฤทธิ์ มาประสิทธิ์ 
มากระทําใหขาวปลาอาหารบริบูรณขึ้น ใหสัตวโลกเปนสุขได แมนผูนั้นปรารถนาพระพาหาแหง
เราขางหนึ่ง ก็อาจตัดบริจาคใหแกผูนั้นได…

(หนา 13)

เมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานของประธานาธิบดีซุนยัดเซ็น พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับการเก็บศพและการระลึกถึงคุณงามความดีของผูตาย ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา
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        สวนเก็บศพเปนหลุมลึกลงไป ใสหีบหินออนทํารูป ดร.ซุนยัดเซ็นนอนอยู ฝมือชางเชโก 
สโลวะเกีย ศพจริงฝงลึกลงไปอีก 5 เมตร แตแรกเตรียมใสโลงกระจก แตโลงกระจกที่ทํามาจาก   
รัสเซียรั่ว ทําใหหนาเริ่มเนา จึงตองฝงธรรมดา ที่จริงขาพเจาคิดวา ฝงธรรมดาหรือเผาศพดีกวา ไม
ยุงยากวุนวาย จะระลึกถึงบุคคลควรระลึกถึงคุณงามความดี

(หนา 118)

ระหวางการทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยการปกผาไหม พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับงานศิลปหัถกรรมของจีน และยังทรงเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศิลป
หัตถกรรมเหลานั้นอีกดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        สวนที่เปนสถาบันวิจัยการปกผาไหมนั้น มีบางทานวาไมเห็นจะวิจัยอะไร เหมือนเปนโรงงาน
เฉยๆ แตในความเห็นของขาพเจานั้น คําวา เหยียนจิว หรือ วิจัย นั้น รวมถึงการศึกษาหาวิธีการที่จะ
รักษาศิลปะนี้ใหคงอยู ใหมีการพัฒนาในทางที่งดงามสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางวัฒธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ขาพเจาคิดวาหัตถกรรมของจีนสวยงามและคุณภาพดียิ่ง แตยังขาดเรื่องการ      
ออกแบบใหเปนที่พอใจของคนที่ใชชีวิตแบบสมัยใหม สถาบันนี้ต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1957 มีเจาหนาที่
ทํางานอยู 200 กวาคน มีทั้งชางปกและนักออกแบบ

(หนา 253)

เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนซานเวยพระองคไดกลาวถึงชื่อของโรงเรียน
ที่หมายถึง “หนังสือสามรส” คือ คัมภีร ประวัติศาสตร และบทกวี โดยมีคํากลาววา คัมภีรเปรียบ
เสมือนขาว ประวัติศาสตรเสมือนกับขาว และโคลงกลอนดุจน้ําจิ้ม ซ่ึงพระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของโรงเรียนซานเวยไวอยางนาสนใจ ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

        ฟงคําอธิบายเพิ่มเติมแลว ขาพเจาคิดวา คัมภีร คงหมายถึงปรัชญาและความรูสาขาตางๆ ความ
คิดและความรูมีความสําคัญตอชีวิต ดุจขาวที่เลี้ยงชีวิตเรา ประวัติศาสตร ทําใหเรารูความเปนมา
ของชาติบานเมือง ไดศึกษาการสรางความเจริญ ปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขของประเทศ 
สามารถนําความรูนี้มาประยุกตใชในการงานอาชีพตามความรูที่ร่ําเรียนมา จึงเปนเสมือนกับขาวมา
เสริมรสชาติของขาว บทกวี ใหปญญา ความงาม ความสุนทรีย จึงเปนเสมือนน้ําจิ้มชวยชูรสของ
ขาวและกับขาวยิ่งๆ ขึ้น

(หนา 309)
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ระหวางการเสด็จประพาสเจาหยวนหรือสวนพุทราจีน ซ่ึงเคยเปนที่ตั้งสํานักงานกลางของ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1944 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 พระองคได
ทอดพระเนตรสํานักงานในสวนตางๆ รวมทั้งหองแสดงศิลปะยุคปฏิวัติ ซ่ึงพระองคไดแสดง     
พระราชทรรศนะตองานศิลปวัฒนธรรมนั้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออู          
อารยธรรม ความวา

        ฉันมาดูที่นี่แลวรูสึกวางานศิลปวัฒนธรรมเปนงานสําคัญมากตอการโฆษณาชวนเชื่อหรือ
ประชาสัมพันธทางการเมือง เพราะนอกจากจะเปนการใหขอมูลแลว ศิลปะสามารถสนองตอบ
ความตองการดานจิตใจของมนุษยไดดวย เมื่อไดสัมผัสศิลปะที่สอดคลองกับอารมณ อาจทําใหเกิด
ความรูสึกคลอยตามได

(หนา 46)

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จประพาสสวนสาธารณะน้ําพุเปาทู พระองคไดทอดพระเนตรอาคาร
เก็บรวบรวมผลงานของหวังเสวี่ยเทาจิตรกรชื่อดังซึ่งเปนลูกศิษยของฉีไปสือนักเขียนภาพจีนที่มี  
ช่ือเสียง พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับคําจารึกที่รูปปนของหวังเสวี่ยเทา ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…มีจารึกลายมือไวแปลความวา ครามกลายเปนสีน้ําเงิน ตีความวาลูกศิษยเกงกวาครูแลว ครามเมื่อ
สกัดเปนสีแลว จะสีเขมขนกวาสีครามในธรรมชาติ ฉันรูสึกวาเปนเรื่องพูดยากที่จะบอกวาใครดี
กวากัน ถาครูบอกวาลูกศิษยเกงกวาก็หมายความวาครูพอใจในการสอนของตน

(หนา 71)

นอกจากนี้เมื่อเสด็จไปถ้ําหลงเหมินซ่ึงเปนสถานที่สลักพระพุทธรูปจํานวนมาก พระองค
ไดแสดงพระราชทรรศนะในเชิงลบเกี่ยวกับการสลักพระพุทธรูปไวในถํ้า ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ไมทราบวาธรรมเนียมสลักพระพุทธรูปไวในถ้ําเริ่มเมื่อไร ฉันวาที่อินเดียคงจะเริ่มกอน เชน 
ถ้ําอชันตา เอลลอรา หรือถ้ําที่พระธุดงคมาอยู พระสมัยใหมนี้ยังชอบปนพระพุทธรูปไวในถ้ํา ไมรู
เปนการดีหรือทําลายธรรมชาติ เพราะสวนใหญจะไมสวยงาม

(หนา 162)
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ในพระราชนิพนธเรื่อง หวงเหออูอารยธรรม เมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานกวนอู     
พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับความตาย ดังความวา

…ประตูทางเขาสรางในราชวงศชิง ตัวสุสานสรางในรัชศกวานลี่ ราชวงศหมิง เปนสุสานฝงหัว
กวนอู สวนตัวฝงที่ตังหยัง มณฑลหูเปย ฉันรูสึกวาฝงแบบตัวไปทาง หัวไปทางนี่ไมดีเลย แตถาไม
ถือ คิดเสียวาตายไปแลวก็ทิ้งรางก็ไมเปนไร ดูเหมือนวาโจโฉเปนผูฝงหัวกวนอู เพราะขาศึกตัดหัว
กวนอูสงใหโจโฉเพื่อเอาความดีความชอบ แตโจโฉกลับทําพิธีศพใหอยางสมเกียรติ

(หนา 166)

และในพระราชนิพนธเรื่อง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคกลาวถึงการเสด็จไป
ทอดพระเนตรวัดตาเจวี๋ย ซ่ึงเปนวัดที่มีลักษณะพิเศษคือหันหนาทางทิศตะวันออก โดยไดแสดง 
พระราชทรรศนะเกี่ยวกับวัดแหงนี้ ดังความวา

        วัดนี้มีลักษณะพิเศษคือ หันทางทิศตะวันออก วัดอื่นๆ หันทางทิศใตเรื่องทิศทางของวัดนี้
ขาพเจาไมสูจะเขาใจดีนัก สันนิษฐานวาทิศใตถือวาเปนทิศหลัก บางคนก็วาเลียนแบบวัดที่สรางวัด
แรกที่ภูมิประเทศบังคับใหหันทางทิศใต ที่หันทางตะวันออกบางคนวาเปนดวยภูมิประเทศบังคับ
เชนกัน หรือเปนธรรมเนียมของราชวงศเหลียว แตขาพเจาคิดวานาจะมีเหตุผลทางศาสนาคือ เมื่อ
สาธุชนเดินเขาไปไหวพระ เขาทางตะวันออกก็จะเปนพระอยูทางตะวันตก คือ ดินแดนสุขาวดี…

(หนา 63)

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯเยือนสถานที่ทองเที่ ยวใด  พระองคจะทรงสัง เกตและทอดพระเนตรดวยความ                      
เอาพระราชหฤทัยใส อีกทั้งยังแสดงพระราชทรรศนะที่นาสนใจตอสถานที่ทองเที่ยวดังกลาว      
บางครั้งเปนการแสดงพระราชทรรศนะสวนพระองค ในขณะที่บางครั้งเปนการแสดงพระราช
ทรรศนะในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็ตามการสอดแทรกพระราชทรรศนะดังกลาวนี้ไดชวยเพิ่มสีสัน
ใหแกพระราชนิพนธ ทําใหพระราชนิพนธนาสนใจมากยิ่งขึ้น

3.3.3 พระราชทรรศนะอื่นๆ
นอกจากพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวและพระราชทรรศนะเกี่ยวกับ

สถานที่ทองเที่ยวแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังทรงแสดงพระราช
ทรรศนะอื่นๆ ที่นาสนใจไวมากมาย ซ่ึงพระราชทรรศนะบางประการแสดงใหเห็นความเปนผูเขาใจ
โลก เขาใจชีวิตของพระองคไดอยางชัดเจน ดังนี้
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3.3.3.1 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการ

เมืองการปกครองไวอยางนาสนใจ ซ่ึงลวนใหขอคิดแกชนชั้นปกครองไดเปนอยางดี เชน ระหวาง
การทอดพระเนตรพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงรูปจักรพรรดิในสมัยราชวงศชิง พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับอํานาจและการปกครองไวอยางลึกซึ้งคมคาย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ความวา

…เรื่องการขึ้นสูอํานาจและความเสื่อมของราชวงศนั้นเปนเรื่องที่ชวนใหคิด ผูที่ไดอํานาจตอนตน
มักมาจากดินแดนที่ยากจน ยากลําบาก จึงตองดิ้นรน เมื่อไดอํานาจแลวบางคนก็รักษาอํานาจไวไม
ได เพราะการที่จะรักษาอํานาจไดมีปจจัยหลายอยาง อยางหนึ่งคือการปกครองการบริหารที่มีระบบ 
อยางที่เรียกวามีระบบที่ดีแลว ไมสําคัญที่ตัวบุคคล เมื่อมีระบบที่ดีทําใหสามารถหารายไดมาใชใน
การบริหารได (ไมมีรายไดก็บริหารไมได) การหารายไดที่ดีที่สุดคือการเก็บภาษีอากร ถาระบบเก็บ
ภาษีลมเหลวก็ขาดรายได เปนสวนที่นําความลมเหลวมาสูผูมีอํานาจ อีกประการหนึ่งเมื่อมีระบบที่
สมบูรณแลว ความคลองตัวในการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให
ราชวงศหรือผูมีอํานาจนั้นอยูรอดไดก็ลดลง เมื่อมีอํานาจใหมมาทาทายก็มกัจะพายแพอยูไมได

(หนา 51)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ กลาวถึงการสงขาราชการที่ประพฤติมิชอบไป
ประจําในทองถ่ินทุรกันดาร โดยพระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการ  
ปกครองไปในสวนทองถ่ินไวอยางลุมลึกนาสนใจ แสดงใหเห็นความเอาพระราชหฤทัยใสตอการ
ปกครองประเทศของพระองคไดอยางชัดเจน ดังความวา

…เรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่นาสังเกตวาการสงคนไปรับราชการอยูที่หางไกลทุรกันดารควรเปนคน    
อยางไร ขาพเจาไดยินอยูเสมอวาคนที่กระทําความผิดมักจะถูกยายไปอยูที่ไกลและทุรกันดาร สวน
คนดีมีความชอบก็อยูในพระนคร ถึงงานในพระนครเปนงานที่มีความรับผิดชอบสูง แตงานในเขต
หางไกลก็สําคัญไมนอย ถาคนไมดีไปอาจจะไปกดขี่ประชาชนโดยสวนกลางไมรับรูโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสมัยที่เสนทางการคมนาคมและโทรคมนาคมยังไมสะดวก

(หนา 36)

3.3.3.2 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับการศึกษา
สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี ทรง เปนนั กการศึ กษาที่                          

สนพระราชหฤทัยตอระบบการศึกษาทุกระดับ พระองคเอาพระราชหฤทัยใสตอการศึกษาของชาติ
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อยูเสมอ แมแตการพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวพระองคก็มักจะสอดแทรกพระราชทรรศนะ
เกี่ยวกับการศึกษาไวดวย เชน ขณะสนทนากับภริยาทานหันเนี่ยนหลงเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กชาว
จีน พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการฝกสอนใหเด็กมีความรูพิเศษในดานตางๆ ตาม
ความสมัครใจ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ขาพเจาถามวาการฝกสอนนักเรียนใหมีความรูพิเศษเหลานี้ถาเปนไปตามความสมัครใจของเด็ก
อยางที่วาแลว เด็กอาจจะเฮโลมาเรียนอะไรที่ลนตลาดอยูแลว นาจะมีการชักแนะเด็กใหเรียนสิ่งที่
รัฐตองการ ทุกคนจะไดมีงานทําใหมีประโยชน เชน ขณะนี้ในตลาดแรงงานกําลังขาดแคลนชางฟต
ก็พยายามจัดสรรใหเด็กฝกไปทางนั้น เขาบอกวาเขาก็ทําอยางนั้นอยูแลว

(หนา 38)

ระหวางที่ทรงสนทนากับทานประธานคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการเรียนของเด็กชาวจีน        
พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการสอนใหเด็กรูจักการทํางานชวยเหลือครอบครัวใน
ชวงปดภาคการศึกษา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ทานประธานฯ บอกวาเวลาปดเทอมนักเรียนตองทบทวนวิชาการที่เรียนไปแลว และมี       
กิจกรรมการเคลื่อนไหวตางๆ ของโรงเรียน ขาพเจาสงสัยวาอยางนี้เด็กก็ไมรูจักการทํางาน    
อีกหนอยเมืองจีนจะลําบาก เด็กไทยเราบางคนเวลาปดเทอมหรือวางจากการเรียนจะตองไป
ทํางานตามโรงงานเพื่อหารายไดเพิ่มเติม ถาไมทําเดี๋ยวเด็กก็สบายเกินไปและไมมีประสิทธิภาพ 
ทานประธานฯ บอกวาในมหาวิทยาลัยเขาก็บรรจุหลักสูตรภาคปฏิบัติเอาไวเหมือนกัน

(หนา 296 – 297)

ระหวางการเสด็จฯเยือนสถาบันชนชาติมณฑลยูนนาน พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะ
ตอคณะวิชาภาษาตะวันตกที่จัดเอาภาษาญี่ปุนมาอยูในคณะวิชานี้ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง  
ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…ใครๆ ก็เอะอะวาทําไมถือภาษาญี่ปุนเปนภาษาตะวันตก ถามดูก็ไมมีคําตอบ ขาพเจาเลยคิดเอาเอง
วาการจัดวาใครเปนตะวันออกตะวันตกในที่นี้เห็นจะขึ้นอยูกับเศรษฐกิจ เวลานี้เห็นกันวาญี่ปุนเปน
ฝายตะวันตก ขาพเจาวาใหถือเปน 1 ใน G7

(หนา 170)
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ในขณะที่ทรงสนทนากับประธานาธิบดีเจียงเจอหมินเกี่ยวกับเรื่องบทกวีในสมัยราชวงศถัง 
พระองคไดทรงแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการทองจํา ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง         
เย็นสบายชายน้ํา ความวา

…เรื่องที่ทานกลาวถึงการทองจํานั้นขาพเจาเห็นวาเปนสิ่งสําคัญ นักการศึกษาหลายทานพยายามให
ยกเลิกการทองจํา โดยกลาววาเปนการปดกั้นความคิดริเริ่มสรางสรรค แตขาพเจาเกิดความสงสัยวา
ถาไมมีขอมูล  แลวจะเอาอะไรเปนพื้นฐานความคิด  การทองบทกวีทําใหไดศัพทมาแตงของตนเอง 
ของบางอยางติดอยูในสมองแลวก็ทําใหคิดไดลึกซึ้งขึ้น เพราะไมตองการขอมูลอีก นอกจากนั้นยัง
เปนการฝกความจําฝกสมาธิไมใหฟุงซาน

(หนา 177)

ระหวางประทับอยู ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง พระองคไดพระราชทานพระราชวโรกาสให   
นักศึกษา 2 คน มาสัมภาษณเกี่ยวกับชีวิตเมื่อคร้ังทรงศึกษาในระดับอุดมศึกษา พระองคไดแสดง
พระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเรียน การคบเพื่อน และการทํากิจกรรมตางๆ ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

…ขาพเจาแนะนําวาแขงขันกันอยางนี้เปนเรื่องดี เพราะวามีเพื่อนเกงจะไดชวนกันเกง ถามีเพื่อน    
ขี้เกียจก็จะพลอยขี้เกียจ และไมพยายามทําใหดี การพยายามมากๆ ก็อาจจะมีแรงกดดันได ก็จะตอง
เช่ือมั่นในตัวเองวาสอบเขามาไดก็ตองไมแพคนอื่น เปนนักศึกษาจะตองมีความคิดความเห็นของ 
ตัวเอง สนุกกับการศึกษาหาความรู คิดหาเหตุผล ชวยเหลือกันและกัน ทํากิจกรรมตางๆ มีเพื่อน
แยะๆ ตองบริหารรางกาย คลายเครียดดวยการเลนกีฬาอะไรก็ได

(หนา 256)

นอกจากนั้นพระองคยังไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาอังกฤษที่มี
อิทธิพลตอการศึกษาและการเรียนรูในโลกปจจุบัน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจา
เปนนักเรียนนอก ความวา

…ภาษาตะวันตกสําคัญมากเพราะหนังสือความรูตางๆ เปนภาษาอังกฤษมากมาย website ตางๆ ที่
เปนประโยชนสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ รูภาษาอังกฤษอยางเดียวก็ไมพอ เชน ดูทีวีเหตุการณอยาง
หนึ่ง โทรทัศนของแตละประเทศแสดงความคิดเห็นไมตรงกัน เราควรฟงหลายๆ ทาง และมาคิด 
ตัดสินใจวาเราควรจะคิดอยางไร…

(หนา 257)
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3.3.3.3 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยเรื่องราวทาง       

ประวัติศาสตรของจีนและมักแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีนไวอยางนาสนใจ เชน 
เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงรูปจักรพรรดิสมัยราชวงศชิง พระองคไดแสดง
พระราชทรรศนะเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีนในสมัยราชวงศชิง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ความวา

        เรื่องราวของราชวงศชิงเปนชวงเวลาในประวัติศาสตรจีนที่นาศึกษา แตก็ลําบากเพราะเรื่องราว
มาก ขอมูลซับซอน และเปนการยากที่จะประเมินการกระทําของบุคคลในประวัติศาสตรวาใครดี
ใครไมดีอยางที่ไกดพูด ขาพเจาอานหนังสืออื่นเขาก็มีความเห็นตางออกไป

(หนา 55)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคก็ไดแสดง    
พระราชทรรศนะเกี่ยวชีวิตของจักรพรรดิปูยีที่มีบางเหตุการณที่สามารถนํามาชวยสอนและเตือนสติ    
ในการดําเนินชีวิตได ดังความวา

        เรื่องจักรพรรดิหุนเชิดที่จะเขียนคงจะตองจบแตเพียงเทานี้ เมื่ออานแลวควรวิเคราะหใหดีวา
เหตุการณทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกก็ดี เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตของจักรพรรดิปูยีหรือแมแตชีวิต
ของเราของทานทั้งหลายก็ดี ลวนแตมีความสลับซับซอนเหมือนเชือกพันกันเปนปม ความคิดและ
เหตุผลในการกระทํา  การตัดสินใจใดๆ  เปนเรื่องละเอียดออน ไมสามารถจะเลาสูกันฟงไดในเวลา
เพียงช่ัวโมงเศษๆ เชนนี้ อยางไรก็ตามประโยชนของการเรียนรูเรื่องสิ่งที่ผานมา นาจะมีสวนชวย
เตือนคนเราใหหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมถูกตอง เพื่อสรางความเจริญในอนาคตไดบาง

(หนา 68)

นอกจากนี้ระหวางการเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑเขตปกครองตนเองชนชาติ         
ไปตาหล่ี พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับระบบการเรียกชื่อกษัตริยของอาณาจักร     
นานเจาในอดีตรวมทั้งแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับถ่ินฐานดั้งเดิมของชนเผาไทยอีกดวย           
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

…ระบบเรียกช่ือกษัตริยของนานเจาใชช่ือคําหลังของพอเปนช่ือหนาของลูก เชน พีลอโกะ         
โกะลอฝง ฝงกาอี้ (คนนี้ตายไปกอนเลยไมไดเปนกษัตริย) สมัยที่ขาพเจายังเปนนักเรียนช้ันประถม
ศึกษา ตองทองจําช่ือพวกนี้ เพราะเขาบอกวาเปนอาณาจักรไทยโบราณ ยังสงสัยอยูเลยวาทําไมถึง
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ช่ือผิดมนุษยมนาแบบนี้ ตอมาคิดเสียวาทานพวกนี้อาจจะชื่ออยางอื่นแบบไทย แตวาจีนใชอักษรจีน
เขียนเลยเปนแบบนี้ อยางอาณาจักรทวารวดี บันทึกจดหมายเหตุจีนยังเรียกวา โตโลโปตี้ ไดทราบ
วาสมัยนี้นักวิชาการเขาพิสูจนไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่คนพบใหมขึ้น
เรื่อยๆ วาพวกนี้คงจะเปนคนเชื้อชาติไปไมใชคนไทยเปนอันวาตัดออกได ถึงเดี๋ยวนี้ขาพเจายังเช่ือ
อยูวาคนเผาไทย (ไท) ไดอยูอาศัยในดินแดนจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งแถบยูนนาน กวางสี ในอินเดีย 
พมา เวียดนาม มาเปนเวลาพันๆ ปแลว เพียงแตไมมีอํานาจรัฐเทานั้น…

(หนา 42 – 43)

3.3.3.4 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับยาเสพติด
หลังจากทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสงครามฝนและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮองกงแลว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการลงโทษ   
ผูติดยาเสพติดไวอยางลุมลึกและคมคาย ซ่ึงสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน
ไดอยางชัดเจน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        เรื่องยาเสพยติดนี้ก็แปลก เปนเรื่องอันตราย และกฎหมายลงโทษผูกระทําความผิดหนักกวา
อยางอื่น แตวาประเทศเพื่อนบานยังวาไทยลงโทษไมหนักพอ ครั้นเราจับชาวตางประเทศที่กระทํา
ความผิด ก็มีองคการตางประเทศมาพยายามชวยเหลือ รัฐบาลของประเทศผูถูกจับก็มาเรียกรองให
ปลอย หรือจะเอาตัวไปลงโทษเอง การเอาผูรายไปดูแลในประเทศของตนก็นายุติธรรมดี เพราะเปน
การรวมกันทําหนาที่เพื่อโลก แตก็ยังมีผูตําหนิวาการมอบผูรายขามแดนเปนการหงอกลัวฝรั่ง เปน
การเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ฉะนั้นถึงแมวาจะพนสมัยจักรวรรดินิยม การลาอาณานิคมแลว 
เรื่องยาเสพยติดก็ยังเปนปญหาเรื้อรังอยู

(หนา 143)

3.3.3.5 พระราชทรรศนะเกี่ยวกับบทกวี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยบทกวีและวรรณกรรม

ตางๆ ดวยเหตุนี้พระองคจึงมักทรงสนทนากับนักประพันธและผูเชี่ยวชาญดานบทกวีอยูเสมอ      
อีกทั้งพระองคมักจะแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับบทกวีไวอยางนาสนใจ เชน ระหวางทรงลอง
เรือในแมน้ําฉางเจียงพระองคไดทรงสนทนากับพระอาจารยและพระสหายเกี่ยวกับบทกวี และ   
พระองคยังแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการตีความบทกวี ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง  
เย็นสบายชายน้ํา ความวา
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        พ่ีหวานคุยกับครูหวาง ตีความบทกวีนี้ไมคอยตรงกัน ไมแนใจวาจะถือวามีความสุขหรือความ
ทุกขดี ขาพเจามีความเห็นวาเปนการแสดงความสุขความทุกขปนๆ กัน เชนเดียวกับบทกวีจีนอื่นๆ 
อีกหลายบทที่พูดถึงการเดินทาง การมีความสุขอยูกับธรรมชาติ นกรอง ปาเขา แตในขณะเดียวก็มี
ความทุกขคิดถึงบาน บทกวีสื่อใหรูสึกถึงความตองการที่จะแสวงหาอิสรภาพ ความงามของ    
ธรรมชาติอันยิ่งใหญแบบบทกวี Romantic หรืออาจกลาวไดวาไดรับอิทธิพลความคิดลัทธิเตาแตก็
ยังติดอยูกับความรูสึกตองการสังคมที่มีระเบียบตามลัทธิขงจื้อ ความขัดแยงในอารมณเชนนี้เปน
เสนหของวรรณคดีอันเปนเครื่องถายทอดความคิดจิตใจของบุคคลตอผูอื่น

(หนา 78)

เชนเดียวกับในพระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม ที่พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับการตีความบทกวีของผูอานไวดวย ดังความวา

        กวีมีอิสระในการเขียน และยอมหวังใหผูอานไดใชจินตนาการและปญญากลั่นกรองตีความกวี
นิพนธของตน เสรีภาพน้ีเปนการใหชีวิตอันสมบูรณแกบทกวี จากภาษาใจที่สื่อกันไดโดยไมมี
ขอบเขตจํากัด ไรพรมแดน เปนภาษาสากล

(หนา 184)

นอกจากนี้พระองคยังไดแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการแปลบทกวีวาผูอานอาจไดรับ
อรรถรสจากบทกวีนั้นไมเต็มที่นัก เนื่องจากแตละภาษาตางก็ส่ืออารมณความรูสึกของถอยคําใน
ภาษาของตนแตกตางกันออกไป ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ฉันมีความรูสึกวาความรูสึกที่อยูในแตละภาษาลวนแตตางกัน แตงบทกวีเปนภาษาหนึ่ง     
แลวแปลเปนอีกภาษาหนึ่ง ความหมายและอารมณยอมตางกัน

(หนา 236)

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี          
สนพระราชหฤทัยในเรื่องราวตางๆ หลายสาขา ดวยเหตุนี้พระองคจึงมักแสดงพระราชทรรศนะ
เกี่ยวกับเรื่องที่พระองคสนพระราชหฤทัยอยูเสมอ เชน ดานการเมืองการปกครอง การศึกษา            
ประวัติศาสตร ยาเสพติด และบทกวี เปนตน

ผลการศึกษาพระราชทรรศนะที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีน สรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชทรรศนะและ
การมองโลกที่นาสนใจในหลายดาน และมีพระราชทรรศนะในเชิงบวกเกี่ยวกับการเดินทาง       
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ทองเที่ยว อีกทั้งยังเอาพระราชหฤทัยใสในสถานที่ทองเที่ยวที่ไดทอดพระเนตรโดยมักจะทรงแสดง
พระราชทรรศนะเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวไวอยางนาสนใจเสมอ นอกจากนี้ยังไดแสดงพระราช
ทรรศนะเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่พระองคสนพระราชหฤทัยอีกดวย จะเห็นไดวาพระองคทรงมี
ความกลาในการแสดงพระราชทรรศนะ ทรงมีความเปนตัวของตัวเอง ทรงแสดงพระราชทรรศนะ
อยางเปนกลางปราศจากอคติ ในขณะเดียวกันพระองคก็ทรงเลือกใชถอยคําที่ไมกอใหเกิดความ   
ขัดแยง มีความละมุนละมอม แตชัดเจนตรงไปตรงมาแสดงใหเห็นความจริงใจและการมองโลกใน
แงดีของพระองคไดอยางชัดเจน

กลวิธีการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว

สารคดีทองเที่ยวเปนงานเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผูอานดวยเร่ืองราวการเดินทางและ
ประสบการณที่นาตื่นเตนเราใจของผูแตง ซ่ึงเต็มไปดวยสาระความรูแงมุมตางๆ ที่นาสนใจของ
สถานที่ ตลอดจนทรรศนะบางประการที่ผูแตงสอดแทรกไวเพื่อสรางสีสันใหแกงานเขียนของตน

นอกจากจะมีเนื้อหาสาระที่นาสนใจแลว คุณคาของสารคดีทองเที่ยวยังขึ้นอยูกับกลวิธีการ
ประพันธที่ชวนติดตาม โดยนักเขียนตองสรางสรรคกลวิธีการนําเสนอที่ดึงดูดความสนใจผูอาน   
ไมวาจะเปนการตั้งชื่อ การเปดเรื่อง การเสนอเรื่อง การปดเรื่อง และศิลปะการจัดรูปเลม เปนตน     
ผูประพันธตองมีช้ันเชิงในการเขียนเพื่อกระตุนอารมณของผูอาน และรวมองคประกอบเหลานั้นเขา
ดวยกันใหสอดประสานกลมกลืนกันอยางเปนเอกภาพ

เชนเดียวกับสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่นอกจากจะมีความโดดเดนในดานเนื้อหาสาระความรูแลว ยังมี     
กลวิธีการทรงพระราชนิพนธที่ดึงดูดความสนใจ กระตุนใหผูอานติดตามเนื้อเรื่องตอไป ในการ
ศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยแบงการศึกษากลวิธีการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวออกเปน 5 ประเด็น 
คือ การตั้งชื่อเรื่อง การเปดเรื่อง การเสนอเรื่อง การปดเรื่อง และศิลปะการจัดรูปเลม ดังมี             
รายละเอียดตอไปนี้

1. การตั้งชื่อเร่ือง
การตั้งชื่อเรื่องเปนกลวิธีการทรงประพันธประการแรกที่จะเชิญชวนใหผูอานอยากติดตาม

อานเรื่องราวตอไป ผลการศึกษาการตั้งชื่อพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
พบวามีกลวิธีการตั้งชื่อเร่ือง 6 ลักษณะ คือ ตั้งตามชื่อสถานที่ ตั้งชื่อโดยใชสมญานามของสถานที่      
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ตั้งชื่อตามเหตุการณสําคัญในการเดินทาง ตั้งชื่อตามเอกลักษณของสถานที่ ตั้งชื่อตามวัตถุประสงค
ของการเดินทาง และตั้งชื่อตามลักษณะการเดินทาง ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.1 ตั้งตามชื่อสถานที่
การตั้งชื่อลักษณะนี้เปนการนําชื่อของสถานที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีเสด็จฯเยือนมาตั้งชื่อเร่ือง จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว 2 เร่ือง    
ที่มีกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองตามชื่อสถานที่ คือ พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม และ หวงเหอ  
อูอารยธรรม การตั้งชื่อเร่ืองพระราชนิพนธดังกลาวสามารถวิเคราะหได ดังนี้

พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม กลาวถึงสถานที่แหงหนึ่งที่ไดรับการขนานนามวา 
“เจียงหนาน” ซ่ึงเปนชื่อของพื้นที่บริเวณภาคใตของมณฑลเจียงซูและภาคเหนือของมณฑลเจอเจียง 
พื้นที่ดังกลาวไดรับการยกยองวามีธรรมชาติที่งดงามมาก ทั้งพันธุไมหลากหลายชนิดและทะเลสาบ
ที่เล่ืองชื่อ ดวยเหตุนี้เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนพื้นที่ดังกลาว
และทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเจียงหนาน พระองคจึงทรงนํา
ช่ือสถานที่คือคําวา “เจียงหนาน” มาตั้งชื่อพระราชนิพนธ จากนั้นไดทรงเพิ่มสวนขยายดวยคําวา 
“แสนงาม” ที่หมายถึงงดงามมากนั่นเอง สาเหตุที่ทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธวา “เจียงหนานแสนงาม”  
ผูศึกษาสันนิษฐานวานาจะสืบเนื่องมาจากบทกวีของ “ไปจวีอ้ี” กวีเอกในสมัยราชวงศถัง ที่ไดสราง
สรรคบทกวีเกี่ยวกับความงดงามของเจียงหนานไวมากมาย เชน บทกวีที่ทรงแปลบทหนึ่งใน      
พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ที่วา

เจียงหนานแสนงาม
ทิวทัศนเกาที่คุนเคย
แดดออก บุปผาริมนทีแดงกวาเพลิง
ชุนเทียนยางมา น้ํานทีเขียวดุจคราม
ไมคิดถึงเจียงหนานไดอยางไร

(หนา 3)

จากบทกวีดังกลาวสันนิษฐานไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง
ไดรับแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการตั้งชื่อพระราชนิพนธจากบทกวีของไปจวีอ้ี ซ่ึงการตั้งชื่อ
เร่ืองใหนาสนใจควรเปนคําพูดที่ “ติดหู” ผูอาน ดังนั้นกลวิธีหนึ่งในการตั้งชื่อพระราชนิพนธจึงควร
ใชคําพูดที่ไดยินบอยๆ จนเคยชินหรือเปนคําที่คุนหูเพราะจะชวยใหจําชื่อไดงายขึ้น เชนเดียวกับ
พระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม ที่พระองคทรงตั้งชื่อโดยใชคําที่คุนหู จดจําไดงาย         
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พระองคทรงกลาวอางถึงภาพยนตรจีนกําลังภายในที่มีฉากของเจียงหนานเปนสวนหนึ่งในเรื่อง 
โดยทรงยกตัวอยางเรื่อง “มังกรหยก” และ “จอมใจจักรพรรดิ” ไวดวย ดังความวา

        คนไทยคุนเคยกับคําวา เจียงหนาน หรือที่ภาษาจีนแตจิ๋วออกเสียงวา กังนั้ม และภาษาไทย
ออกเสียงเคลื่อนไปวา กังหนํา เพราะมีภาพยนตรเกี่ยวกับจักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จประพาส      
เจียงหนานมาฉายหลายเรื่อง ภาพยนตรจีนกําลังภายในที่ฉายกันทางโทรทัศนก็มีอยูหลายเรื่องที่
กลาวถึงเจียงหนาน เรื่อง มังกรหยก ของกิมยงก็เอาเจียงหนานมาเปนฉากสวนหนึ่งของเรื่อง           
มีผูกลาหาญทั้งเจ็ดแหงกังหนํา อาจารยของกวยเจงเปนตัวละครในเรื่องดวย เพลงในภาพยนตรเรื่อง 
จอมใจจักรพรรดิ หรือ เจียงซานเหมยเหริน ก็รองบรรยายถึงเจียงหนานเชนกัน จนคําวา เจียงหนาน
เหา หรือ เจียงหนานแสนงาม เปนวลีที่ชาวจีนพูดกันติดปาก

(หนา 4)

ดวยเหตุนี้จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธเร่ืองนี้วา เจียงหนานแสนงาม อาจจะเปน
เพราะพระองคทรงไดรับแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากบทกวีของไปจวีอ้ี อีกทั้งพระองคอาจจะมี
พระราชประสงคที่จะใหช่ือพระราชนิพนธจํางาย จึงทรงนําเอาวลีที่คุนหูทั้งชาวไทยและชาวจีนมา
ตั้งเปนชื่อพระราชนิพนธ

สวนพระราชนิพนธเรื่อง หวงเหออูอารยธรรม เปนการกลาวถึงการเสด็จฯเยือนมณฑล    
เหอหนาน มณฑลซานตง มณฑลซานซี และมณฑลสานซีซ่ึงเปนบริเวณที่แมน้ําหวงเหอ (ฮวงโห) 
ไหลผาน ทั้งนี้ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้พระองคมีพระราชประสงคสําคัญ
คือเพื่อทอดพระเนตรอารยธรรมจีนโบราณแถบลุมแมน้ําหวงเหอ ดวยเหตุนี้จึงทรงนําเอาคําวา 
“หวงเหอ” ซ่ึงเปนชื่อแมน้ําสายหลักของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไหลผานมณฑลที่พระองค
เสด็จฯเยือนมาตั้งชื่อพระราชนิพนธ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณลุมแมน้ําหวงเหอนั่นเอง

นอกจากนี้พระองคยังไดเพิ่มสวนขยายคําวา “หวงเหอ” โดยใชคําวา “อูอารยธรรม” เพราะ
บริเวณลุมแมน้ําหวงเหอนั้นเปนแหลงกําเนิดอารยธรรมในสมัยโบราณของจีน ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ความเปนมาและวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีต ประกอบกับการเสด็จฯเยือนในครั้งนี้พระองคได     
ทอดพระเนตรอารยธรรมลุมน้ําหวงเหอที่สําคัญหลายประการ ดังนั้นพระองคจึงทรงตั้งชื่อพระราช
นิพนธที่มีความหมายครอบคลุมประเด็นตางๆ ในพระราชนิพนธวา “หวงเหออูอารยธรรม”

การตั้งชื่อพระราชนิพนธตามชื่อสถานที่ของพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม และ
หวงเหออูอารยธรรม จะเห็นไดวามีลักษณะรวมกันคือประกอบดวยช่ือสถานที่และสวนขยาย ดังนี้
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เจียงหนานแสนงาม = เจียงหนาน (ช่ือสถานที่) + แสนงาม (สวนขยาย)
หวงเหออูอารยธรรม = หวงเหอ (ช่ือสถานที่) + อูอารยธรรม (สวนขยาย)

จะเห็นไดวาลักษณะการตั้งชื่อดังกลาวเปนการสื่อความใหผูอานทราบถึงเนื้อเรื่องไดอยาง
ชัดเจน ชวยใหผูอานทราบวาเนื้อหาในพระราชนิพนธกลาวถึงการเสด็จฯเยือนสถานที่ใด และสถาน
ที่นั้นมีลักษณะเชนไร

1.2 ตั้งชื่อโดยใชสมญานามของสถานที่
การตั้งชื่อลักษณะนี้ชวยดึงดูดความสนใจของผูอานดวยการใชคําสมญานามของสถานที่มา

ตั้งชื่อเร่ือง โดยคําสมญานามไมไดส่ือความหมายโดยตรงวาเปนสถานที่ใด แตมีนัยที่ผูอานสามารถ
ตีความเขาใจไดวาผูแตงตองการกลาวถึงสถานที่ใด

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีพระราช
นิพนธเพียงเร่ืองเดียวที่ตั้งชื่อโดยใชคําสมญานามของสถานที่ คือ พระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงนําคํากริยาที่ส่ือความหมายของการเดิน
ทางทองเที่ยวมาขึ้นตนชื่อพระราชนิพนธโดยทรงใชคําวา “ย่ํา” ที่มีความหมายวา “เหยียบหนักๆ 
ซํ้าๆ, ถาเหยียบในลักษณะเชนนั้นอยูกับที่เรียกวา ย่ําเทา, เดินในลักษณะคลายคลึงเชนนั้น”25 ซ่ึง
แสดงใหเห็นการเสด็จพระราชดําเนินอยางสมบุกสมบัน มีความมุงมั่นและตั้งพระราชหฤทัยในการ
เสด็จฯเยือน ตอมาพระองคไดทรงนําคําวา “แดนมังกร” มาตอทายคําวา “ย่ํา”  ซ่ึงคําวา “แดนมังกร” 
ในที่นี้มีนัยที่ส่ือถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อวา มังกรเปนสัตวมงคล 
เปนสัญลักษณของเทพเจาและกษัตริย ชาวจีนสวนใหญมีความเชื่อวาตนเปนบุตรของมังกร และ
มังกรก็เปนสัญลักษณประจําชาติจีนมาตั้งแตโบราณกาล ดังนั้นคําวา “แดนมังกร” จึงสามารถ         
ตีความไดวา คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน นั่นเอง

การตั้งชื่อพระราชนิพนธเชนนี้แมไมไดใชช่ือสถานที่ตรงๆ แตก็เปนที่เขาใจวาสถานที่นั้น
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคมิได
ระบุสถานที่อยางเฉพาะเจาะจงแตกลาวสื่อความเพียงรวมๆ วาเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะเปนการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรก จึงทรงตั้งชื่อพระราช
นิพนธโดยไมไดระบุลงไปวาเสด็จฯเยือนเมืองใดและมณฑลใดบาง

                                                          
25ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 906.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



346

จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธมีการใชภาษาที่นาสนใจโดยทรงเลือกใชคํากริยาที่
แสดงอาการมุงมั่น ตั้งพระราชหฤทัย และความมานะบากบั่นเสด็จพระราชดําเนินไปสถานที่ตางๆ 
อยางไมคํานึงถึงความยากลําบาก สวนคําสมญานามที่พระองคทรงนํามากลาวถึงสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนนั้นแมผูอานจะรูนัยที่พระองคส่ือออกมาไดอยางชัดเจน แตสมญานามดังกลาวก็ชวย
สรางจินตนาการใหแกผูอานไดเปนอยางดี ทําใหชวนติดตามเนื้อหาในพระราชนิพนธมากยิ่งขึ้น

1.3 ตั้งชื่อตามเหตุการณสําคัญในการเดินทาง
การตั้งชื่อลักษณะนี้ชวยใหผูอานสามารถเขาใจเหตุการณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระราช

นิพนธได เนื่องจากเปนการนําเอาเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในการเดินทางมาตั้งชื่อพระราชนิพนธ 
จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีพระราชนิพนธเพียง
เร่ืองเดียวที่ตั้งชื่อเร่ืองตามเหตุการณสําคัญในการเดินทาง คือ พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้พระองคมีพระราชประสงคที่จะทรงเขา
รวมพิธีการสงมอบฮองกงกลับคืนเปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน นับไดวาเปนเหตุการณสําคัญ  
ที่พลิกประวัติศาสตรจีนและประวัติศาสตรโลก ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคพระราชนิพนธสารคดี       
ทองเที่ยวจึงทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธตามเหตุการณสําคัญในการเดินทางวา “คืนถ่ินจีนใหญ” นั่น
คือการสงมอบฮองกงกลับไปสูการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผนดินใหญ    
นั่นเอง

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาในการตั้งชื่อ
พระราชนิพนธไดอยางนาสนใจ มีความกระชับรัดกุม แตทั้งนี้พระองคก็ทรงใชกลวิธีที่ชวยใหผูอาน
ไดตีความ กลาวคือ หากผูอานไมทราบมากอนวาพระราชนิพนธเร่ืองนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ
การสงมอบฮองกงกลับคืนเปนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูอานอาจตีความวา “คืนถ่ินจีนใหญ” 
คือการที่พระองคไดเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้งหนึ่งก็ได แตในขณะเดียวกันผูที่
ทราบเหตุการณที่พระองคทรงกลาวถึงในเรื่องก็จะเขาใจวา “คืนถ่ินจีนใหญ” ในที่นี้คือการที่อังกฤษ
ไดสงมอบฮองกงกลับคืนไปสูภายใตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผนดิน
ใหญเชนเดิม หลังจากที่กอนหนานี้ฮองกงไดตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษมาเปนเวลานาน

ทั้งนี้ไมวาผูอานจะตีความในลักษณะใด การพยายามจะตีความชื่อพระราชนิพนธก็จะทําให
ผูอานเกิดความฉงนและกระตุนใหผูอานอยากทราบเรื่องราวภายในพระราชนิพนธเพื่อจะไดทราบ
คําตอบที่ชัดเจนวาชื่อพระราชนิพนธหมายความเชนไร ซ่ึงนับเปนกลวิธีที่ดึงดูดความสนใจของ     
ผูอานไดอยางแยบยล
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1.4 ตั้งชื่อตามเอกลักษณของสถานที่
การตั้งชื่อลักษณะนี้เปนการนําเอาสิ่งที่ขึ้นชื่อหรือเปนเอกลักษณของสถานที่มาตั้งชื่อ    

พระราชนิพนธ ชวยใหผูอานอยากรูวาเอกลักษณของสถานที่ที่กลาวถึงในพระราชนิพนธมีลักษณะ    
เชนไรและมีความเปนมาอยางไร จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ     
ประชาชนจีนพบวามีพระราชนิพนธ 2 เร่ืองที่ตั้งชื่อตามเอกลักษณของสถานที่ คือ พระราชนิพนธ
เร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก และ ใตเมฆท่ีเมฆใต

พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก กลาวถึงการเสด็จฯเยือน 3 มณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และ
มณฑลเฮยหลงเจียง โดยเฉพาะการเสด็จฯเยือนมณฑลจี๋หลินที่มีเอกลักษณของสถานที่ซ่ึงมีช่ือเสียง
มาก คือ “อูซงซูกั้ว” หรือเกล็ดหิมะในสายหมอก ซ่ึงนับไดวาเปนสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ 1 ใน 4 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน อูซงนี้ไมใชหิมะ ไมใชน้ําแข็ง เปนผลึกเหมือนปะการังสีขาว มีแสง
ระยิบระยับ26 นับเปนความงดงามทางธรรมชาติที่นาประทับใจ และการไดทอดพระเนตรอูซงซูกั้ว
นับเปนมงคลอยางยิ่งเนื่องจากมีใหเห็นแค 3 เดือนเทานั้น และไมไดมีทุกวันอีกดวย

สาเหตุที่พระองคทรงนําคําวา “เกล็ดหิมะในสายหมอก” มาตั้งชื่อพระราชนิพนธนาจะเปน
เพราะพระองคไดทอดพระเนตรและประทับพระราชหฤทัยในความงดงามนั้น จึงทรงนํามาตั้งเปน
ช่ือพระราชนิพนธ นอกจากนี้พระองคนาจะไดรับแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากบทกวีชมความงาม
อูซงซูกั้วที่ประธานาธิบดีเจียงเจอหมินไดประพันธไวเมื่อคราวมาเยือนมณฑลจี๋หลิน ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 ความวา

ตนหลิวริมธารน้ําหนาวเหน็บประดับดวยเกล็ดหิมะ
ประดุจตนไมหยกแซมดวยดอกไมสีขาว
เกล็ดหิมะในสายหมอกที่จี๋หลิน
สวยงามสมดังคําร่ําลือเสียนี่กระไร

(หนา 145)

จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธวา เกล็ดหิมะในสายหมอก นี้ สามารถสื่อความให      
ผูอานเกิดจินตนาการและสรางมโนภาพตอความงามของสถานที่ดังกลาวไดอยางชัดเจน ถึงแมวา   
ผูอานจะยังไมไดอานเรื่องราวในพระราชนิพนธ แตก็สามารถจินตนาการถึงสถานที่ที่มีความงดงาม 

                                                          
26สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2538), 164.
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ฉ่ําเย็นดวยน้ําแข็งและไอหมอกจากเกล็ดหิมะ สรางจินตภาพไปถึงสถานที่ขาวโพลนไปดวยหิมะ 
ในขณะเดียวกัน คําวา “เกล็ดหิมะ” และ “สายหมอก” ใหความรูสึกเยือกเย็นแตออนโยน ทําให       
ผูอานรูสึกเสมือนเขาไปอยูในบรรยากาศชวนฝน และทําใหรูสึกอยากทราบเรื่องราวในพระราช
นิพนธมากยิ่งขึ้นนั่นเอง จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธเชนนี้ชวยดึงดูดความสนใจของผูอาน
ไดเปนอยางดี

สวนพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เปนการกลาวถึงการเสด็จฯเยือนมณฑลยูนนาน 
ซ่ึงอยูในภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธเร่ืองนี้มีความ
โดดเดนและชวนฉงนสนเทหเปนอยางยิ่ง ทําใหผูอานตองการคนหาคําตอบ และอยากติดตามอาน
พระราชนิพนธมากยิ่งขึ้น

ผูศึกษาสันนิษฐานวาชื่อพระราชนิพนธเร่ืองนี้นาจะมาจากเมื่อครั้งพระองคเสด็จฯเยือนเขต
ปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี พระองคไดทอดพระเนตรปรากฏการณทางธรรมชาติที่เปน       
เอกลักษณของสถานที่นั่นคือ “เมฆมองสามี” ซ่ึงเปนเมฆที่ลอยสูงมาก มีลักษณะเปนชั้นๆ สีขาว  
อมฟา ถาเมฆชนิดนี้ปรากฏเมื่อใดจะมีลมแรง จากนั้นเมฆจะคอยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ เร่ืองเมฆมองสามีนี้
พระองคไดทรงสดับนิทานนานเจาที่กลาวไววา

…ผูวาฯ เลานิทานเรื่องเมฆมองสามีวา มีนิทานนานเจาวาเจาหญิงองคหน่ึงไปรักคนลาสัตว แตถูก
พอแมขัดขวางจึงหนีไป ตอนหนาวไมมีเสื้อผา คนลาสัตวไปเอาเสื้อพระมาใสให พระในวัดรูเขาก็
ลงโทษจับคนลาสัตวกดน้ํา คนลาสัตวกลายเปนกอนหินอยูใตน้ํา เจาหญิงคอยสามีอยูไมกลับเสียที 
เลยกลายเปนกอนเมฆเรียกวา เมฆมองสามี ตอนที่เมฆนี้ออกมาตองมีลม เมฆก็จะโตขึ้นทุกที 
อากาศจะเปลี่ยนไป

(หนา 59)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอาจจะประทับพระราชหฤทัยในความ
งดงามของปรากฏการณดังกลาวและไดรับแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากนิทานที่ไดทรงสดับ    
พระองคจึงทรงนําเอาเอกลักษณของสถานที่แหงนี้มาตั้งชื่อพระราชนิพนธ แตพระองคไมไดนําคํา
วา “เมฆมองสามี” มาตั้งชื่อพระราชนิพนธ หากแตพระองคทรงเลือกคําวา “เมฆใต” เพื่อส่ือความ
หมายถึงเมฆมองสามี ซ่ึงเปนเมฆที่เกิดขึ้นในภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น จากนั้น
พระองคทรงเลือกใชคําวา “ใตเมฆ” มาเลนคํากับคําวา “เมฆใต” อีกดวย ดังนั้นคําวา “ใตเมฆที่เมฆ
ใต” จึงมีนัยที่ส่ือความหมายวาพระองคเสด็จฯเยือนมณฑลยูนนาน ซ่ึงอยูในภาคใตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยที่มณฑลนี้มีเมฆมองสามีที่มีช่ือเสียงอยูดวยนั่นเอง
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ผูศึกษาไดแบงการตีความหมายชื่อพระราชนิพนธ ดังนี้ คือ “ใตเมฆ” นาจะทําหนาที่เปนคํา
กริยาที่หมายถึง ประทับหรือเสด็จฯเยือน สวน “เมฆใต” นาจะหมายถึงมณฑลยูนนาน โดยพระองค
นําเอาเอกลักษณที่มีช่ือเสียงของสถานที่มากลาวถึง ซ่ึงคือเมฆมองสามีนั่นเอง พระองคทรงนําวลีทั้ง
สองมาเลนคําไดอยางนาสนใจเปนการแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาของ 
พระองคไดเปนอยางดี

การตั้งชื่อพระราชนิพนธเชนนี้สรางความฉงนสนเทหใหแกผูอาน โดยผูอานไมสามารถ
คาดเดาเรื่องราวในพระราชนิพนธไดเลย ทําใหอยากติดตามอานเรื่องราวตอไป แตเมื่อผูอานได
ทราบเรื่องราวในพระราชนิพนธแลวก็จะทราบทันทีวาชื่อเร่ืองครอบคลุมเนื้อหาภายในทั้งหมด  
การตั้งชื่อพระราชนิพนธเชนนี้อาจจะตองอาศัยการตีความบางแตก็ชวยใหผูอานไดขบคิด และมี
อารมณรวมไปกับพระราชนิพนธไดเปนอยางดี การตั้งชื่อลักษณะนี้นอกจากจะมีจุดเดนที่การนําเอา
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เปนเอกลักษณของสถานที่มาตั้งชื่อเรื่องแลว ยังสรางความนาสนใจ
ดวยการเลนคําไดอยางเหมาะสมลงตัวอีกดวย

1.5 ตั้งชื่อตามวัตถุประสงคของการเดินทาง
การตั้งชื่อลักษณะนี้เปนการนําเอาวัตถุประสงคในการเดินทางมาตั้งชื่อพระราชนิพนธ   

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีเพียงเรื่องเดียวที่     
ตั้งชื่อตามวัตถุประสงคของการเดินทาง คือ พระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก เปน
การกลาวถึงการเสด็จไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทรงศึกษาภาษาจีนใหทรงเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 
โดยใชระยะเวลาในการทรงพระอักษรเปนเวลา 1 เดือน พระองคประทับอยู ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้พระองคทรงศึกษาตามหลักสูตรที่ทาง
มหาวิทยาลัยปกกิ่งจัดไวและเมื่อทรงสําเร็จการศึกษาแลวมหาวิทยาลัยปกกิ่งไดทูลเกลาฯถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระองค จึงนับไดวาพระองคทรงเปน “นักเรียนนอก” สมดังที่ได
ตั้งพระราชหฤทัยไว ดังขอความที่กลาวถึงความโสมนัสของพระองคเกี่ยวกับการทรงศึกษาภาษาจีน 
ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่งในครั้งนี้ ความวา

…จากการไดเขาเฝาฯ ทูลถาม เราเองก็ตระหนักดีวา ทรงตั้งความหวังการเสด็จมาศึกษาในประเทศ
จีนครั้งนี้ไวสูงมากเชนกัน เราจึงมีความรูสึกกดดันอยูไมนอย หลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมแลว ทรงตั้งพระทัยวาจะมีโอกาสศึกษาตอตางประเทศบาง แตเนื่องจากมีพระราชกรณียกิจ
มากมายทําใหไมสมดังพระประสงค ครั้นทรงตัดสินพระทัยเสด็จมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยปกกิ่งแลว 
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ไดรับสั่งแกพระสหายเกาดวยความโสมนัสวา “ฉันไดเปนนักเรียนนอกแลว” การเสด็จมาทรงศึกษา
ครั้งนี้จึงเทากับการทําใหความใฝฝนที่ทรงอยากจะเปนนักเรียนนอกเปนจริงขึ้นมา27

จะเห็นไดวาการตั้งชื่อพระราชนิพนธเรื่องนี้พระองคทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัยจาก
การที่เคยมีพระราชประสงคที่จะไปทรงศึกษายังตางประเทศ ดวยเหตุนี้เมื่อทรงวางเวนจาก         
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางๆ จึงทรงมีเวลาที่จะเขารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ใน      
สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงนาจะเปนการบรรลุพระราชประสงคคือไดเปนนักเรียนนอกสมดังที่  
ตั้งพระราชหฤทัยไว

การตั้งชื่อพระราชนิพนธเชนนี้กระตุนความอยากรูอยากเห็นใหแกผูอาน ทําใหอยากทราบ
วาเมื่อพระองคทรงเปน “นักเรียนนอก” จะมีพระราชกิจใดบาง ทรงศึกษาอยางไร มีพระจริยวัตร   
เชนไร เหลานี้ลวนเราความสนใจของผูอานใหติดตามเรื่องราวในพระราชนิพนธตอไป การตั้งชื่อ
เรื่องเชนนี้มีลักษณะคลายตอนเริ่มตนของการเลาเรื่องในนิทาน นิยาย หรือเร่ืองสั้น แสดงใหเห็นวา
นาจะตองมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นมากมายในเรื่อง เปนการใชภาษางายๆ แตดึงดูดความสนใจได
เปนอยางดี

1.6 ตั้งชื่อตามลักษณะการเดินทาง
การตั้งชื่อเชนนี้เปนการกลาวถึงพาหนะที่ใชในการเดินทาง และสถานที่ที่เดินทางไปวามี

ลักษณะเชนไร ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถคาดเดาไดวาเนื้อเร่ืองเปนการกลาวถึงการเดินทาง
ลักษณะใด จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามี          
พระราชนิพนธ 2 เร่ือง ที่ตั้งชื่อเชนนี้ คือ พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย และ เย็นสบาย
ชายน้ํา

พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย กลาวถึงการเสด็จฯเยือนมณฑลกานซูและภูมิภาค
ปกครองตนเองซินเกียงอุยกูรซ่ึงมีทะเลทรายโกบ ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สนพระราชหฤทัยทะเลทรายโกบีมากและมีพระราชประสงคที่จะทัศนศึกษาเกี่ยวกับเสนทางการคา
แพรไหมในบริเวณนี้ดวย

พระองคทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธโดยขึ้นตนดวยการนํากริยาที่ส่ือความหมายของการ   
เดินทางมาใชเปนชื่อเร่ืองแทนคําวาเที่ยว โดยพระองคทรงเลือกใชคําวา “มุง” ซ่ึงคํากริยานี้แสดงให
เห็นการเดินทางที่มีจุดประสงคชัดเจน สะทอนความมุงมั่น ความตั้งพระราชหฤทัย และความ     
                                                          

27คณาจารยมหาวิทยาลัยปกกิ่งและเจาหนาที่จีน, รอยพระบาทยาตราสาราจีน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2547), 6 – 7.
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เด็ดเดี่ยวของพระองคที่จะทรงทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเลทรายโกบี และวิถีชีวิตของ
ประชาชนในแถบนั้น นอกจากนี้จะเห็นไดวาเมื่อพระองคเสด็จพระราชดําเนินในทะเลทราย      
พระองคทรงอูฐซึ่งนับเปนพาหนะสําคัญที่ชวยใหการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นคําวา “ในรอย
ทราย” ซ่ึงเปนวลีถัดมานั้นนาจะหมายถึง ทะเลทรายโกบีนั่นเอง ทั้งนี้การเสด็จพระราชดําเนินโดย
การทรงอูฐนั้นยอมกอใหเกิดรอยเทาอูฐบนผืนทรายไดอยางชัดเจน แตที่พระองคทรงเลือกใชคําวา 
“รอยทราย” นาจะแฝงนัยบางประการ กลาวคือ พื้นที่บริเวณทะเลทรายโกบีมีเหตุการณและเรื่องราว
เกิดขึ้นมากมายในอดีต การที่พระองคทรง “มุง” ไปในทะเลทรายนั้น ก็เพื่อทรงทัศนศึกษา “รอย” 
แหงอดีตที่ทิ้งรองรอยหลักฐานไวในพื้นที่แถบนี้ รวมทั้งพระองคจะไดทอดพระเนตร “รอย” ที่เพิ่ง
เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยประชาชนในพื้นที่ไดสรางขึ้น ซ่ึง “รอย” ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประชาชนแถบนั้นไดอยางชัดเจน

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาคําวา “รอยทราย” ในที่นี้นาจะหมายถึงหลักฐานทางโบราณคดี
เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนจีนในอดีตที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ รวมทั้งรองรอยประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
เสนทางการคาแพรไหมในอดีต นอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงการดําเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัย
อยูแถบนั้นในปจจุบัน ซ่ึงนับเปน “รอยทราย” ที่พระองคสามารถไปสัมผัสไดดวยพระองคเอง     
อีกดวย

ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสามารถตีความชื่อพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ไดดังนี้ คือ 
การเสด็จฯเยือนพื้นที่แถบทะเลทรายโกบีเพื่อทรงทัศนศึกษาและทอดพระเนตรการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในแถบนี้ รวมทั้งศึกษารองรอยแหงอดีตของบรรพชนจีนที่ไดทิ้งไวใหลูกหลานไดเรียนรู
ตอไปนั่นเอง

แมวาการตั้งชื่อตามลักษณะการเดินทางนี้จะดูเหมือนการสื่อความตรงไปตรงมาวาผูแตง
เดินทางในลักษณะใด แตเมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้งจะเห็นความหมายและนัยที่ซอนอยูของผูแตง ซ่ึง
นัยนั้นหากผูอานตีความไดอยางถูกตองก็จะชวยใหผูอานเขาใจเจตจํานงของผูแตงไดชัดเจนยิ่งขึ้น

สวนพระราชนิพนธเรื่อง เย็นสบายชายน้ํา กลาวถึงการเสด็จประพาสแมน้ําฉางเจียง      
(แยงซีเกียง) โดยการเดินทางสวนใหญพระองคจะประทับอยูในเรือพระที่นั่ง และทรงลองเรือไป
ตามลําน้ําฉางเจียงเพื่อทอดพระเนตรโตรกเขาทั้งสาม รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการสรางเขื่อน
ซานเสียดวย

คําวา “เย็นสบาย” เปนวลีที่ส่ือถึงอารมณที่ผอนคลาย ยิ่งเมื่อประกอบดวยคําวา “ชายน้ํา” 
ดวยแลว ยิ่งเพิ่มความฉ่ําเย็น ความชุมชื่น ไมเครงเครียด และส่ือความหมายไดอยางชัดเจนวาเปน
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับแมน้ําหรือการเสด็จพระราชดําเนินทางน้ํา ดังที่ไดกลาวมาแลววาพระองค
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ทรงลองเรือในแมน้ําฉางเจียง การตั้งชื่อพระราชนิพนธเชนนี้จึงส่ือใหเห็นลักษณะของการเดินทาง
ไดอยางตรงไปตรงมา แตเมื่อพิจารณาพระราชนิพนธอยางละเอียดจะพบวาพระองคทรงตั้งชื่อ   
พระราชนิพนธโดยทรงไดรับแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากคําจารึกที่ศาลาในศาลเจาเตียวหุย ซ่ึงมี
คําจารึกวา “เจียงซางเฟงชิง” ซ่ึงพระองคและคณะที่รวมโดยเสด็จไดทรงแปลและแปลรวมกันวา 
“เย็นสบายชายน้ํา” จากนั้นเมื่อพระองคพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวขึ้นจึงทรงนําเอาวลีนี้มา    
ตั้งชื่อพระราชนิพนธ

จะเห็นไดวาชื่อพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ชวยใหผูอานรูสึกผอนคลาย และเกิด
จินตนาการเกี่ยวกับการเสด็จประพาส พระองคทรงเลือกใชคํางายๆ ส่ือความหมายชัดเจน ตรงไป
ตรงมา และครอบคลุมเนื้อเร่ืองในพระราชนิพนธไดทั้งหมด อีกทั้งยังเปนการแสดงพระราช
ทรรศนะของพระองคที่มีตอการเสด็จพระราชดําเนินในครั้งนี้อีกดวย

จากการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
พบวาชื่อพระราชนิพนธสวนใหญจะใชถอยคําเรียบงาย ส้ันกระชับ ส่ือความหมายครอบคลุมเนื้อหา
ของเรื่องไดทั้งหมด แตทั้งนี้มักแฝงการสรางความฉงนสนเทหใหแกผูอาน เราใหผูอานอยากติดตาม
เพื่อแสวงหาคําตอบใหกระจาง นอกจากนี้ผูศึกษายังพบวาการใชภาษาของพระองคมีความโดดเดน
มาก มีการเลนคํา และใชคําที่มีความหมายแฝงใหผูอานตีความ ซ่ึงนับเปนการจุดประกายความคิด 
และสรางอารมณรวมใหแกผูอาน จะเห็นไดวาภาษาและถอยคําที่พระองคทรงเลือกใชมีพลังในการ
ส่ือสารคือใชคํานอยแตกินความมาก ช่ือเรื่องจึงไมเยิ่นเยอ ทําใหจําไดงายขึ้น

2. การเปดเรื่อง
การเปดเรื่องเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของงานเขียนประเภทสารคดีทองเที่ยว   

ผูเขียนตองใชศิลปะในการประพันธเพื่อเราความสนใจของผูอานใหอยากติดตามเนื้อเรื่องตอไป   
ทั้งนี้การเปดเรื่องอาจมีลักษณะในเชิงโนมนาวใจผูอานใหตระหนักถึงความสําคัญของงานเขียน
หรือกลาวถึงจุดมุงหมายและขอบเขตของเนื้อหา รวมทั้งกลาวถึงเจตนาของผูเขียนก็ได

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาสมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชกลวิธีการเปดเรื่องที่หลากหลาย โดยสามารถแบง
ได 2 ลักษณะใหญๆ คือ การเปดเรื่องโดยใชบทนํา และ การเปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้
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2.1 เปดเรื่องโดยใชบทนํา
การเปดเรื่องโดยใชบทนํานี้เปนการแยกแยะองคประกอบของงานเขียนใหเห็นไดอยาง   

ชัดเจนวาสวนใดเปนการเปดเรื่องหรือนําเรื่อง และสวนใดเปนเนื้อหา การเปดเรื่องลักษณะเชนนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงคที่จะทําความเขาใจกับผูอาน
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ หรืออาจจะมีพระราชประสงคที่จะทําความตกลงบางประการกับผูอานให 
ชัดเจนเสียกอน

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีพระราช
นิพนธ 7 เร่ืองที่มีการเปดเรื่องโดยใชบทนํา คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสาย
หมอก เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก โดย
พระราชนิพนธดังกลาวมีกลวิธีการเปดเรื่องที่แตกตางกันออกไป เชน การเปดเรื่องโดยกลาวเกริ่น
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ือง การเปดเรื่องลักษณะนี้เปนการโนมนาวใจใหผูอานตระหนักถึงความสําคัญ
ของเรื่องที่อาน และชวยใหผูอานเห็นความเกี่ยวของกันระหวางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธ 3 เร่ือง ที่เปดเรื่อง
โดยการกลาวเกริ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย และ  เจียงหนาน
แสนงาม

การเปดเรื่องโดยการกลาวถึงสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน การเปดเรื่อง
ลักษณะนี้เปนการบอกความเปนมาหรือวัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือน ซ่ึงจะชวยใหผูอาน 
เขาใจเนื้อหาในพระราชนิพนธไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สวนใหญสาเหตุของการเสด็จฯเยือนจะมีความ   
เกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือนดวย จากการศึกษาพบวามีพระราช
นิพนธ 6 เร่ือง ที่เปดเรื่องโดยการกลาวถึงสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน คือ ย่ําแดน
มังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ และ เม่ือขาพเจา
เปนนักเรียนนอก

การเปดเรื่องโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ การเปดเรื่องลักษณะนี้ชวยใหผูอานมีความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ที่พระองคเสด็จฯเยือน ซ่ึงจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวในเนื้อเรื่องไดดี  
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธเพียงเร่ืองเดียวที่มีการเปดเรื่องลักษณะนี้ คือ เจียงหนาน
แสนงาม

การเปดเรื่องโดยการแสดงพระราชทรรศนะ การเปดเรื่องลักษณะนี้เปนการแสดงใหเห็น
พระราชทรรศนะและมุมมองตางๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับ
สถานที่ที่เสด็จฯเยือน จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียวที่เปดเรื่องโดยแสดง   
พระราชทรรศนะ คือ มุงไกลในรอยทราย
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การเปดเรื่องโดยการกลาวถึงปญหาในการทรงพระราชนิพนธ การเปดเรื่องเชนนี้แมจะมี
ลักษณะในเชิงลบตอพระราชนิพนธ แตทั้งนี้ก็เปนการทําความเขาใจเบื้องตนระหวางสมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับผูอาน ซ่ึงจะสงผลใหผูอานเขาใจปญหาและอุปสรรค
ที่พระองคตองประสบ นอกจากนี้การกลาวถึงปญหาในการทรงพระราชนิพนธในชวงเปดเรื่องยัง
ชวยลดความสับสนของผูอานในขณะอานพระราชนิพนธ ทั้งนี้เนื่องจากการทําความตกลงกับผูอาน
ชวยใหผูอานเขาใจไปในทิศทางเดียวกันกับที่พระองคมีพระราชประสงคจะนําเสนอ การเปดเรื่อง
ลักษณะนี้จะสงผลดีตอท้ังสองฝาย เพราะพระองคสามารถชี้แจงถึงขอผิดพลาดหรือปญหาที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงซ่ึงเกิดขึ้นกับพระราชนิพนธ สวนผูอานก็จะสามารถเขาใจพระราชนิพนธไดดียิ่งขึ้น และ
ไมรูสึกขุนของหมองใจในขณะอานเมื่อพบขอผิดพลาดดังกลาว

จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธ 3 เรื่องที่เปดเรื่องโดยกลาวถึงปญหาในการทรง    
พระราชนิพนธ คือ เกล็ดหิมะในสายหมอก คืนถิ่นจีนใหญ และ เจียงหนานแสนงาม

การเปดเรื่องโดยการกลาวถึงเหตุการณกอนการเดินทาง การเปดเรื่องลักษณะนี้ชวยช้ีแนะ
ใหผูอานทราบเปนลําดับขั้นตอนวากอนเสด็จพระราชดําเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงประสบกับเหตุการณใดบาง ทั้งนี้เหตุการณดังกลาวอาจจะมีความเชื่อมโยงกับ
เนื้อเร่ืองในพระราชนิพนธ จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียวที่มีการเปดเรื่อง    
เชนนี้ คือ คืนถิ่นจีนใหญ

การเปดเรื่องโดยใชบทกวี การเปดเรื่องลักษณะนี้เปนการเราความสนใจของผูอานโดยใช
บทกวีที่ไพเราะ และมีความหมายลึกซึ้งกินใจมาดึงดูดใจใหผูอานติดตามเนื้อเรื่องในพระราชนิพนธ
ตอไป ซ่ึงบทกวีดังกลาวมักมีความเกี่ยวของกับสถานที่ที่เสด็จฯเยือน เปนการบรรยายความงาม 
และความโดดเดนนาสนใจของสถานที่ จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียวที่เปด
เร่ืองเชนนี้ คือ เจียงหนานแสนงาม

ดังที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการเปดเรื่องโดยใชบทนําเปนการแยกแยะใหผูอานเห็นได
อยางชัดเจนระหวางสวนเปดเรื่องและสวนเนื้อหา นอกจากนี้การเปดเรื่องโดยใชบทนํายังเอื้อตอการ
เสนอกลวิธีการเปดเรื่องหลายลักษณะ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาการเปดเรื่องโดยใชบทนํามีวิธีการ
เปดเรื่อง 7 วิธี คือ การเปดเรื่องโดยกลาวเกริ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ือง การเปดเรื่องโดยการกลาวถึง
สาเหตุหรือวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน การเปดเรื่องโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ การเปด
เร่ืองโดยการแสดงพระราชทรรศนะ การเปดเรื่องโดยการกลาวถึงปญหาในการพระราชนิพนธ การ
เปดเรื่องโดยกลาวถึงเหตุการณกอนการเสด็จพระราชดําเนิน และ การเปดเรื่องโดยใชบทกวี
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2.2 การเปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง
 การเปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ืองนี้ แมวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีจะไมไดแยกแยะใหเห็นอยางชัดเจนวาสวนใดคือสวนเปดเรื่อง แตผูอานก็สามารถทราบได
จากวิธีการเกริ่นเขาสูเนื้อเรื่องของพระองค สวนใหญการเปดเรื่องเชนนี้มักปรากฏในกรณีที่       
พระองคไมมีเร่ืองเฉพาะเจาะจงที่ทรงตองการชี้แจงตอผูอานเปนพิเศษ จึงทรงเลือกใชการเปดเรื่อง
แบบสั้นๆ โดยเกริ่นเขาสูเนื้อหาเพียงเล็กนอย

จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธ 2 เร่ืองที่มีการเปดเรื่องเชนนี้ คือ ใตเมฆท่ีเมฆใต และ 
หวงเหออูอารยธรรม โดยพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เปดเรื่องโดยกลาวถึงสาเหตุหรือ  
วัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน และ เปดเรื่องโดยกลาวถึงวัตถุประสงคในการทรงพระราชนิพนธ
สวนพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม เปดเรื่องโดยกลาวถึงวัตถุประสงคในการทรงพระ
ราชนิพนธ  พระราชนิพนธเร่ืองนี้มีรูปแบบแตกตางไปจากพระราชนิพนธเร่ืองอื่นๆ คือ มีรูปแบบ
จดหมาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเลือกใชการเปดเรื่องโดยกลาวไวใน
เนื้อหา โดยกลาวเปดเรื่องไวในพระราชหัตถเลขาฉบับแรก มีพระราชาธิบายถึงวัตถุประสงคที่ทรง
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ืองนี้เพื่อพระราชทานแดพระสหายที่มิไดโดยเสด็จฯในครั้งนี้ดวย

 ผลการศึกษากลวิธีการเปดเรื่องที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเลือกใช     
กลวิธีการเปดเรื่อง 2 ลักษณะ คือ การเปดเรื่องโดยใชบทนํา และ การเปดเรื่องโดยกลาวไวใน      
เนื้อเร่ือง การเปดเรื่องลักษณะแรกสามารถแยกสวนของการเปดเรื่องออกจากเนื้อหาไดอยางชัดเจน 
อีกทั้งยังเอื้อตอการใหขอมูลปริมาณมาก และสามารถรองรับกลวิธีการเปดเรื่องหลายวิธีรวมกันใน
พระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียวได สวนการเปดเรื่องลักษณะที่สองนั้นแมจะไมสามารถแยกแยะสวน
เปดเรื่องออกมาจากเนื้อเร่ืองอยางชัดเจนแตก็สามารถชวยเกริ่นเรื่องกอนเขาสูเนื้อหาทําใหเร่ือง
สมบูรณมากขึ้น แตการเปดเรื่องลักษณะนี้มักกลาวไวเพียงสั้นๆ เพื่อชวยใหไมสับสนกับสวน     
เนื้อหา

3. การเสนอเรื่อง
สวนสําคัญที่สุดของงานเขียนคือการเสนอเรื่อง เพราะสวนนี้มีเนื้อหาสาระและความรูใน

ดานตางๆ ที่ผูแตงพยายามสรรหามาเพื่อผูอาน แตทั้งนี้ผูแตงตองอาศัยศิลปะและกลวิธีในการ
ประพันธที่หลากหลาย เพื่อทําใหการเสนอเรื่องนาสนใจ ไมนาเบื่อ ในการศึกษาพระราชนิพนธ 
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแบงประเด็นการศึกษาการเสนอเรื่องออกเปน 2 
ประเด็น คือ วิธีการเลาเรื่อง และ การเสนอเรื่องใหนาสนใจ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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3.1 วิธีการเลาเรื่อง
การเลาเรื่องเปนการลําดับความใหผูอานเขาใจเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ไดงายขึ้น      

ในงานเขียนประเภทสารคดีทองเที่ยวกลวิธีการเลาเรื่องนับเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่ชวยดําเนิน
เร่ืองใหนาสนใจและชวนติดตาม ผูแตงอาจมีกลวิธีในการเรียบเรียงเรื่องราวที่หลากหลายแตกตาง
กันไป ขึ้นอยูกับความถนัดและการสรรหากลวิธีที่แปลกใหมของนักเขียน เชน อาจจะเลาเรื่องตาม
ลําดับเวลา เลาเรื่องตามลําดับเหตุการณที่ประทับใจ หรือเลาเรื่องโดยสมมุติตัวละครเปนผูเลาเรื่อง 
ทั้งนี้การเลาเรื่องที่ดีตองชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวที่ผูแตงนําเสนอไดงายและชัดเจน ไมสับสน 
รวมทั้งตองไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลาเรื่องอีกดวย

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเลือกใชวิธีการเลาเรื่องแบบเลาตามลําดับวันเวลา โดยพระองคจะทรงเริ่ม
เลาเรื่องตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันที่พระองคเสด็จนิวัติประเทศไทย   
โดยจะทรงระบุวัน วันที่ เดือน ปพุทธศักราช ไวอยางชัดเจน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลใน
รอยทราย พระองคไดทรงกลาวถึงตอนเสด็จออกจากประเทศไทย ความวา

เสารที่ 7 เมษายน 2533
        เครื่องบินการบินไทยเที่ยวพิเศษ (ธรรมดาไมมีบินวันนี้) บินตรงไปปกกิ่ง ผานพมา ยูนนาน 
(คุนหมิง) เมืองอูฮ่ัน ออกเดินทาง 11 โมงเวลาไทย ถึงปกกิ่ง 16.45 น. (เวลาปกกิ่งเร็วกวากรุงเทพฯ 
ช่ัวโมงหนึ่ง) ในเครื่องบินมีกิจการหลายอยางใหทํา ไมตองเหงาเลย…

(หนา 5)

การเลาเรื่องตามลําดับวันที่ เชนนี้จะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดชัดเจนไมสับสน      
เนื่องจากพระองคทรงเลาเรื่องเรียงตามลําดับวันที่และระบุไวอยางชัดเจน ในแตละวันที่พระองค
เสด็จฯเยือนตามสถานที่ตางๆ จะทรงบันทึกพระราชนิพนธโดยเรียงตามลําดับเวลาโดยเริ่มการเลา
เร่ืองในแตละวันตั้งแตเชาเมื่อตื่นบรรทมจนกระทั่งถึงตอนค่ํากอนเขาบรรทม บางครั้งพระองคจะ
ทรงระบุไวในพระราชนิพนธอยางชัดเจนวาเวลาใด พระองคเสด็จฯเยือนสถานที่ใด และทรงปฏิบัติ    
พระราชภารกิจใดบาง เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ดังความวา

พุธที่ 18 เมษายน 2533
        วันนี้ต่ืนขึ้นมา 9.00 น. (เวลาปกกิ่ง) นอนได 6 ช่ัวโมง นับวาไมเลวนักหรอก เพราะไดนอน
มากที่สุดต้ังแตเดินทางมาจีน 10.30 น. นัดรับประทานอาหารเชา เวลารับประทานโดยไมมีงานเลี้ยง 
ไทยรับประทานกับไทย จีนรับประทานกับจีน
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        11.30 ไปพิพิธภัณฑ ศาสตราจารยมูนั่งไปดวย รถผานสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลาม        
โรงพยาบาลเววูเออร…ไปถึงกาชการ นาฬิกาของเราบอกเวลา 20.30 น. แลว แตก็ยังสวางแจง…

(หนา 203 – 208)

การกลาวถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน พระองคจะทรงเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตามลําดับกอนหลัง ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวเปนลําดับขั้นตอนไมสับสน เชนใน      
พระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544
        วันนี้กอนรํามวยจีน ยืดเสนสายดวยการเตนแอโรบิก มวยจีนก็เรียนตออีกทาหนึ่ง
        เรียนภาษาจีน บทที่ 2.2 มีการบาน สนทนาจีนเรียนเรื่องโรงเรียนมัธยมหมายเลข 4 (ซื่อจง) 
และประวัติหวังเหมิง
        เรียนเสร็จแลวรับประทานกับครูฟน วันนี้หองอาหารสงอาหารฝรั่ง มีขาวหนาพายไก มันปน
กอน ถั่วลันเตา ซุปแกงสม
        เนื่องจากวันนี้ยังไปโรงเรียนมัธยมหมายเลข 4 (ซื่อจง) ไมได เพราะวาคณะกรรมการโอลิมปก
มาตรวจที่โรงเรียน ที่นั่นมีสนามกีฬาและสระวายน้ําดีมาก ตรวจ 2 วันแลวยังไมเสร็จเลย…ทาง
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนเขียนพูกันจีนแทน กอนเรียนก็เลยซอมเสียกอน
14.30 น. เรียนพูกันจีน วันนี้ครูจังสอนเรื่องการลากเสน 8 แบบ ลากทีละเสนแลวนํามารวมกันเปนตัว
“หยง” (永) การเรียนพูกันจีนนั้นจะตองฝก 4 เรื่อง…
        เมื่อเรียนจบแลวอาจารยนิออนกับจี้มาพอดี เอาอาหารจากสถานทูตมาไมตองทําเอง              
รับประทานแลวลงไปขางลาง เดินเลนครึ่งช่ัวโมง
        ขึ้นมาเขียนบันทึก พลางชมดอกไม ที่นี่ต้ังแตมาเอาดอกไมมาเปลี่ยนใหทุกวัน ดอกไมแปลกๆ 
บางอยางไมเคยเห็น จัดองคประกอบสีสวยงาม
        เขียนเสร็จเขาไปอาบน้ํา ออกมาเขาเอาเอกสารตางๆ ที่สงมาจากเมืองไทยมาแลว
        ซอมดนตรีครึ่งช่ัวโมง รูสึกวาเขาใจดีขึ้น ทําการบานภาษาจีนตอจนเสร็จก็ดึกแลวจึงนอน

(หนา 41 - 43)

ในแตละวันเมื่อมีกําหนดการที่จะเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ  พระองคจะทรงเลาเรื่องโดยเริ่ม
ตั้งแตสถานที่ที่ไดเสด็จฯเยือนเปนแหงแรก จนถึงสถานที่ที่เสด็จฯ เยือนเปนลําดับสุดทาย นอกจาก
จะชวยใหผูอานไมสับสนแลว ยังทําใหทราบถึงเสนทางการเสด็จฯเยือนของพระองคไดชัดเจนขึ้น
อีกดวย เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา
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        รายการแรกวันนี้ไปพิพิธภัณฑหยังโจว เดิมเปนวัดในสมัยราชวงศชิง ตอมาเปนโรงพิมพที่ใช
แมพิมพไม แลวเปนพิพิธภัณฑ…
        กําหนดการตอไปเปนการลงเรือชมทะเลสาบโซวซีหู โซว แปลตามศัพทวา ผอม แตในบริบท
นี้ตรงกับคําวา แคบ ในภาษาไทย…
        ขึ้นไปบนเกาะซวีหยวน ดอกไมกําลังบานเต็ม ทั้งดอกทอ ดอกฉาฮวา (camellia)  ดอกตูจวน 
(azalea) มีสวนแบบเจียงหนาน…
        เขาจินซาน (ภูเขาทอง) นอย จําลองจากเขาจินซานเมืองเจิ้นเจียง ตรงทางเขามองไกลออกไป
เห็นสะพานหาศาลา บริเวณเขาจินซานนอยมีหอชมจันทร สําหรับชมแสงพระจันทรในยาม         
ค่ําคืน…
        เดินไปที่ศาลาตกปลาหรือเต้ียวอวี๋ไถของจักพรรดิเฉียนหลง (เต้ียว = ตก อว๋ี = ปลา ไถ = เวที 
ที่ที่ใชแสดง เรือนรับรองที่ปกกิ่งใชช่ือวา เตี้ยวอว๋ีไถ) เดินไปพลางชมดอกไมไปพลาง บริเวณศาลา
ตกปลาเปนที่ที่เห็นทิวทัศนตางๆ ไดดีมาก เชน เจดียขาว สะพานหาศาลา

(หนา 164 - 181)

จะเห็นไดวาในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชวิธีการเลาเรื่องเรียงตามลําดับวันเวลา กลาวคือ ทรงเลา
เร่ืองเรียงตามลําดับวันเวลาโดยเริ่มตนจากวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันที่เสด็จ
นิวัติประเทศไทย ในแตละวันจะทรงกลาวเร่ิมตนตั้งแตชวงเชาหลังตื่นบรรทมจนกระทั่งถึงชวงค่ํา
เมื่อเขาบรรทมโดยเรียงตามลําดับเวลา ในพระราชนิพนธบางเรื่องจะทรงระบุเวลาไวอยางชัดเจนอีก
ดวย นอกจากนี้ในแตละวันพระองคจะทรงกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง รวมทั้ง
จะกลาวถึงสถานที่ที่ไดเสด็จฯเยือนโดยเริ่มตั้งแตสถานที่แหงแรกที่เสด็จฯเยือนในแตละวันไปจน
ถึงสถานที่ที่เสด็จฯเยือนเปนลําดับทายสุด การเลาเรื่องโดยเรียงลําดับเชนนี้ชวยใหผูอานเขาใจ   
เร่ืองราวในพระราชนิพนธไดงายขึ้น และยังเอื้อตอการใหขอมูลจํานวนมากเนื่องจากการกลาวตาม
ลําดับวันเวลา จะชวยใหผูอานไมสับสน ดังนั้นพระองคจึงสามารถเสนอขอมูลความรูตางๆ เกี่ยวกับ      
สาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนสิ่งละอันพันละนอยตางๆ ไดเต็มที่อีกดวย

3.2 การเสนอเรื่องใหนาสนใจ
เนื้อเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในงานเขียนสารคดีทองเที่ยว ซ่ึงนอกจาก  

ผูแตงจะนําเสนอสาระความรูตางๆ แลว ยังตองมีกลวิธีการประพันธที่นาสนใจเพื่อสรางความ    
โดดเดนใหแกเนื้อเรื่องทําใหนาอานชวนติดตามมากยิ่งขึ้น นักเขียนแตละคนตางสรรหากลวิธีการ
เสนอเรื่องหลากหลายรูปแบบ เพื่อชวยใหผูอานไดรับความบันเทิงและความเพลิดเพลินใจจากงาน
เขียนของตน การเสนอเรื่องใหนาสนใจมีหลากหลายวิธี อาทิ การแทรกอารมณขัน เกร็ดความรู 
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นิทาน ตํานาน และแทรกความคิดเห็น เปนตน ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนสรางสีสันใหแกสารคดี   
ทองเที่ยว ทําใหงานเขียนมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชกลวิธีการเสนอเรื่องใหนาสนใจหลายประการ 
สามารถจัดแบงได 7 ประเด็น คือ การแทรกพระอารมณขัน การแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน 
เร่ืองเลา การแทรกบทสนทนา การเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน การอางอิงขอมูล การตั้งขอสังเกต 
และการแทรกบทกวี บทเพลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 การแทรกพระอารมณขัน
เมื่อศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบวาพระอารมณขัน

เปนกลวิธีการทรงพระราชนิพนธที่โดดเดนมากที่สุด สะทอนวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงมีพระอุปนิสัยราเริง แจมใส ทําใหผูอานเกิดอารมณความรูสึกขบขันและ       
สนุกสนานไปกับพระอารมณขันที่พระองคสอดแทรกไวแทบจะตลอดเรื่อง จึงทําใหพระราชนิพนธ
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสีสัน และมีชีวิตชีวา สนุกสนานไมนาเบื่อ

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาพระองคทรง
มีกลวิธีการสรางพระอารมณขันที่หลากหลาย โดยสามารถแบงได 7 ประเด็น คือ การกระเซา       
เยาแหย การขยายความ เหตุการณหรือสถานการณ พฤติกรรม การใชภาษา การเปรียบเทียบเชื่อม
โยงความ และความตรงไปตรงมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1.1 การกระเซาเยาแหย
การกระเซาเยาแหยมีลักษณะคลายคลึงกับการเสียดสี เหน็บแนม แตทวามีระดับความ     

รุนแรงที่แตกตางกัน เนื่องจากการเสียดสี เหน็บแนม แมจะมิไดระบุหรือกลาวอางถึงอยางเฉพาะ
เจาะจง แตระดับความรุนแรงของการกระทบกระทั่งจะมีมากกวาการกระเซาเยาแหย ทั้งนี้การ
กระเซาเยาแหยเปนการหยอกเยาดวยความรักใครสนิทสนมมากกวาที่จะมุงแสดงนัยแฝงเรน     
นอกจากนี้การกระเซาเยาแหยยังสามารถระบุถึงบุคคลที่กระเซาเยาแหยไดโดยตรง มิตองซอนความ
นัยใหตีความ ทั้งนี้การกระเซาเยาแหยตองอยูในขอบเขตที่เหมาะสมจึงจะเกิด “อารมณขัน” เพราะ
หากลวงลํ้าสิทธิหรือความเปนสวนตัวมากเกินไป อารมณขันนั้นอาจกลายเปน “อารมณเคือง” ได
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชกลวิธีการสรางพระอารมณขัน
ลักษณะนี้บอยคร้ัง ซ่ึงพบในพระราชนิพนธทุกเรื่อง เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร    
พระองคทรงกลาวถึงหมูพันธุไหหู ดังความวา

        หมูพันธุ “ไหหู” ซึ่งเปนหมูจีนพันธุดี ทางกรมปศุสัตวอยากไดมากขอไปที่จีน จีนก็สงมาให
เรา ปรากฏวาถูกกับอากาศบานเราเปนอยางดี คงออกลูกออกหลานใหเราในไมชา มองหนาแลวนึก
อกุศลวาอีกหนอยถามีแยะแลว เวลาทําพิธีเซนไหวอะไรแลวใชหัวหมูแบบนี้เจาคงงง แลว
พราหมณคงว่ิงหนีกันปาราบ

(หนา 147)

จากขอความขางตนเปนการกระเซาเยาแหยถึงลักษณะของหมูชนิดนี้ ทั้งนี้เนื่องจากหมู
พันธุไหหู มีลักษณะแตกตางจากหมูทั่วไปคือมีใบหนายับยนเหมือนคนแก หูยาวปรกลงขางแกม  
ดังนั้นถาหากมีการทําพิธีเซนไหวโดยตองใชหัวหมูชนิดนี้ในพิธี อาจจะสรางความแตกตื่นใหแก    
ผูพบเห็น พระองคทรงใชขอความวา “เวลาทําพิธีเซนไหวอะไรแลวใชหัวหมูแบบนี้เจาคงงง แลว
พราหมณคงวิ่งหนีกันปาราบ” ซ่ึงขอความดังกลาวสรางจินตภาพใหแกผูอานและสรางความตลก
ขบขันจากอากัปกิริยาของ “เจา” และ “พราหมณ” อีกดวย

ระหวางงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ําที่เมืองอูหลูมูฉี พระองคไดเสวยพระกระยาหารหลาก
หลายชนิดรวมทั้งสุกี้หมอไฟดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…เมื่ออาหารมาถึงหมอไฟน้ีเปนเวลาเกือบตีหนึ่งแลว จริงๆ สุกี้ก็สุกแลว แตถาไมเดือดเขาก็บอกไม
ใหเปดฝา ของขาพเจาและอีกหลายๆ คนก็เดือดดีจนตองดับไฟ แปลกที่ของอาจารยสารสินไฟดับ
ต้ัง 3 ครั้ง จนกระทั่งขาพเจาลอวาสงสัยอาจารยจะเปนคนที่ไมมีไฟ

(หนา 199 - 200)

จะเห็นไดวาอาหารชนิดนี้ตองตั้งไฟไวเพื่อใหอาหารสุกและรอนอยูเสมอ ในขณะที่หมอไฟ
ของผูอ่ืนเดือดจนตองดับไฟ แตหมอไฟของนายสารสิน วีระผล พระอาจารยของพระองคไฟดับถึง 
3 คร้ัง ดังนั้นพระองคจึงกระเซาเยาแหยพระอาจารยวา “เปนคนไมมีไฟ” ซ่ึงขอความกระเซาเยาแหย
ดังกลาวแสดงใหเห็นความเปนกันเองกับพระอาจารย

ครั้นพระองคเสด็จฯเยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดทอดพระเนตรการจัดแสดงงาน 
World Horticultural Expo Garden ซ่ึงเปนการจัดแสดงเกี่ยวกับการจัดสวนตางๆ หลังจาก          
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ทอดพระเนตรสวนอื่นๆ แลว พระองคไดเสด็จพระดําเนินไปยังสวนสมุนไพรซึ่งมีหองรักษาโรค
แบบจีนโบราณ พระองคจึงทรงทดลองตรวจสุขภาพพระวรกาย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เจียงหนานแสนงาม ความวา

        มีหมอแมะคนหนึ่งถามขาพเจาวาจะแมะหรือไม ดูเหมือนวาจะเตรียมเอาไวแลว ขาพเจาก็เลย
ลอง หมอแมะดูพักหนึ่ง ถามคําถามพื้นฐาน เชนวากินดี นอนดี ถายดีหรือไม สักพักหนึ่งก็บอกวา
สุขภาพดีมาก ไมตองรับประทานยารักษาโรคหรือยาบํารุงอะไรเลย แตมีขอแนะนําอยูบางประการ
คือ
        1. ควรใชชีวิตใหเปนระบบคือ รับประทานและนอนตามเวลาอันสมควร
        2. ควรรับประทานผักมากๆ
        3. ไมควรบริโภคของมันๆ
        4. ควรออกกําลังกายตามควร
        ขาพเจาไมทราบวาเขาแนะนําดวยการแมะชีพจรของขาพเจาหรือดูจากรูปราง แตคําแนะนํานี้ก็
เหมาะสมมีเหตุผลดี

(หนา 339 - 340)

จากขอความขางตนจะเห็นถึงพระอารมณขันที่ทรงกระเซาเยาแหยพระองคเอง เนื่องจาก
เมื่อหมอถวายการตรวจสุขภาพโดยการแมะพระชีพจรแลวก็กราบบังคมทูลรายงานวาทรงมี       
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ ซ่ึงพระองคทรงกระเซาพระองคเองวา “ขาพเจาไมทราบวาเขา   
แนะนําดวยการแมะชีพจรของขาพเจาหรือดูจากรูปราง” ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากพระวรกาย
ภายนอกพระองคทรงพวงพีดูมีพระพลานามัยสมบูรณมากนั่นเอง

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม กลาวถึงเมื่อพระองคเสด็จฯ เยือนนครเหยียน
อาน มณฑลสานซี ไดเสด็จไปทอดพระเนตรอนุสรณสถานการปฏิวัติเหยียนอาน พระองคทรงกลาว
ถึงเหตุการณที่นายพลเจียงไคเช็คผูนําฝายกกมินตั๋งนําไพรพลมารบกับฝายคอมมิวนิสตที่มีกําลัง
นอยกวา ซ่ึงฝายคอมมิวนิสตไดใชแผนการรบที่เรียกวา “หมอกู” หรือ “กลยุทธเห็ด” ดังความวา

…ฝายคอมมิวนิสตใชแผนการรบที่เรียกวา หมอกู หรือ กลยุทธเห็ด ใชกองทัพจรยุทธหลอกลอ
พวกกกมินตั๋งใหเดินทัพหมุนไปหมุนมาตามเขตภูเขาจนเหน็ดเหนื่อย ที่อวนก็ผอม ที่ผอมก็ตายไป
เลย (เห็นไหมคนอวนนี่ดี)…

(หนา 22)
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จากขอความขางตนจะเห็นพระอารมณขันที่พระองคทรงกระเซาเยาแหยพระองคเองอีก
เชนกัน โดยทรงกลาวถึงกลยุทธเห็ดที่ทางฝายคอมมิวนิสตใชหลอกลอใหไพรพลทางฝายกกมินตั๋ง
ที่มีมากกวาเดินหลงทางวนไปวนมาอยูในเขตภูเขาจนทําใหไพรพลของทางกกมินตั๋งตกอยูในสภาพ 
“ที่อวนก็ผอม ที่ผอมก็ตายไปเลย” ทําใหเสียไพรพลไปเปนจํานวนมาก พระองคไดแสดงพระราช
ทรรศนะในเชิงหยอกลอพระองคเองวา “เห็นไหมคนอวนนี่ดี” เนื่องจากในกลยุทธหมอกูนี้คนอวน
เพียงแคผอม แตคนที่ผอมกลับตองเสียชีวิต

ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก กลาวถึงการปรุงพระกระยาหารของ
พระองคภายหลังจากที่ไดทอดพระเนตรการปรุงอาหารของแมครัวที่โรงเรียนมัธยมหงจื้อและ     
ถูกพระราชหฤทัยในรสชาติของอาหารนั้น ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงกลับมาปรุงตามสูตรนั้น       
แตเนื่องจากพระองคไมมีน้ําซุป จึงทรงใชซุปไกสกัดตราแบรนดแทน ดังความวา

…อาจารยนิออนกับจี้ชวนทํากับขาว ขาพเจายังไมหิว แตคิดวารับประทานเสียก็ดี เลยผัดถั่วแบบที่
ชิมเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนหงจื้อ เปนวันแรกที่ทํากับขาวโดยไมใสน้ํามันหอย ใชน้ํามันธรรมดาเจียว
กระเทียม ใสถั่ว ใสเบคอน ใสเกลือไมใสน้ําปลา ทางโรงเรียนใสซุป จี้บอกวาเราไมมีซุปใสน้ําก็
แลวกัน ขาพเจาหันไปเห็นซุปไกแบรนด ก็เลยวาใสซุปแบรนดดีกวา เปนอันวาไดตําราใหม 
ขาพเจารูสึกวาอรอยมาก แตอาจารยนิออนไมยอมชิมอางวาอิ่ม จะเอาไปชิมที่สถานทูต

(หนา 70)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระองคทรงมีพระจริยาวัตรเยี่ยงปุถุชนธรรมดา ไมถือ 
พระองคกับพระสหายและผูรวมเดินทางเลยแมแตนอย พระองคทรงกระเซาผูติดตาม คือ อาจารย   
นิออนที่ “ไมยอมชิมอางวาอิ่ม จะเอาไปชิมที่สถานทูต” เนื่องจากพระองคสันนิษฐานวาอาจารย     
นิออนไมกลาชิมเพราะทรงปรุงพระกระยาหารแลวใสซุปไกสกัดตราแบรนดแทนน้ําซุปนั่นเอง

ดังที่กลาวถึงขางตนแสดงใหเห็นถึงความเปนกันเองที่พระองคมีตอพระสหายและผูใกลชิด 
จึงสามารถกระเซาเยาแหยกันไดดวยความสนิทสนม แตทั้งนี้จะเห็นไดวากลวิธีการสราง            
พระอารมณขันเชนนี้พระองคมิไดกาวลวงเกินขอบเขต จึงทําใหผูอานรูสึกขบขันไปกับความราเริง
แจมใสของพระองคที่มองสิ่งตางๆ ในแงดี ทําใหเห็นพระอัธยาศัย น้ําพระราชหฤทัยและพระราช
ไมตรีที่ดีงามตอมิตรสหาย  อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาพระองคมีพระอารมณขันอยูเปนนิจอีกดวย
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3.2.1.2 การขยายความ
การขยายความเปนกลวิธีการสรางพระอารมณขันประการหนึ่งที่พระองคทรงนํามากลาวไว

ในพระราชนิพนธ เมื่อพระองคยกเหตุการณหรือเรื่องราวใดมากลาวไวในพระราชนิพนธแลว    
พระองคเกรงวาผูอานจะเขาใจไมชัดเจน จึงมักจะมีพระราชาธิบายโดยกลาวไวในเครื่องหมาย      
นขลิขิตหรือกลาวตอทายประโยคนั้นๆ โดยถอยคําที่ทรงใชอธิบายนั้นชวยสรางอารมณขันใหแก   
ผูอาน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร กลาวถึงเมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปหมูบานปานโพ 
ซ่ึงเปนชุมชนดั้งเดิมในยุคโบราณ พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรปาชาซึ่งมีกรรมวิธีการฝงศพ
เด็กและผูใหญแตกตางกัน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        บริเวณปาชาอยูนอกเขตที่เขาจัดแสดงใหดู ทางเหนือของหมูบาน แตเขาก็เอาโครงกระดูกใสตู
วางไวในลักษณะเดิมใหเราดูดวย ที่ฝงศพเด็ก (ใสในตุม)  ยังพอเอาไวในบริเวณบานได แตสวนศพ
ผูใหญนั้นจะตองเอาไป slow forest หรือปาชาแนๆ เขาไมไดอธิบายเหตุผล อาจเปนเพราะผีผูใหญ
นั้นดุกวาผีเด็ก ถาเปนเชนนั้นก็ผิดกับธรรมเนียมไทย ของไทยเรานั้น ผีเด็ก เชนผีหัวจุกก็มีสิทธิที่จะ
ดุทําเอาคนเปนไขหัวโกรนไปหลายรายแลว

(หนา 168)

จากขอความขางตนนอกจากจะเห็นถึงพระอารมณขันที่พระองคทรงเรียกปาชาวา “slow 
forest” ซ่ึงเปนการแปลตามตัวอักษร คือ slow แปลวา ชา และ forest แปลวา ปา เมื่อทรงนําคําแปล
มารวมกันจึงไดความวา ปาชา นับเปนการสรางพระอารมณขันจากการใชภาษา นอกจากการนี้   
พระองคยังทรงสรางพระอารมณขันจากการขยายความอีกดวย โดยพระองคทรงมีพระราชาธิบาย
เพิ่มเติมวาการที่ฝงศพเด็กไวในตุมแตศพผูใหญตองนําไปฝงที่ปาชา อาจเปนเพราะคนจีนเชื่อวา    
“ผีผูใหญนั้นดุกวาผีเด็ก” จากนั้นจึงทรงขยายความตอวาความเชื่อดังกลาวนั้นแตกตางจากความเชื่อ
ของไทยที่มักเชื่อวาผีเด็กมีความดุกวา ดังขอความที่พระองคมีพระราชาธิบายไวเห็นภาพชัดเจนและ
สรางความขบขันใหแกผูอานวา “ผีหัวจุกก็มีสิทธิที่จะดุทําเอาคนเปนไขหัวโกรนไปหลายรายแลว”

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย กลาวถึงเมื่อครั้งพระองคเสด็จฯ เยือนเมือง      
จิ่วฉวน ในมณฑลกานซู พระองคไดทรงสนทนากับนายกเทศมนตรีเมืองจิ่วฉวน เกี่ยวกับเรื่องมาปา
ที่พระองคสนพระราชหฤทัยเปนพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีอธิบายถึงมาปา ความวา
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…นายกเทศมนตรีบอกวาจับมันก็ไมได จับไดมาแลวก็ฝกไมได พอแมมักจะเรียกลูกที่ไมอยูบานวา 
“มาปา” (ตอนนี้ขาพเจาชักสะดุง)…

(หนา 158)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระองคทรงสรางพระอารมณขันไดจากถอยคําส้ันๆ งายๆ 
แตเมื่อนํามากลาวในบริบทที่เหมาะสมก็สรางอารมณขันใหแกผูอานไดเปนอยางดี ในตอนนี้เมื่อ
นายกเทศมนตรีกลาววา “พอแมมักจะเรียกลูกที่ไมอยูบานวา “มาปา” พระองคจึงมีพระราชาธิบาย
ถึงความรูสึกของพระองควา “ตอนนี้ขาพเจาชักสะดุง” เนื่องจากพระองคก็เสด็จฯเยือนตางประเทศ
มิไดประทับอยูในบานเกิดเมืองนอนเชนกัน ดังนั้นพระองคจึง “สะดุง” เนื่องจากเกรงวาจะถูกนําไป
เปรียบเทียบกับ “มาปา” จะเห็นไดวาการขยายความที่จัดวางไวอยางเหมาะสม แมจะใชภาษางายๆ 
ส้ันๆ แตก็สามารถสรางอารมณขันได

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 กลาวถึงเมื่อพระองคไดเสด็จฯเยือน
พิพิธภัณฑเฮยหลงเจียง ไดทอดพระเนตรสัตวสตัฟฟตางๆ มากมาย เชน

…พวกสัตวเลี้ยงลูกอยูที่หนาทอง (masupial) เชน ตุนปากเปด ไมไดเอาตุนปากเปดมาสตัฟฟจริงๆ 
แตแปลงจากตัวนาก (สงสารตัวนากตัวนั้นที่ถูกฆาแลวยังถูกแปลงเชื้อชาติ)

(หนา 14)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระองคทรงมีพระเมตตาตอสัตวและส่ิงมีชีวิตที่นาสงสาร  
เชนตัวนากที่ ถูกฆาแลวนํามาสตัฟฟไวโดยแปลงใหเปนตุนปากเปด พระองคทรงอธิบาย            
พระอารมณความรูสึกของพระองควา “สงสารตัวนากตัวนั้นถูกฆาแลวยังถูกแปลงเชื้อชาติ” ถึงแม
พระองคจะตั้งพระราชหฤทัยสรางพระอารมณขันหรือไมก็ตาม แตขอความดังกลาวก็สรางความ
ตลกขบขันใหแกผูอานได เนื่องจากถอยคําที่พระองคทรงเลือกใชทําใหผูอานเกิดจินตนาการตาม
พระราชทรรศนะดังกลาว

ในพระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม กลาวถึงการเสด็จฯเยือนพิพิธภัณฑประวัติ
ธรรมชาติกรุงปกกิ่ง โดยพระองคไดทอดพระเนตรซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตในยุคกอน   
ประวัติศาสตรมากมาย เชน
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        มีกระดูกไดโนเสาร Mamenchisaurus hechuanensis พบที่เหอฉวน มณฑลเสฉวน เมื่อ ค.ศ. 
1957 ที่แปลกคือคอมันยาวถึง 11 เมตร เปนพวกไดโนเสารกินพืช กะวาตอนมีชีวิตอยูน้ําหนักคงจะ
ถึง 40 – 50 ตัน (ขาพเจาวานาจะมากกวานี้) กินพืชวันละ 300 กิโลกรัม เกิดและอยูปลายยุคจูราสสิก 
ประมาณ 130 – 140 ลานปมาแลว ถาหากวาสมัยนี้ไปเที่ยวเดินปาแลวเจอตัวแบบนี้กลางทางเห็น 
จะแย

(หนา 18)

เปนที่ทราบกันดีวาพระองคโปรดไดโนเสารมากเปนพิเศษ จึงมักจะทอดพระเนตรดวย
ความพินิจพิเคราะหเสมอ แมวาพระองคจะโปรดสัตวดึกดําบรรพชนิดนี้เพียงใดก็ตาม แตพระองคก็
ไมทรงปรารถนาที่จะพบเจอไดโนเสารในยุคปจจุบัน โดยทรงมีพระราชาธิบายวา “ถาหากวาสมัยนี้
ไปเที่ยวเดินปาแลวเจอตัวแบบนี้กลางทางเห็นจะแย” การที่พระองคทรงกลาวเชนนี้ทําใหผูอานมี
ความคิดคลอยตามและรูสึกรวมไปกับพระองคที่การพบสัตวดึกดําบรรพที่มีน้ําหนักถึง 50 ตันคงไม
ใชเร่ืองที่ปลอดภัย การสรางพระอารมณขันโดยการขยายความเชนนี้เปนการสมมุติในสิ่งที่ไมอาจ
เกิดขึ้นจริง ดังนั้นผูอานจึงรูสึกขันกับเรื่องราวดังกลาวเพราะรูวาอันตรายเหลานั้นไมสามารถเกิดขึ้น
ไดแนนอน

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จฯเยือน
พิพิธภัณฑมณฑลเหอหนาน ไดทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่ลํ้าคาตางๆ มากมาย เชน แผนทองจารึก
พระนามของบูเช็กเทียน ที่มีเรื่องเลาเกี่ยวกับโบราณวัตถุช้ินนี้ ดังความวา

        อีกอยางหน่ึงคือ ไดพบแผนทองจารึกพระนามของบูเช็กเทียน เรื่องมีอยูวาพระนางประชวร
หวัดอยางรุนแรง จึงนึกขึ้นมาไดวาคงจะตองทําสิ่งเลวรายอยางใดอยางหนึ่ง เคราะหกรรมจึง
บันดาลใหเปนแบบนี้ จึงคิดลางบาป โดยการนําแผนทองจารึกพระนามและใหขันทีช่ือหูเชานําไป
ไวที่ภูเขาซงซานใน ค.ศ. 700 ใน ค.ศ. 1980 ชาวนาพบเขานํามาใหพิพิธภัณฑ (เราสองคนเห็นจะ
บาปหนาจึงคัดจมูกกันทั้งป แตคงไมมีเงินมาทํานามบัตรทอง ตองทาวิกไปพลางๆ กอน)

(หนา 135)

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นความเชื่อของคนในอดีตที่สรางสิ่งมีคาเพื่อไถบาป         
ซ่ึงพระนางบูเช็กเทียนทรงสรางแผนทองคําจารึกพระนามเพื่อลางบาปกรรมที่พระนางทรงกระทํา
ไว เนื่องจากพระนางหวังใหทรงหายประชวรจากโรคหวัด ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงมีพระราชาธิบายเสริมความวาพระองคทรงประชวรจากโรคหวัด และนาย
ประพจน อัศววิรุฬหการ พระสหายก็ปวยเปนโรคหวัดอยูเสมอเชนกัน จากนั้นก็ทรงตรัสวา “ไมมี
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เงินทํานามบัตรทอง ตองทาวิกไปพลางๆ กอน” ขอความนี้แสดงใหเห็นความถอมพระองคและ  
พระอารมณขันของพระองคไดอยางชัดเจน การทาวิกเพื่อบรรเทาพระอาการประชวรโรคหวัดของ   
พระองคมีลักษณะเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป การขยายความเชนนี้จึงทําใหประชาชนรูสึกใกลชิด
พระองคมากยิ่งขึ้น

ระหวางการเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการ
วิจัยแหงชาติ พระองคไดทอดพระเนตรนิทรรศการในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ   
ทันสมัยมาก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ความวา

        อุปกรณโทรศัพทมือถือสามารถควบคุมระบบตางๆ ในบาน เชน ควบคุมเตาไมโครเวฟ      
(นึกเอาเองวาอีกหนอยรถติดเทาไรๆ ไปไมถึงบานสักทีก็ทํากับขาวไปรอลวงหนา ไปถึงก็ไดรับ
ประทานเลย)

(หนา 165)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนานําสมัยไปมากแลว 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดังนั้นพระองคจึงทรงขยายความเพิ่มเติมใน
ลักษณะของการแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาว โดยทรงตั้งความคาดหวังวาใน
อนาคตโทรศัพทเคล่ือนที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูใชไดมากยิ่งขึ้น แมรถติดก็สามารถ
ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ควบคุมไมโครเวฟเพื่อทํากับขาวไวลวงหนา เมื่อกลับถึงบานก็สามารถ         
รับประทานไดทันที นับวาพระองคมีพระราชทรรศนะที่ลํ้าสมัย แตก็อาจเกิดขึ้นจริงไดในอนาคต 
ความคิดที่ลํ้ายุคเชนนี้เองที่สรางอารมณขันใหแกผูอาน แสดงใหเห็นความชางคิดชางจินตนาการ
ของพระองคไดอยางชัดเจน

จะเห็นไดวาพระองคทรงใชภาษาที่เรียบงายในการขยายความแตสรางความตลกขบขันให
แกผูอาน เนื่องจากเมื่อขบคิดตามที่พระองคมีพระราชาธิบายแลว ก็จะมีความเห็นและรูสึกคลอย
ตามไปกับพระองค การขยายความดังกลาวสะทอนความเปนผูมองโลกในแงดีของพระองคไดเปน
อยางดี พระองคทรงมีความคิดเห็นและพระราชทรรศนะที่แปลกนาสนใจทําใหเมื่อทรงขยายความ
จึงสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกผูอาน
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3.2.1.3 เหตุการณหรือสถานการณ
เหตุการณหรือสถานการณที่ผิดแปลกไปจากธรรมดาสามารถกอใหเกิดอารมณขันได  

เนื่องจากทําใหผูอานรูสึกฉงนสนเทหกับเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้น เหตุการณหรือ    
สถานการณเหลานั้นแมจะเปนเรื่องที่ผิดแปลกแตก็ตองไมใชเร่ืองที่ผิดอยางรายแรงหรือสถานการณ
ที่อาจจะกอใหเกิดความอับอายแกผูอยูในสถานการณ เพราะถาเปนเชนนั้นจะไมกอใหเกิดอารมณ
ขัน แตผูอานอาจเกิดอารมณสงสารและรูสึกไมพอใจได สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีทรงมีศิลปะในการสรางพระอารมณขันเปนอยางยิ่ง โดยทรงแทรกพระอารมณขันลักษณะ
นี้ไวมากมาย เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จฯเยือนมณฑล
ยูนนานและไดเสวยเนื้อสุนัข ซ่ึงคณะผูติดตามเสด็จบางทานไมอยากรับประทานจึงพยายามหา   
เหตุผลเพื่อที่จะไมรับประทานเนื้อสุนัข ดังความวา

…ในโตะมีคนปจอตั้ง 5 คน คือ คุณพูนเพิ่ม ทานผูหญิงมณีรัตน ทานประธานกรรมการปฏิวัติและ
ภรรยา และอาจารยสารสิน (คนละรอบ) ทานผูหญิงมณีรัตนอางวาเปนคนปจอจึงไมยอมรับ
ประทานหมา ทานผูหญิงสุประภาดาบอกวาเปนคนรักหมา แมไมใชคนปหมาก็ไมอยากจะกินหมา 
สวนคนอื่นนั้น แมจะปหมาขาพเจาก็เห็นเคี้ยวหมาตุยๆ

(หนา 252)

จากขอความขางตนจะเห็นถึงเหตุการณที่แตละคนพยายามสรรหาขออางเพื่อที่จะชวยให
ตนไมตองรับประทานเนื้อสุนัข โดยบางทานก็บอกวาเกิดปจอไมสามารถรับประทานได ในขณะที่
คนอื่นที่เกิดปจอเชนกันกลับรับประทาน จากขอความขางตนจะเห็นไดถึงบุคคลที่ตกอยูใน      
สถานการณคับขันแตละคนก็พยายามสรรหาเหตุผลเพื่อไมใหฝายจีนรูสึกเสียใจ และไมใหตนตอง        
รับประทานเนื้อสุนัขซ่ึงเปนอาหารที่ไมคุนเคย สถานการณดังกลาวสามารถสรางความขบขันใหแก
ผูอานเนื่องจากขออางบางประการนั้นฟงไมขึ้น แตทวาในอีกทางหนึ่งก็ทําใหรูสึกเห็นใจผูอยูใน 
เหตุการณเชนกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดเรื่องราวเกี่ยวกับภูติผีปศาจ ดังนั้น
เมื่อพระองคเสด็จไปประทับแรมยังบานพักรับรองนครซีอาน ที่มีขนาดใหญโตและกวางขวางมาก 
พระองคจึงทรงลอพระอาจารยและคณะผูติดตามเกี่ยวกับเรื่องผีสาง ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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        ตอมาเราคุยกันเรื่องผี เพราะบานพักนี่ใหญโต พวกเราก็อยูกันคนละบานดวย แตละบานก็ไกล
กัน นากลัวผีหลอก ภาษาจีนกุย แปลวา ผี พากุย แปลวา กลัวผี ขาพเจาบอกคุณหญิงวาระวังใหดีอยู
บานโนนกับตาสือสองคนระวังกุยจะมาหา แลวบอกอาจารยสารสินวา อาจารยไมพากุย หรือ กุยจีน
คงมาหาอาจารยแนๆ เพราะรูเรื่องภาษาจีนอยางดีอยูคนเดียว พวกพนักงานเสิฟพลอยหัวเราะไปกับ
เราดวย เพราะฟงออกวาเราพูดกันเรื่องอะไร

(หนา 144 - 145)

จะเห็นไดวาพระองคมักจะทรงสรางอารมณขันใหแกผูใกลชิดอยูเสมอโดยทรงเห็นวา
สภาพบานพักรับรองกวางใหญ และสวนใหญแตละคนจะอยูบานคนละหลัง ดังนั้นพระองคจึงทรง
หยอกลอ “คุณหญิง” วา “ระวังใหดีอยูบานโนนกับตาสือสองคนระวังกุยจะมาหา” และหยอกลอ
พระอาจารยวาพูดภาษาจีนได “กุยจีนคงมาหาอาจารยแนๆ เพราะรูเรื่องภาษาจีนอยางดีอยูคนเดียว” 
จากเหตุการณดังกลาวที่พระองคทรงหยอกลอกับคณะผูรวมเดินทางสรางความสนุกสนานและตลก
ขบขันใหแกผูอานไดเปนอยางดี

ระหวางการเสด็จไปทอดพระเนตรชลประทานหลี่ปง พระองคไดทอดพระเนตรทิวทัศน
สองขางทางและไดทอดพระเนตรหมูใสเส้ือฝน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร
ความวา

        ฝนยังไมหยุดตกเลย มองออกไปทางหนาตางพอดีเห็นชาวบานเดินจูงหมู (แบบจูงหมา) สวน
ทางมา หมูที่จูงเปนหมูกะโดน ตัวดําๆ ขนยาว อยางที่เห็นที่อื่นทั่วๆ ไป แตมีที่แปลกอยูอยางหน่ึง
คือหมูใสเสื้อฝน คนจูงไมยักใส ดูเหมือนคุณจังฯ คุณเฉิน มองไมเห็นหมูใสเสื้อนี่ เพราะมัวแตเลา
เรื่องตางๆ ใหขาพเจาฟง มาคุยกันทีหลังอารยาก็เห็น และเปนคนที่ขบขันเรื่องหมูใสเสื้อมาก อารยา
บอกวานั่งหัวเราะมาในรถ พ่ีอูนั่งอยูในรถอารยาถามอารยาวาหัวเราะทําไม อารยาบอกวาเห็นหมูใส
เสื้อฝน พ่ีอูต่ืนเตนใหญไมทันไดมองเลยบอกอารยาวา “ฉันไมเคยเห็นหมูใสเสื้อ ถาเห็นอีกช้ีใหฉัน
ดูดวย” ปรากฏวาพี่อูอดดูหมูใสเสื้อ เพราะเราไมไดเห็นอีกเลย

(หนา 222 – 225)

เหตุการณดังกลาวนอกจากจะสรางความขบขันใหแกพระองคและผูรวมเดินทางแลว ยัง
สรางความขบขันใหแกผูอานดวย จะเห็นไดวาภาพเหตุการณหมูใสเสื้อฝนเปนเหตุการณแปลก
ประหลาด และเปนภาพนารัก นาเอ็นดู ไมคอยไดพบเห็น เหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาชาว  
เสฉวนใหความสําคัญกับหมูมาก เพราะคนไมใสเสื้อฝนแตกลับนําเสื้อฝนใสใหหมู นอกจากนี้ความ
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ตลกขบขันยังเกิดจากการเลาเหตุการณละเอียดเห็นภาพชัดเจน ทําใหผูอานรูสึกเสมือนไดอยูใน  
เหตุการณนั้นรวมกับพระองค

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคทรงกลาวถึงเมื่อคร้ังได  
ทอดพระเนตรทิวทัศนของมณฑลจี๋หลิน ระหวางทางไดทอดพระเนตรเห็นนก 2 ตัว ซ่ึงมี
อากัปกิริยานารัก นาเอ็นดู ดังความวา

…นกอะไรก็ไมทราบจีบกัน 2 ตัว ตัวผูมาขอความรัก แตตัวเมียบอกวาตองมีของกํานัลถูกใจ ตัวผู
ตองไปหาหนอนมาใหตัวหน่ึงจึงโอเค…

(หนา 108)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาเหตุการณที่ทรงกลาวถึงนั้นเปนเหตุการณปกติธรรมดาที่
เปนธรรมชาติของนก หากแตพระองคทรงบรรยายเหตุการณโดยใสอารมณและความรูสึกเฉก
มนุษยใหแกนกทั้ง 2 ตัว เปนไปในทํานองนกตัวผูมาขอความรักจากนกตัวเมียแตตองมีของกํานัลจึง
จะตกลงรับรัก การบรรยายเหตุการณเชนนี้สรางความบันเทิงใจใหแกผูอาน ที่นอกจากจะไดเห็น
ภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงามแลวยังทําใหผูอานเกิดจินตนาการตามที่พระองคทรงกลาวถึงอีกดวย

ตอมาเมื่อพระองคเสด็จไปพิพิธภัณฑเฮยหลงเจียง ไดทอดพระเนตรสัตวชนิดตางๆ ที่นํามา
สตัฟฟไว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        สัตวเลื้อยคลานมีจระเขแมน้ําแยงซีเกียง กระ เตาประเภทไหนไมทราบ (แตมีคนเอาแวนไป
ใสใหและบอกวาเมื่อกี้นี้เจอะไดโนเสาร ตอนนี้เจอะเตาลานป)…

(หนา 15)

จากขอความขางตนจะเห็นถึงเหตุการณที่ชวนขันเนื่องจากกอนหนานี้พระองคเสด็จไป
ทอดพระเนตรซากดึกดําบรรพของไดโนเสารชนิดตางๆ จากนั้นเมื่อพระองคเสด็จมาทอดพระเนตร
สวนที่เปนสัตวสตัฟฟก็ไดทอดพระเนตรเตาซึ่งมีผูเอาแวนไปสวมให ตามปกติเตาไดช่ือวาเปน
สัญลักษณของความมีอายุยืนอยูแลว เมื่อนําแวนไปสวมใหยิ่งเพิ่มความมีอายุใหแกเตาตัวนี้มากยิ่ง
ขึ้น ดังนั้นจึงสมกับคํากลาวที่วา “เตาลานป” เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เหตุการณดังกลาวชางประจวบเหมาะ
กันเพราะกอนหนานี้ก็ไดทอดพระเนตรไดโนเสาร ถัดมาก็ไดทอดพระเนตรเตาที่สวมแวน จึงเขา
ทํานอง “ไดโนเสารเตาลานป” ซ่ึงแสดงใหเห็นความเกาแกโบราณมีอายุ ประกอบกับเตาตัวท่ีสวม
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แวนนั้นมีความคลายคลึงกับบุคคลที่อยูในคณะเดินทางทานหนึ่ง ซ่ึงนาจะเปนผูที่นําแวนไปสวมให
เตา เหตุการณดังกลาวจึงสรางความขบขันใหแกผูอานไดเปนอยางดี

เมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรวัดเสวียนคงแลว กอนเสด็จกลับโรงแรมที่ประทับได
เสด็จไปซื้อเส้ือพระราชทานแดพระสหาย คือ นายประพจน อัศววิรุฬหการ ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        นั่งรถกลับ มาถึงโรงแรมรับประทานอาหาร ตกลงเราซื้อเสื้อใหประพจนจนได แตวันนี้เขา
ขายขึ้นราคาบอกวาเมื่อวานขายผิด ฉันอุตสาหบอกคนขายวาซื้อใหลูกชาย เขายังไมลด คนอื่นฟง
ฉันพูดไมเขาใจ แตตูอยูตรงนั้นหัวเราะใหญ

(หนา 266)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระองคทรงมีน้ําพระทัยตอพระสหายยิ่งนัก รวมทั้งแสดง
ใหเห็นพระอุปนิสัยประหยัดอดออม ไมฟุมเฟอย สุรุยสุรายของพระองค พระอารมณขันในตอนนี้
เกิดจากการที่พระองคทรงบอกกับคนขายวาจะซื้อเสื้อฝากลูกชายทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลว     
“ลูกชาย” ในที่นี้คือพระสหายของพระองคนั่นเอง ดวยพระองคทรงหวังวาหากตรัสเชนนั้นอาจจะ
ไดสวนลด เหตุการณดังกลาวนี้เองสรางความขบขันทั้งแกผูตามเสด็จฯ และผูอาน

จะเห็นไดวาพระองคทรงเลาถึงเหตุการณหรือสถานการณโดยใชถอยคําภาษางายๆ         
แตสรางจินตภาพใหแกผูอานไดชัดเจน จนทําใหผูอานรูสึกเสมือนไดเขาไปอยูในเหตุการณนั้นดวย 
อีกทั้งการสรางอารมณรวมใหแกผูอานนี้เองทําใหผูอานเกิดความขบขันสถานการณดังกลาว

3.2.1.4 พฤติกรรม
พฤติกรรมหรือการกระทําใดก็ตามที่แตกตางออกไปจากลักษณะปกติของชุมชนหรือสังคม

ใด บุคคลในสังคมนั้นอาจจะเห็นวาเปนสิ่งแปลกและในบางครั้งก็เห็นวาเปนเรื่องชวนขบขัน28 ทั้งนี้
พฤติกรรมดังกลาวอาจเกิดจากความตั้งใจหรือไมตั้งใจของบุคคลก็ได สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสอดแทรกพระอารมณขันที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดแปลกไวมากมาย 
ซ่ึงชวยสรางความบันเทิงใจใหแกผูอาน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรง
กลาวถึงพฤติกรรมที่ตองปฏิบัติกอนการรับประทานเปดปกกิ่ง ดังความวา

                                                          
28เจตนา นาควัชระ, ทฤษฎีเบื้องตนแหงวรรณคดี, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2542), 61.
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…ที่นี่เปดปกกิ่งเขาเอาออกมาใหดูเปนตัวที่อบแลว และเอาเปดมาโชวตามโตะตางๆ ใหดูโดยทั่ว
กัน เราตองตบมือใหเปดเสียกอน เขาจึงจะนําเอาเปดไปหั่นมาแจกพวกเรา…

(หนา 102)

พฤติกรรมการปรบมือใหเปดปกกิ่งนับเปนพฤติกรรมที่ผิดแปลก สรางความตลกขบขัน 
หากแตในความเปนจริงแลวหาไดปรบมือใหเปดเชนเดียวกับการปรบมือใหคนไม แตนาจะเปนการ
ปรบมือใหเกียรติแกพอครัวหรือแมครัวผูทําเปดปกกิ่ง หรืออาจจะเปนการใหเกียรติเจาภาพมากกวา 
แตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเห็นภาพเมื่อนําเปดปกกิ่งออก
มากอนหั่นเปดก็ตองปรบมือจึงทรงมีพระอารมณขันและเขียนถึงพฤติกรรมดังกลาววาเปนการ  
ปรบมือใหเปด

บานพักรับรองในเมืองซีอานมีขนาดใหญมากและมีหลายหอง มีเครื่องอํานายความสะดวก
ครบถวน แตเพราะความกวางใหญของพื้นที่และอุปกรณเครื่องใชภายในหองรับรองที่ประทับ    
นั่นเองที่ทําใหพระองคตองประสบปญหาในระหวางที่ประทับแรม ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ออกจากหองน้ําเปนตูเสื้อผา ซึ่งมีเสื้อคลุมไวใหดวย ประตูตูเหมือนประตูหอง เพราะฉะนั้น
ระหวางอยูซีอานเพียงคืนเดียวเทานั้น ขาพเจาก็เปดประตูเดินเขาตูไปหลายครั้ง

(หนา 140 – 142)

จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นกับพระองค เปนเพราะประตูหองและประตูตูเส้ือผามีลักษณะ
เหมือนกันจึงทําใหพระองคมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกคือการเปดประตูเขาตูเสื้อผา เนื่องจากคิดวาเปน
ประตูหอง พฤติกรรมดังกลาวสรางความตลกขบขันใหแกผูอานไดเปนอยางดี

กอนการเสด็จไปทอดพระเนตรอุปรากรจีนหรืองิ้ว พระองคไดเสวยเคกแตไมมีสอม     
พระองคจึงทรงรับหนาที่ส่ือสารกับบริกรเพื่อขอสอมดวยพระองคเอง ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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…ตอนนี้อาจารยสารสินไมอยูเพราะตองไปเขาโรงงิ้วกอน ขาพเจาเลยบอกวา “ไมตองสารสิน
หรอก ฉันเอง”  แลวก็เรียก  “ถงจื้อ”  (สหาย)  พอถงจื้อมาแลว  ขาพเจาก็ชูนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง 
รวมกัน 3 นิ้ว แลวปกลงไปบนโตะ ถงจื้อ รองฮอ แลวไปเอาสอมมาแจก ที่ตองแสดงภาษาใบเพราะ
ขาพเจาก็ไมทราบวาสอมภาษาจีนวาอะไร

(หนา 285)

พระองคไมทรงทราบวาสอมภาษาจีนเรียกวาอยางไร ดังนั้นพระองคจึงทรงใชภาษาใบกับ
บริกร โดย “ชูนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนางรวมกัน 3 นิ้ว แลวปกลงไปบนโตะ” พฤติกรรมดังกลาวสราง
ความขบขันใหแกผูอาน และที่สรางความขบขันเพิ่มขึ้นคือบริกรทานนั้นทราบความหมายที่      
พระองคทรงสื่อสารออกไปไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ความตลกขบขันยังเกิดจากการบรรยาย     
พฤติกรรมของพระองคโดยละเอียดที่สรางอารมณรวมใหแกผูอาน

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งพระองคและคณะผูติดตามจะได      
พระสหายและเพื่อนมากมาย เชนเดียวกับการเสด็จฯ เยือนในป พ.ศ. 2533 ที่พระองคเสด็จฯเยือน  
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทอดพระเนตรเสนทางการคาแพรไหมนั้น ระหวางงานเลี้ยง           
พระกระยาหารค่ํา มีการพูดคุยกันเพื่อผูกมิตรไมตรีระหวางฝายไทยและฝายจีน ดังขอความใน    
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…เมื่อเราไปถึงเห็นมีฝรั่ง (ทัวร) สวนมากอยูในวัยชรานั่งรับประทานอาหารอยูอยางเงียบๆ มีดนตรี
จีนบรรเลงเบาๆ พอขบวน ไทย – จีน ของเรามาถึงก็บอนแตก เสียงจอกแจกดังลั่นทั้งไทยและจีน
สงภาษากันหลายอยาง ไทยๆ จีนๆ ปนกัน ขาพเจากําลังพยายามซอมพูดภาษาจีน ครั้นจะพูดจีน
หมดก็พูดไมเปน ตองพูดไทยปน ไดความวาโตะโนนแถมภาษาอังกฤษดวยอีกอยาง เพราะหนูกิ่ง
ของขาพเจากับเปยนเหมย ผูรักษาความปลอดภัย (ของขาพเจาเหมือนกัน) ซอมภาษาอังกฤษกัน กิ่ง
แนะนําตัววา My name is กิ่ง means a branch of a tree เปยนเหมยก็เลยวาตัวเองชื่อเหมย (Mei)
แปลวา plum (บวย?) เปนอันวาช่ือตนไมกิ่งไมดวยกันจึงเปนเพื่อนกันได ชักชวนกันเที่ยวเมืองจีน 
หนูดอกบวยบอกวามาเมื่อไรจะตอนรับอยางดี หนูกิ่งเลยบอกวาถามาก็จะอยูบานเธอนั่นแหละ แลว
ชวนกันวาจะเปน pen friend กัน บทสนทนานี้วาตอไปอยางไรไมทราบ เพราะที่จริงแลวขาพเจาไม
ไดยิน อึ่งมาเลาใหฟงอีกตอ

(หนา 79)

จะเห็นไดวาพฤติกรรมพระสหายของพระองคที่ช่ือ “กิ่ง” และเจาหนาที่รักษาความ    
ปลอดภัยที่ช่ือ “เปยนเหมย” เปนพฤติกรรมที่นารัก นาประทับใจแสดงใหเห็นการพยายามผูกมิตร
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ไมตรีระหวางกัน มีการแนะนําตัวถอยคํางายๆ แตดูจริงใจ ซ่ึงสรางรอยยิ้มใหแกผูอานไดเปนอยางดี 
แตทั้งนี้ส่ิงสําคัญที่สรางอารมณขันในตอนนี้คือการใชภาษาในการบรรยายเหตุการณของพระองค 
ซ่ึงทําใหผูอานจินตนาการถึงพฤติกรรมของทั้งสองไดอยางชัดเจน

จะเห็นไดวาผูที่แสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดและพลาดพลั้ง อาจเปนพระสหายหรือ
คณะผูติดตามชาวไทยและชาวจีน หรือในบางครั้งอาจเปนพระองคเอง พระองคทรงนําเรื่องราวที่
ชวนขันเหลานั้นมาบันทึกไวในพระราชนิพนธ แสดงใหเห็นความเปนกันเองระหวางพระองคกับ  
ผูอาน นอกจากนี้เมื่อผูอานไดทราบถึงพฤติกรรมที่ชวนขันดังกลาวแลว ก็จะสงผลใหเกิดความ
บันเทิงจากการอานพระราชนิพนธไดอยางเต็มที่

3.2.1.5 การใชภาษา
การใชภาษานับเปนสิ่งสําคัญในการสรางอารมณขัน เนื่องจากภาษาเปนส่ือกลางในการ  

ถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูเขียนมาสูผูอาน แตทั้งนี้ผูแตงตองมีศิลปะในการใชภาษา จึง
จะทําใหสารที่สงไปยังผูอานสัมฤทธิ์ผลตามประสงค การใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันนับเปนศิลปะ
อยางหนึ่งที่ผูแตงจะสรางความนาสนใจใหแกงานเขียนของตน ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระปรีชาในการสรางพระอารมณขันในลักษณะนี้ไดอยางเปนธรรมชาติ 
ทั้งนี้อารมณขันที่เกิดจากการใชภาษาสามารถพิจารณาไดจากองคประกอบหลายประการ เชน คํา 
สํานวน การพรรณนา และการตีความ เปนตน โดยพระองคทรงเลือกใชกลวิธีดังกลาวนี้สอดแทรก
พระอารมณขันไวในพระราชนิพนธอยางนาสนใจ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร      
พระองคกลาวถึงการเขียนชื่อบนหอของขวัญที่ทรงจัดเตรียมใหเจาหนาที่ฝายจีน ดังความวา

        ตอนเชานี่คุณหญิงมาถามวา “เต่ีย” นี่คือใคร ขาพเจาเลยตองขอโทษวาที่เขียนช่ือใครๆ ไวที่หอ
ของนั่น เขียนพอรูเองนึกวาจะใหเองได เชนเราเรียกคนรถวาเตี่ย และเตี่ยของใคร ใครก็อยากให
ของขวัญที่ระลึก เพราะแกดีมากทีเดียว คอยเอาใจใสตอนพวกเราขึ้นรถ เตี่ยบางคนก็รองเพลง บาง
คนก็อธิบายเกง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เชน คุณฟน เราก็เรียกวา  ศ.ร.ภ. และยังมีช่ืออื่นๆ   
อีกแยะ

(หนา 90)

จากขอความขางตนจะเห็นถึงพระอารมณขันของพระองคที่ทรงตั้งสมญานามใหกับ       
เจาหนาที่ฝายตางๆ เชน ทรงตั้งสมญานามใหคนขับรถวา “เตี่ย” เนื่องจากพระองคทรงเห็นวาสูงอายุ
และเปนคนใจดี อีกทั้งยังชวยเลาเรื่องราวตางๆ ถวายมากมาย สวนคุณฟนซูเฟง เจาหนาที่รักษา
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ความปลอดภัยพระองคก็ทรงเรียกโดยใชอักษรยอวา “ศ.ร.ภ.” ซ่ึงนาจะยอมาจาก ศูนยรักษาความ
ปลอดภัย การตั้งสมญานามใหแกบุคคลตางๆ นี้แสดงใหเห็นความไมถือพระองคและเปนกันเองกับ
ทุกคน ซ่ึงสมญานามดังกลาวชวยสรางรอยยิ้มใหแกผูอานในความชางคิดของพระองค

ระหวางที่เสด็จประพาสพระราชวังฤดูรอน พระองคไดทรงลองเรือในทะเลสาบในขณะอยู
บนเรือพระองคไดเสวยพระกระยาหารชนิดหนึ่งที่เรียกวา “ถัง” จึงทําใหพระองคทรงหวนระลึกถึง
เร่ืองขําขันที่เกิดจากการใชภาษา ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…นึกถึงคําวา “ถัง” แลวยังขําไมหาย สมัยเมื่อหลายปมาแลวพระองคหญิงวิภาวดีรังสิตพาขาพเจา
ไปชมพิพิธภัณฑเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเครื่องลายครามจีนสมัยตางๆ ทานหญิง (สมัยนั้นยังทรงเปน    
ม.จ. หญิงวิภาวดี) ทรงรองขึ้นอยางตื่นเตนวา “ทูลหมอม มาทอดพระเนตรเสียใหรูจัก นี่ถัง” (สมัย
ราชวงศถัง) คุณออมทรัพยซึ่งไปดูดวยคอยๆ กลาวเนิบๆ ตามแบบฉบับของคุณออมเองวา “นี่ไมใช
ถัง นี่มันแจกันตางหาก” เรื่องนี้ตองฟงเสียงเองถึงจะตลก แตอยางไรก็ตามแสดงวาคําวาถังมีหลาย
ความหมาย มีเสียงพองกันทั้งในภาษาไทยและภาษาจีน

(หนา 116)

จะเห็นไดวาขอความดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความพลิกแพลงของภาษาไทยที่เปนคําพอง
รูป กลาวคือ “ถัง” ในความหมายของพระองคเจาวิภาวดีรังสิตนั้นคือ แจกันสมัยราชวงศถัง แต “ถัง” 
ในความหมายของคุณออมทรัพย คือ ภาชนะใสน้ําชนิดหนึ่ง จึงกลายเปนการสื่อความที่ผิดพลาด
เนื่องจากเขาใจกันคนละความหมาย เปนการสรางอารมณขันอีกวิธีหนึ่งที่เกิดจากการสื่อความหมาย
กํากวมและตีความผิดพลาด

การเสด็จฯเยือนนครซีอาน มณฑลสานซี พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรบอน้ํา        
หวาชิงสือ เมื่อเสด็จไปถึงมีเจาหนาที่มารับเสด็จและกราบบังคมทูลตอนรับ โดยคํากลาวตอนรับนั้น
เปนการใชภาษาที่เกินพอดี ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ผูดูแลสถานที่ (เปนผูชาย) ไดกลาวคําตอนรับและเลาเรื่องยอๆ เกี่ยวกับสถานที่นี้ ในคําตอนรับ
แปลออกมาวา “ยินดีตอนรับอยางเรารอน” มีใครในกลุมเราถามลามวา ตอนรับ “อยางอบอุน” ไม
พอหรือ (ถามเพราะวาสมัยที่เรียนกับครูกําชัย ครูบอกวา ตอนรับ “อยางอบอุน” นั้นไมเปนสํานวน
ภาษาไทยเปนสํานวนภาษาอังกฤษ (warm welcome) ครูยังพูดใหเราขบขันกันวา เมืองไทยเราตอน
รับ “อยางอบอุน” คงจะไมคอยสบายนัก เพราะอากาศบานเรารอน ขาพเจาก็คิดในใจวา ถาอยางนั้น
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ถาพูดวา “ตอนรับอยางเย็นสบาย” คงทําใหแขกผูมาเยือนมีความสุขที่สุด เขาบอกวาตอนรับ      
“อยางอบอุน” นั้นยังไมถึงใจพวกเขาที่พยายามจะตอนรับเราอยางดีที่สุด

(หนา 162)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระองคมีพระปรีชาสามารถทางดานภาษา ทรงเห็นวาการ
กลาววา “ตอนรับอยางอบอุน” เปนธรรมเนียมของประเทศในเมืองหนาว ดังนั้นขอความดังกลาวจึง
เปนสํานวนภาษาอังกฤษ เจาหนาที่จีนทานหนึ่ง กราบบังคมทูลวา “ยินดีตอนรับอยางเรารอน” ซ่ึง
เปนการใชภาษาที่มีความหมายเกินพอดี แตเจาหนาที่คนนี้ใหเหตุผลวาที่กลาวเชนนั้นเพื่อแสดงถึง
ความปรารถนาอยางยิ่งยวดที่จะรับเสด็จพระองคใหดีที่สุด ดังนั้นคําวา “ตอนรับอยางอบอุน” จึงไม
เพียงพอ ซ่ึงการใชภาษาเชนนี้สรางความขบขันใหแกผูอาน อีกทั้งยังทําใหผูอานเห็นถึงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชนชาติตางๆ ที่สะทอนมาจากภาษาอีกดวย

ในพระราชนิพนธเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงเมื่อคราวเสด็จฯเยือนเกาะ
เสี่ยวผูถัว ซ่ึงบริเวณนั้นมีของที่ระลึกขายมากมาย แตคณะผูติดตามที่ช่ืนชอบการซื้อหาสินคากลับ
ไมซ้ือ เพราะราคาสินคาแพงเกินไป ดังความวา

…นอกจากนั้นมีของที่ระลึกขายอีกหลายอยาง แตแรกขาพเจาคิดวาพวกนักซื้อ (ปาทังกา) ทั้งหลาย
จะ “ลง” กันอยางสนุกสนาน แตปาทังกาของเราไมซื้อเพราะแพงเกินไป…

(หนา 67)

พระองคทรงเรียกนักซื้อวา “ปาทังกา” และทรงใชคํากริยาที่แสดงการซื้อสินคาวา “ลง” ซ่ึง
แสดงภาพตั๊กแตนปาทังกาที่เมื่อพบแหลงอาหารจะกรูลงไปเปนฝูง ลักษณะของตั๊กแตนปาทังกา
สรางภาพใหเห็นอยางชัดเจนวานักซื้อทั้งหลายยอมกรูกันเปนกลุมลงไปซื้อสินคา การที่ทรงใช
สัญลักษณในการเรียกกลุมนักซื้อเปนการสรางอารมณขันใหแกผูอานทําใหผูอานจินตภาพถึง
ลักษณะของนักซื้อที่พระองคกลาวถึงไดอยางชัดเจน แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพในการคัดสรรคํา
และการสรางสัญลักษณไดเปนอยางดี

นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงสภาพทองถนนในมณฑลยูนนาน ดานที่ติดกับภูมิภาค
ปกครองตนเองทิเบต มีหิมะมากในเดือนกันยายนจนถึงเดือนเมษายน รวมทั้งมีสภาพถนนขรุขระ 
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา
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…สวนถนนที่รถแลนนั้นนั่งรถแลวเหมือนเตนดิสโก ฟงเขาแลวก็ขัน เพราะคําวาถนนดิสโกนี้  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกถนนสายที่เขาไปที่โครงการที่ใช “ทฤษฎีใหม” ของทาน คือ
การขุดบอน้ํา ปลูกพืชตางๆ แตทางเขาก็ตองดิสโกนาดู ตอนนี้คงจะดีขึ้นแลว

(หนา 153)

พระองคทรงกลาวถึงการนั่งรถบนถนนเสนดังกลาวเปรียบเทียบกับการ “เตนดิสโก”     
และทรงโยงไปถึงทางเขาสูโครงการเกษตรทฤษฎีใหมซ่ึงเปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ที่ทางเขาก็มีลักษณะขรุขระจนพระองคตองใชคําวา “ดิสโก” เชนกัน จะเห็นไดวาการใชคํา
กริยา “ดิสโก” สามารถสรางความขบขันใหแกผูอาน ทําใหเห็นภาพถึงถนนที่มีสภาพเปนหลุมเปน
บอ ทําใหรถโยกคลอนจนผูที่นั่งอยูภายในรถตอง “ดิสโก” ไปตลอดทาง

 ในพระราชนิพนธเ ร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงกลาวถึงการพักผอนสําราญ           
พระอิริยาบถหลังจากการเสด็จฯเยือนทาเรือโบราณจางหลิน ในนครซานโถว ดังความวา

…นอกจากนั้นก็ช้ีชวนกันดูผีเสื้อ ดูนก ฟงเสียงจักจั่น อากาศคอนขางรอน ขาพเจาเกิดอยากเจี๊ยะ
เฉากวย มีคนเดินออกไปไหนไมทราบครูเดียวกลับมาบอกวากลางวันนี้ไดเจี๊ยะ

(หนา 21)

จะเห็นไดวาพระองคทรงสรางพระอารมณขันโดยใชคําทับศัพทภาษาจีนซึ่งเปนคํากริยาวา 
“เจี๊ยะ” หมายถึง รับประทาน การที่ทรงเลือกใชคํากริยาโดยใชคําทับศัพทนี้อาจจะสืบเนื่องมาจาก 
ส่ิงที่พระองคทรงตองการที่จะเสวยมีช่ือเปนคําทับศัพทภาษาจีนเชนกัน คือ “เฉากวย”  ดังนั้นการใช
คําทับศัพทภาษาจีนเชนนี้ โดยเฉพาะคําวา “เจี๊ยะ” ที่ซํ้าถึง 2 คํา ชวยสรางความตลกขบขัน และสราง
ความเปนกันเองใหกับผูอาน ทําใหผูอานเห็นถึงพระอารมณขันของพระองคที่ทรงตองการสราง
บรรยากาศแบบจีนใหผูอานรวมรับรูและมีอารมณรวมไปกับพระองคดวย

 ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงสมญานามที่พระองค
ทรงเรียกเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของมณฑลสานซี ดังความวา
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        พอดีนกกุกกูมาสงสัญญาณบอกเวลาวารับประทานอาหารไดแลว นกกุกกูนี้คือ เจาหนาที่วิเทศ
สัมพันธของมณฑล แซหมา มีหนาที่คอยบอกเวลา คุณทัศนียภริยาทานทูตเปนคนเรียกวาเปนนก
กุกกูประจําตัวฉัน เวลายายไปมณฑลอื่น ปาจันบนคิดถึงนกกุกกูเพราะเขาชวยใหทําอะไรไดตรง
เวลาดี

(หนา 25)

 “นกกุกกู” เปนตุกตารูปนกที่สงเสียงรองบอกเวลาอยูภายในนาฬิกาแบบโบราณบางเรือน 
ดังนั้นพระองคจึงทรงเรียกเจาหนาที่วิเทศสัมพันธที่มีหนาที่กราบบังคมทูลเตือนพระองคเกี่ยวกับ
กําหนดการตางๆ จะเห็นไดวาการตั้งสมญานามเชนนี้ทําให   ผูอานเกิดจินตภาพถึงผูที่ถูกกลาวถึงวา
ตองเปนผูที่แจงเตือนอยางตรงเวลา การที่พระองคทรงใชคําสมญานามเรียกเจาหนาที่ฝายตางๆ   
เชนนี้แสดงใหเห็นพระอารมณขันและความเปนกันเองไมถือพระองคไดอยางชัดเจน

จะเห็นไดวาการสรางพระอารมณขันโดยการใชภาษานี้แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพใน
ดานภาษาของพระองคไดอยางชัดเจน เนื่องจากพระองคทรงใชถอยคําส้ันๆ กระชับแตสามารถสื่อ
ความหมายไดมากมาย  ผูอานจึงเกิดความสนุกสนานไปกับการใชภาษาที่มีการพลิกแพลง         
ความหมาย ทําใหเกิดความบันเทิงจากศิลปะการใชภาษาดังกลาว ซ่ึงนับเปนความโดดเดนประการ
หนึ่งในกลวิธีการสรางพระอารมณขันของพระองค

3.2.1.6 การเปรียบเทียบเชื่อมโยงความ
การเปรียบเทียบเชื่อมโยงความเปนกลวิธีที่ชวยสรางอารมณขันใหแกผูอานอีกวิธีหนึ่ง     

แตทั้งนี้ผูแตงตองเปรียบเทียบกับเรื่องราวหรือส่ิงที่ใกลตัวและผูอานตองรูจักสิ่งนั้นเปนอยางดีจึงจะ
ทําใหการสรางอารมณขันนั้นสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากผูอานจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวจากสิ่งหนึ่งไป
ยังอีกสิ่งหนึ่งได สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสรางพระอารมณขันโดยการ
เปรียบเทียบเพื่อสรางจินตนาการและอารมณรวมใหแกผูอาน ทําใหผูอานรวมรูสึกและเห็นเชนเดียว
กับพระองค การสรางพระอารมณขันเชนนี้ปรากฏในพระราชนิพนธหลายเรื่อง เชน ในพระราช
นิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการเรียกชื่อหนวยเงินตราของสาธารณรัฐ        
ประชาชนจีนโดยนํามาเปรียบเทียบกับชื่อพระสหาย ดังความวา
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        มีเรื่องแปลกอีกอยางหน่ึงคือ เงินจีนนั้นมีช่ือเลน ช่ือจริง เหมือนสุภรเพ็ญ ช่ือแอว ดาราสิริ ช่ือ
ตุย ฯลฯ เวลาเรียกกันก็มักจะเรียกช่ือเลนแทนชื่อจริง
        เงินหยวนนั้นไมมีใครเรียกวาหยวน แตเรียกวาขวาย เหมามีอีกช่ือวา เจี่ยวู (ไมรูอันไหนเปนช่ือ
เลนช่ือจริง) สวนเฟนนั้นไมมีช่ือเลน เหมือนที่ขาพเจาเรียกอารยาวาอารยา

(หนา 82)

จะเห็นไดวาพระองคทรงใชการเปรียบเทียบเชื่อมโยงความเพื่อทรงอธิบายใหผูอานเขาใจ
ไดชัดเจนวาหนวยเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีนบางครั้งนิยมเรียกชื่อเต็ม แตในบางหนวยก็นิยม
เรียกชื่อรองของเงินนั้น ซ่ึงกลวิธีเชนนี้สรางอารมณขันใหแกผูอานเนื่องจากสิ่งที่พระองคทรงนํามา
เปรียบเทียบกับสกุลเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีนแทนที่จะเปนสกุลเงินประเทศอื่นๆ แตกลับ
เปนชื่อของพระสหาย ทําใหผูอานรูสึกขบขันไปกับแนวคิดและการเชื่อมโยงเปรียบเทียบของ    
พระองค นอกจากนี้จะเห็นไดวาการเปรียบเทียบเชนนี้ชวยใหผูอานเขาใจการเรียกชื่อสกุลเงินตางๆ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดชัดเจนขึ้น

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงการดื่มชาซานเผาของชาว
จิ่วฉวนที่แตกตางจากชาซานเผาของชาวหุย เนื่องจากที่เมืองจิ่วฉวนนี้มีการเติมเครื่องปรุงตางๆ     
ลงไปมากมาย ดังความวา

        ตอนอาหารสังเกตวาชาซานเผาของที่นี่ไมไดมีแคชา น้ําตาลกรวด ลําไยแหงเทานั้น เขายังเติม
องุน โกวจี้ พุทราเขาไปอีก แสดงวามีอะไรก็ใสเขาไปไดเหมือนแกงโฮะ ชานี้คงตองเรียกวาชาโฮะ

(หนา 156)

จะเห็นไดวาพระองคทรงเปรียบเทียบชาซานเผาของเมืองจิ่วฉวนที่มีเครื่องปรุงหรือผลไม
อะไรก็ใสลงไปในชาทั้งหมด จึงทําใหพระองคทรงนําไปเปรียบเทียบกับแกงโฮะของทางภาคเหนือ
ของไทยที่มีลักษณะของการนําเอาแกงหรือกับขาวที่เหลือมารวมกันและแกงใหมเปนแกงโฮะ     
นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการปรุงอาหาร 2 ชนิดนี้มีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกัน ถึงแมวา
จะเปนอาหารคนละชนิดกันก็ตาม แตก็ทําใหผูอานเห็นภาพลักษณะชาซานเผาของจิ่วฉวนไดชัดเจน 
อีกทั้งยังเกิดความขบขันในพระอารมณขันของพระองคที่ทรงชางคิดชางเปรียบเทียบอีกดวย
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ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จฯ 
เยือนมณฑลเฮยหลงเจียงซึ่งสภาพอากาศหนาวจัดมาก ดังนั้นเมื่อพระองคจะเสด็จไปทรงสกีจึงตอง
สวมฉลองพระองคที่หนามาก ดังความวา

        รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแลวพยายามแตงตัวหนาเขาไปอีก โดยใสกางเกงสําหรับเลน
สกีซอนเขาไป 2 ตัว ขางในก็เปนกางเกงขนสัตวอยูแลว แลวยังมีเสื้อหนาวอีกช้ัน แตงเขาไปแลว
ไพลไปคิดถึงวรรณคดีไทยที่กลาวถึงตัวละครจะไปไหนทีก็ตองมีบทแตงตัวยาวเหยียด

(หนา 74)

เนื่องดวยอากาศที่หนาวเย็นจึงทําใหพระองคสวมฉลองพระองคหลายชั้น ดวยเหตุนี้จึง    
ทําใหทรงเปรียบเทียบเชื่อมโยงการแตงฉลองพระองคกับวรรณคดีไทยที่มีบทแตงองคทรงเครื่องที่
ยาวมาก การเปรียบเทียบเชื่อมโยงดังกลาวแสดงใหเห็นพระอารมณขันของพระองคแมจะประสบ
กับอุปสรรคทางดานอากาศที่หนาวเย็นแตพระองคก็ยังทรงมองโลกในแงดีและทรงมีพระอารมณ
ขันอยูเสมอ นอกจากนี้การเปรียบเทียบเชื่อมโยงของพระองคก็ทําใหผูอานเห็นภาพการแตงฉลอง    
พระองคไดอยางชัดเจน

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงจิตรกรชาวจีนทานหนึ่งที่วาด
ภาพโดยใชนิ้วมือไดสวยงามมาก อีกทั้งยังแตงบทกวีไดอีกดวย จึงทําใหทรงหวนระลึกถึงจิตรกร
และนักประพันธชาวไทยบางทาน ดังความวา

…เขาไปดูเห็นศิลปนคนหนึ่งหนวดผมหงอกยาว กําลังกมหนากมตาเขียนภาพปลาทองดวยชาดโดย
ใชนิ้วมือ ปลาสีดําดวยหมึก ในรานมีภาพตางๆที่เขียนเสร็จแลวแขวนไว เขาถามขาพเจาวาชอบรูป
นี้ไหม ขาพเจาบอกวาชอบรูปมาที่เขาแขวนติดเอาไวขางฝา เขาใหคนของเขาหยิบเอามาให บอกวา
ชอบมาก็หมายถึงความรวดเร็ว คราวนี้ใชพูกันเขียนใหขาพเจา (ใหขาพเจาเขียนช่ือตัวเองเปนตัว
อยาง) รูปมานี้สวยมากใครขางหลังพูดขึ้นวาเจอเอาถวัลย ดรรชนีเมืองจีนเขาแลว! ขาพเจาถาม
ศิลปนวาทําไมไมใชนิ้วเขียนเขาวาใชนิ้วแลวตัวหนังสือจะใหญไป แตถาใชแผนใหมทําได เขาบอก
วาจะเขียนกลอนกระทูเอาชื่อขาพเจา 3 พยางคตอดวย hao แปลวา ดี เขาบอกวาฝกเขียนภาพและ
บทกวีมาแตอายุ 7 – 8 ป เวลานี้ 53 ปแลว

กลอนที่ลอกมามีเนื้อหาดังนี้
1. บทกวีสรรคเสร็จมิตรภาพ จีน – ไทย
2. มาถึงตาหลี่มีความรูสึกลึกซึ้ง
3. ไปถึงทั่วโลกมีความสามัคคีกัน
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4. ทิวทัศนที่ดีสวยงามคือทะเลสาบเออรไห
        มีใครวาตกลงเปนถวัลยบวกเนาวรัตน พงศไพบูลย ขาพเจาคิดวาอาจจะเปนคุณอังคาร   
กัลยาณพงศ ศิลปนแหงชาติก็ได (ทั้งวาดทั้งกลอน)…

(หนา 35 – 36)

จะเห็นไดวาพระองคประทับพระราชหฤทัยตอภาพวาดและบทกวีของศิลปนทานนี้มาก 
ศิลปนทานนี้มีหนวดเคราละมายศิลปนเอกของไทยคือถวัลย ดรรชนี นอกจากนี้ยังแตงกลอนได
ไพเราะ จึงนําลักษณะดังกลาวไปเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ เนาวรัตน พงศไพบูลย ซ่ึงเปนนักเขียนที่
มีช่ือเสียง แตทั้งนี้พระองคทรงเล็งเห็นวาศิลปนทานนี้สามารถวาดรูปไดสวยงามอีกทั้งยังแตงบท
ประพันธไดไพเราะยิ่ง คลายคลึงกับศิลปนชาวไทยที่สามารถวาดภาพไดประณีตงดงามและแตงบท
กวีไดไพเราะลึกซึ้งกินใจ คือ อังคาร กัลยาณพงศ จะเห็นไดวาการเปรียบเทียบเชื่อมโยง ดังกลาว  
ทําใหผูอานไดคิดตามพระองคเกิดจินตนาการไปกับการเปรียบเทียบเชื่อมโยงความ รวมทั้งเมื่อได
เห็นภาพของศิลปนทานนี้ ยิ่งทําใหรูสึกขบขันไปกับความชางคิดชางเปรียบเทียบของพระองค  
เนื่องจากศิลปนทานนี้มีใบหนาละมายบุคคลที่พระองคทรงกลาวถึงทั้งส้ิน

 ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงการทอดพระเนตรพิธี  
ชงชาของชนเผาวา รวมทั้งไดทอดพระเนตรศิลปะการรินนําชาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังความวา

…มีคนแสดงคนหนึ่งใชกาทองเหลืองใหญเทากระปองรดน้ําตนไม พวยกาก็ยาวมาก นาหวาดเสียว
วาน้ําจะกระฉอกใสเรา แตรูสึกวาคนรินเขาชํานาญมาก น้ําไมหกเลย เวลาทําทาผงกเห็นจะตอง
เรียกวา ทายีราฟผงกหัว

(หนา 343)

จะเห็นไดวาโดยทั่วไปในพิธีชงชาและการรินน้ําชานั้นมักจะใชกาน้ําชาที่เปนดินเผา    
เนื่องจากเชื่อวาทําใหน้ําชามีกล่ินหอม และกาน้ําชาจะมีพวยกาในลักษณะที่ไมยาวมากนัก แตกาน้ํา
ชาของชนเผาวานี้เปนกาทองเหลืองขนาดใหญ มีพวยกายาวมากกวา 3 ฟุต (พิจารณาจากรูปภาพ
ประกอบ) ทั้งนี้การรินน้ําชาจากกานั้นโดยทั่วไปชาวจีนจะเรียกวา “หงสผงกหัว” แตทั้งนี้เนื่องจาก
กานําชานี้มีพวยกาที่ยาวมาก พระองคจึงมีพระอารมณขันที่จะเปรียบเทียบกับยีราฟสัตวที่มีลักษณะ
คอยาวคลายกับพวยกานี้ จึงทรงเรียกลักษณะการรินน้ําชาเชนนั้นวา “ยีราฟผงกหัว” ซ่ึงเปนการ
เปรียบเทียบเชื่อมโยงที่ทําใหผูอานเห็นภาพไดชัดเจนเกิดจินตภาพไดทันที อีกทั้งยังเกิดอารมณขัน
จากการเปรียบเทียบเชื่อมโยงของพระองคอีกดวย
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จะเห็นไดวาพระองคทรงนําเรื่องราวและสิ่งตางๆ มากลาวเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเกิด
จินตภาพไดอยางชัดเจน แตทั้งนี้ส่ิงที่พระองคนํามาเปรียบเทียบสวนใหญมีความนาสนใจและชวย
เชื่อมโยงความคิดของผูอานไดเปนอยางดี จึงทําใหผูอานไดใชจินตนาการและความคิดไปกับ    
พระอารมณขันของพระองค สงผลใหผูอานไดรับความบันเทิงและรูสึกขบขันไปกับกลวิธีการ
เปรียบเทียบและเชื่อมโยงกับเรื่องราวหรือส่ิงตางๆ

3.2.1.7 ความตรงไปตรงมา
บางครั้งความตลกขบขันอาจเกิดขึ้นจากความซื่อ ตรงไปตรงมา โดยอาจแสดงออกมาใน

ลักษณะของคําพูดหรือพฤติกรรมก็ได ความซื่อและความตรงไปตรงมาจะทําใหผูอานเกิดอารมณ
ขันเนื่องจากรูสึกเห็นอกเห็นใจและเอ็นดูในความซื่อตรงดังกลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงสอดแทรกพระอารมณขันในลักษณะดังกลาวไวในพระราชนิพนธ  เชน ใน
พระราชนิพนธ ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการเขาไปทอดพระเนตรพระอาสนะหินออน
ของพระเจาแผนดินและพระมเหสีภายในสุสานติ้งหลิง ดังความวา

…ในหองแรกนี้มีอาสนะหินออนของพระเจาแผนดินและพระมเหสี ซึ่งจะดูออกไดวาอาสนไหน
เปนของใครโดยดูวารูปที่สลักเปนรูปอะไร ถาเปนรูปมังกรก็เปนของจักรพรรดิ์ รูปหงสเปนของ
มเหสี แตดูไปดูมามังกรกับหงสเกิดหนาตาเหมือนกันเขาไปอีก เลยไมทราบวาตัวไหนเปน          
ตัวไหน…

(หนา 72)

จากขอความดังกลาวจะเห็นวาพระองคทอดพระเนตรดวยความเอาพระราชหฤทัยใสโดยมี
ผูอธิบายวาถาหากพระราชอาสนใดเปนขององคจักรพรรดิจะสลักลายมังกร สวนของพระมเหสีนั้น
จะสลักลายหงส หากแตพระองคก็ยังไมทรงทราบวาพระอาสนะใดเปนของพระองคใด เนื่องจาก 
“แตดูไปดูมามังกรกับหงสเกิดหนาตาเหมือนกันเขาไปอีก เลยไมทราบวาตัวไหนเปนตัวไหน” จาก
ขอความนี้จะเห็นถึงพระอุปนิสัยตรงไปตรงมาของพระองคที่เมื่อไมทรงทราบก็ยอมรับ ซ่ึงความ
ตรงไปตรงมาเชนนี้ก็สรางรอยยิ้มใหแกผูอานไดเชนกัน

ระหวางการทอดพระเนตรพระที่นั่งจุงเหอ พระองคไดทอดพระเนตรเห็นสัตวประหลาด 2 
ตัวอยูขางบัลลังกที่ประทับ ซ่ึงตอมาไดทรงทราบวาสัตวทั้งสองนี้จะคอยควบคุมองคจักรพรรดิให
ตั้งมั่นอยูในทํานองคลองธรรม ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา
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…บัลลังกที่ประทับของจักรพรรดิ์ทั้งสองดานมีสัตวหนาตาแปลกประหลาดสองตัวช่ือ เซี่ยจื้อ เฝา
อยู สัตวทั้งสองนี้จะคอยดูจักพรรดิ์ ถาจักรพรรพดิ์ทําอะไรที่ผิดจากทํานองคลองธรรม สัตวนี้จะหัน
ไปขวิดจักรพรรดิ์ ใครไมทราบในขบวนถามขึ้นมาวาขวิดแรงแคไหน ไกดเลยรีบอธิบายใหญวา
เรื่องนี้เปนเรื่องสมมุติ เปนนิยายไมใชเรื่องจริง

(หนา 96)

ขอความที่กลาววาสัตวประหลาด 2 ตัวจะคอยดูแลองคจักรพรรดิใหยึดมั่นในทํานองคลอง
ธรรม ซ่ึงถาผิดจากทํานองคลองธรรมสัตวทั้งสองก็จะหันไปขวิดองคจักรพรรดิทันที จากคําอธิบาย
ดังกลาวนี้เองทําใหมีผูรวมคณะเสด็จฯ เกิดความสงสัยจึงถามขึ้นวา “ขวิดแรงแคไหน” ขอความ    
ดังกลาวสรางความขบขันใหแกผูอานเนื่องจากความตรงไปตรงมาของผูถามที่เมื่ออยากรูก็ถามให
ชัดเจน แมจะรูวาสัตวชนิดนี้ไมใชสัตวจริงที่สามารถขวิดไดก็ตาม

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งพระองคจะทรงจดจํารายการอาหาร
ตางๆ ไวเสมอวาไดเสวยอะไรบาง เมื่อทรงลืมก็จะทรงสอบถามจากผูตามเสด็จทานอื่นๆ               
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ตอมากินหนอไมผัดเผ็ด และแกงจืดปลาหมึก ตอจากนั้นจะกินอะไรอีกหรือเปลาก็ลืมไปแลว 
กินมากๆ ชักงง จนไมรูวากินหรือเปลาหรือกินวันไหน เมื่อกี้นี้ถามปาจันวา กินอะไรบาง ปาจันได
แตบอกวาใครจะไปจําได ก็กินทุกวัน

(หนา 235)

จะเห็นไดวาเมื่อพระองคทรงสอบถาม “ปาจัน” วาเมื่อสักครูไดรับประทานอะไรไปบาง    
ก็ทรงไดรับคําตอบที่จริงใจและตรงไปตรงมาวา “ใครจะไปจําได ก็กินทุกวัน” จากขอความดังกลาว
จะเห็นวาปาจันกราบบังคมทูลพระองคดวยความจริงใจและซื่อตรง เนื่องจากการรับประทานอาหาร
นั้นถาหากไมใสใจจดจําคงไมสามารถจําไดวารับประทานอะไรไปบาง คําตอบที่ตรงไปตรงมา   
เชนนี้ก็สรางความขบขันใหแกผูอานไดเชนกัน

แมวาคําพูดหรือพฤติกรรมดังกลาวจะดูเรียบงายตรงไปตรงมาแตเมื่อผูอานไดติดตามเรื่อง
ราวหรือเหตุการณกอนหนานั้นพรอมทั้งจินตนาการถึงน้ําเสียงและพฤติกรรมดังกลาวก็จะกอใหเกิด
ความรูสึกขบขันไปกับความซื่อ ความจริงใจ และตรงไปตรงมาเหลานั้น จึงนับเปนการสรางอารมณ
ขันอีกวิธีหนึ่งที่แยบยลเปนอยางยิ่ง
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ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นวาพระอารมณขันที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความโดดเดนมาก สรางเสนหใหพระราชนิพนธ ทําใหผูอานรูสึก
เพลิดเพลินไดรับความบันเทิงจากพระราชนิพนธอยางเต็มที่ นอกจากนี้พระอารมณขันดังกลาวยัง
สะทอนใหเห็นพระอุปนิสัยสดใส ราเริง มองโลกในแงดี และไมถือพระองค ทําใหผูอานรูสึกเปน
กันเองกับพระองคและมีอารมณรวมไปกับพระอารมณขันในพระราชนิพนธ นับไดวากลวิธีการ
แทรกพระอารมณขันไวในพระราชนิพนธเปนการเสนอเรื่องใหนาสนใจ สรางสีสันและความมี
ชีวิตชีวาใหแกพระราชนิพนธไดเปนอยางดี

3.2.2 การแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน เร่ืองเลา
การนําเสนอสาระความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเพียงอยางเดียวจะทําใหงานเขียน       

ขาดความนาสนใจ ดังนั้นผูแตงควรมีกลวิธีการดึงดูดความสนใจของผูอาน การแทรกเกร็ดความรู 
นิทาน ตํานาน และเรื่องเลา เปนกลวิธีหนึ่งที่ชวยสรางสีสันและความมีเสนหใหแกงานเขียน     
เนื่องจากเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน และเรื่องเลา เปรียบเสมือนเครื่องชูรสทําใหงานเขียนมีความ
สอดประสานกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักดีวาการที่ผูอานรับสารที่
เปนขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวจะทําใหผูอานไรจินตนาการ ดังนั้นนิทาน ตํานาน และเรื่องเลา        
จะชวยเสริมสรางจินตนาการและนําพาผูอานออกจากโลกของความเปนจริงที่เครงเครียดไปชั่วขณะ
หนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนอารมณของผูอานไปโดยไมรูตัว นอกจากนี้เกร็ดความรูที่นาสนใจเกี่ยวกับ
สถานที่ซ่ึงผูอานอาจจะไมเคยทราบมากอนจะชวยสรางความประหลาดใจและฉงนสนเทห ทําให
สามารถติดตามอานสารคดีไดอยางไมเบื่อหนาย และเกิดความบันเทิงไปกับพระราชนิพนธไดอยาง
เต็มที่

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาสมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน และเรื่องเลา       
ไวหลายตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.2.2.1 เกร็ดความรู
เกร็ดความรูเปนเรื่องราวส่ิงละอันพันละนอยที่นาสนใจเกี่ยวกับสถานที่ การแทรกเกร็ด

ความรูนอกจากจะทําใหผูอานไดรับทราบเรื่องราวที่ไมเคยรูมากอนแลว ยังชวยเปดโลกทัศนของ   
ผูอานใหกวางขึ้น เปนการเสริมสรางความรูรอบตัวใหแกผูอาน ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว
สาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาพระองคไดแทรกเกร็ดความรูตางๆ ไวมากมาย เชน ในพระราช
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นิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงเมื่อครั้งเสด็จประพาสดานเจียยูกวนบริเวณ
กําแพงเมืองจีน ซ่ึงมีเกร็ดความรูเกี่ยวกับสถานที่ประการหนึ่ง คือ เมื่อนําหินมากระทบกันแลวจะ
เกิดเสียงนกรอง นอกจากนี้ยังมีนิทานเกี่ยวกับดานแหงนี้อีกดวย ดังความวา

…สิ่งที่แปลกอยางหนึ่งของดานดานในนี้ คือ เวลาเอาหินกระทบกันแลวจะมีเสียงเหมือนเสียงนก 
เจาหนาที่ของเขาทําแลวเหมือน แตขาพเจาทําไมเห็นมันจะเหมือนตรงไหน คงจะตองมีเทคนิค
พิเศษที่ตองฝกหัด เหตุที่มีเสียงนกรองเชนนี้มีเรื่องเลากันมาวา มีนก 2 ตัวอาศัยอยูในดาน ทั้งสอง
รักใครกันมากมักจะออกไปหากินดวยกันและกลับดวยกันเปนประจํา วันหนึ่งขณะออกไปหากิน
เกิดมีลมพัดมาแรงมาก นกตัวหนึ่งบินเขากําแพงเมืองได สวนอีกตัวหนึ่งถูกลมพัดจนหลงทาง ครั้น
หาทางกลับมาถึงดานไดประตูดานปดเสียแลว จึงบินชนกําแพงดานตาย ตัวที่อยูขางในมีความอาลัย
เพื่อนจึงตรอมใจตายไปดวย วิญญาณยังคงสิงอยูตราบเทาทุกวันนี้ ไมไปผุดไปเกิด…

(หนา 133)

ระหวางการลองเรือทอดพระเนตรโตรกเขาทั้งสามในแมน้ําฉางเจียง พระองคได           
ทอดพระเนตรทิวทัศนที่แปลกประหลาดของริมฝงแมน้ํา คือ พื้นที่ของมณฑลเสฉวนและมณฑล    
หูเปยซ่ึงอยูใกลชิดกัน จะเห็นไดวาตนไมของมณฑลใดจะเอียงเขาไปในพื้นที่ของมณฑลนั้น        
นับเปนเกร็ดความรูที่นาประหลาดใจมาก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา   
ความวา

        กลับขึ้นเรือปาซาน ผานอูเสียไปมณฑลหูเปย เขาบอกวาเสนที่แบงมณฑลเสฉวนกับมณฑล   
หูเปยนั้นลากเฉียงๆ ฉะนั้นฝงขวามือของเราจะเปนเขตมณฑลหูเปยแลว แตฝงซายมือยังตองถือเปน
เสฉวนอยู สถานที่แบงเขตมณฑลเปนชองเขาที่มีลักษณะแปลกคือตนไมตางๆ ที่ขึ้นอยูในเขต    
เสฉวนจะเอียงไปดานเสฉวน สวนพวกที่ขึ้นในดินของหูเปย ก็เอียงไปทางหูเปย

(หนา 114)

เมื่อพระองคเสด็จไปภูเขาหวงซาน ไดเสด็จขึ้นไปบนยอดเขาไปเออ ซ่ึงบนยอดเขาแหงนี้มี
เกร็ดความรูที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ คูรักนิยมล็อคกุญแจติดกับโซบริเวณหนาผาแลวโยนลูก
กุญแจทิ้ง เพื่อแสดงวาล็อคหัวใจไวดวยกัน และจะไมสามารถไขออกไดอีกเนื่องจากโยนลูกกุญแจ
ทิ้งแลวนั่นเอง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา
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…ที่โซมีกุญแจล็อคติดไวเปนหมื่นๆ แสนๆ อัน ถามดูวาเปนอะไร ไกดบอกวาคูรักจะเอากุญแจมา
ล็อค อธิษฐานวาจะล็อคหัวใจไวดวยกัน แลวโยนกุญแจลงหนาผาไป แสดงวามาไขออกอีกไมได 
มองดูจํานวนแมกุญแจที่ล็อคอยูกับโซจํานวนมากแลว ทําใหนึกวามีคนพยายามรักกันอยูมาก มีคน
ในขบวนซื้อ ขาพเจาไมซื้อ เพราะโดยหลักการไมนิยมล็อคหัวใจกับใคร แตก็มีคนซื้อมาใหจนได  
ก็เลยล็อคกับหูกระเปา เปนสัญลักษณวาล็อคทรัพย แตก็ไมโยนกุญแจทิ้ง แสดงวาหลุดพนได
เหมือนกัน

(หนา 206)

เมื่อพระองคเสด็จไปเปยกูซาน พระองคไดทอดพระเนตรสวนจําลองเหตุการณสําคัญใน
เร่ืองสามกก รวมทั้งไดทอดพระเนตรตนไมชนิดหนึ่งที่ขงเบงใหทหารรับประทานยามที่ไมมีอาหาร
อ่ืนๆ นับเปนเกร็ดความรูเกี่ยวกับสถานที่ที่นาสนใจ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนาน
แสนงาม ความวา

…ตามทางขึ้นเขามีตนไมเล็กๆ ดอกสีมวงเรียกวา ผักจูกัดเหลียง เปนผักที่ขงเบงใหทหารกินเมื่อไม
มีอะไรจะกิน แสดงวาขงเบงรูเรื่องตนไมวาอะไรกินไดอะไรกินไมได คนอธิบายบอกวารสชาติ
เหลือทน แตดอกสวยดีขึ้นเต็มไปทั้งเขา

(หนา 217)

จากนั้นพระองคเสด็จฯเยือนวัดเซาหลิน ไดทอดพระเนตรภาพวาดฝาผนังรูปพระอรหันต 
500 ที่เชื่อวารูปจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 60 ป และภาพจะงดงามมากยิ่งขึ้น ซ่ึงนับเปนเกร็ดความรูที่มี
ความแปลกประหลาดนาสนใจ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…ฝาผนังเปนรูปพระอรหันต 500 วาเปนฝมือชาวนาแถวๆ นั้น เขียนไดมีชีวิตชีวาดีแตไมชัดเจนดู
ไมออกวาใครเปนใคร เจาอาวาสก็ไปตอวาชาวนาที่เขียน ชาวนาบอกอยางโกรธวาอีก 3 วันใหไปดู
ใหม ปรากฏวามีหนาตาดูชัดเจนดี ผูบรรยายบอกวาไมทราบวาสีที่เขียนรูปนี้ทําดวยอะไร รูปจะ
เปลี่ยนแปลงทุกๆ 60 ป ที่ดูไมชัดก็จะชัดขึ้นมา ฉะนั้นอีก 60 ปใหฉันมาดูอีก

(หนา 180)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมี
ความชางสังเกตและชางพินิจพิเคราะหตอส่ิงตางๆ รอบพระองคอยางถ่ีถวน จึงทําใหพระองค
สามารถนําเกร็ดความรูที่นาสนใจมากมายมาบันทึกไวในพระราชนิพนธ เกร็ดความรูดังกลาว    
นอกจากจะชวยใหผูอานไดรับความรูที่แปลกใหมแลว ยังสรางความเพลิดเพลินและความตื่นตา  
ตื่นใจกับเรื่องราวที่ไมเคยรูมากอนอีกดวย
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3.2.2.2 นิทาน ตํานาน เร่ืองเลา
เมื่ออานสารคดีทองเที่ยวบางเรื่องจะเกิดความประหลาดใจวาเพราะเหตุใดจึงอานได    

อยางเพลิดเพลินใจ แตในขณะเดียวกันก็ใหความรูตางๆ มากมายไปพรอมกัน ทั้งนี้พบวางานเขียน        
ดังกลาวมีการสอดแทรกนิทาน ตํานาน และเรื่องเลาที่นาสนใจ ชวยสรางชีวิตชีวาใหแกงานเขียน      
ทําใหงานเขียนมีสีสันมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ        
ประชาชนจีนพบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสอดแทรกนิทาน ตํานาน 
และเรื่องเลาตางๆ ไวมากมาย เชน เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรปาหิน ไดทรงกลาวถึง
นิทานปรัมปราของชนเผาอ๋ีเกี่ยวกับบริเวณปาหิน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร     
ความวา

        ในปาหินเล็กนี้ยังมีนิยายปรัมปราของชนชาติอี๋ที่เลาตอกันมาถึงสาวนอยชาวอี๋ ช่ือ อาซือหมา
มีหนุมคนรักช่ืออาเฮอ วันหนึ่งในระหวางที่อาเฮอไมอยูออกไปเลี้ยงแพะ มีผูรายจับอาซือหมาไปขัง
ไวแตพอดีที่คุมขังมีคูน้ํา   อาซือหมาจึงสามารถเขียนจดหมายลอยน้ํามาบอกใหอาเฮอทราบ   อาเฮอ
เปนคนมีความสามารถชวยอาซือหมาออกมาได แตก็อีกนั่นแหละถึงคราวเคราะหที่มีผูรายมาเอา
หินที่กั้นน้ําไวออก ทําใหอาซือหมาจมน้ําตายและกลายเปนหินในปาหิน สวนอาเฮอก็เสียใจมากมา
คอยรองเรียกอาซือหมาทุกวัน และไมพบรักอีกจนตาย

(หนา 266 - 268)

และเมื่อพระองคประทับรถยนตพระที่นั่งผานภูเขาหั่วเหยียน ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกของ
เมืองทูหลูฟน พระองคไดทรงกลาวถึงนิทานเกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
มุงไกลในรอยทราย ความวา

…มีนิทานเกี่ยวกับภูเขานี้มากมาย เชน ในเรื่องไซอิ๋ว พระถังซําจั๋ง เหงเจีย ตือโปยกาย ซัวเจง 
พยายามจะขามภูเขานี้ แตไมสามารถผานเปลวไฟไปได เหงเจียไปขโมยพัดวิเศษมาจากเจาหญิงพัด
เหล็ก พัด 49 ครั้งทําใหฝนตกหนักดับไฟไปได ยังมีเรื่องเลาพื้นเมืองตอวา ตอนที่พยายามขามภูเขา
เหงเจียโดนไฟไหมหาง พวกลิงเลยกนแดงกันไปหมด

(หนา 190)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงนิทานที่เกี่ยวกับกําเนิดของ 
ชนเผาอ๋ี ที่เชื่อวาตนมีกําเนิดมาจากหัวใจเสือ ดังความวา
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        กําเนิดของเผาอี๋มีนิทานเลาวา แตโบราณไมมีฟาไมมีดิน มีแตเสือซึ่งกินสัตวอื่นหมดไปแลว 
เหลือแตเสือ เสือนั้นคอยๆ กลายรางไป ตาขวาเปลี่ยนเปนดวงอาทิตย ตาซายเปนดวงจันทร เลือด
เปนปาไม กระดูกเปนภูเขา น้ําในรางกายกลายเปนน้ํา หัวใจเปนบรรพบุรุษของพวกอี๋ รวมความ
แลวพวกอี๋ไดหัวใจเสือ ไดอํานาจเสือ จึงมีเรี่ยวแรงแข็งแกรง

(หนา 189)

หลังจากที่เสวยบะหมี่ขามสะพาน ซ่ึงเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของนครคุนหมิงแลว พระองค   
ไดทรงสดับนิทานเกี่ยวกับบะหมี่ขามสะพาน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต
ความวา

        รองผูวาฯ บอกวายังมีนิทานอีกเรื่องซึ่งไมพบวาเปนเรื่องจริงหรือเปลา แตเขาเลาตอๆ กันมาวา
ฝรั่งเชิญซุนยัดเซ็นไปกินไอศกรีม ไอศกรีมมีควัน ซุนยัดเซ็นกลัวไอศกรีมรอนก็เปากอน โดนฝรั่ง
หัวเราะเยาะเอาหาวาโง เพื่อเปนการแกแคนซุนยัดเซ็นก็เชิญฝรั่งมากินบะหมี่น้ําแบบบะหมี่ขาม
สะพานนี้ ดูขางนอกก็ไมรอนอะไรและไมมีควันขึ้น ที่จริงรอนมากจนเกือบจะลวกปากฝรั่ง เรื่องนี้
รองผูวาฯ บอกวาเปนความลับ รูไปเดี๋ยวฝรั่งมาโกรธเอา ขาพเจาวาฝรั่งไมโกรธหรอก แตซุนยัดเซ็น
อาจจะโกรธ แตทานก็ตายไปแลวไมเปนอะไร…

(หนา 205)

ตอมาเมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานของพระเจาตากสินมหาราช และไดทรง
ทราบเรื่องเลาที่พระเจาตากสินมหาราชพระราชทานทองใสโองผักดองแกพระญาติทางประเทศจีน       
อีกดวย ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

…คุณไฉบรรยายตอไปวาพระญาติ (ดูเหมือนจะเปนอา) ของพระเจาตาก เคยไปเฝาพระเจาตากที่
กรุงธนบุรีและเขียนบันทึกไว มีเรื่องเลาวาเมื่อจะทูลลากลับพระเจาตากพระราชทานโองมา 18 ใบ 
ขณะอยูในเรือเปดโองดูเห็นมีผักดองก็นึกโกรธวาพระเจาตากไปมีอํานาจวาสนาอยูเมืองไทย จะให
ของญาติก็ใหแคผักดอง เมืองจีนก็มี จึงทิ้งน้ําไปหมดเหลือเอาไวเปนที่ระลึกใบหนึ่ง กลับมาถึงเมือง
จีนจึงมีโอกาสดูละเอียด เพิ่งทราบวาขางใตผักดองนั้นเปนทองทั้งนั้น เขาวายังเก็บโองใบนั้นเอาไว 
จะใสพิพิธภัณฑเมื่อสรางเสร็จ

(หนา 13)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรวัดจินซาน
และทรงเลาถึงตํานานเรื่องนางพญางูขาว ซ่ึงเปนเรื่องเลาที่เกี่ยวกับวัดจินซาน ดังความวา
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…วัดจินซานเปนสถานที่ที่มีเรื่องเลานางพญางูขาววามีคนเอางูเล็กๆ มาเลี้ยง แลวงูกลายเปน      
สาวงามไดเพราะงูนี้บําเพ็ญเพียรมา 500 ป จึงมีฤทธิ์ นางอยากแตงงานกับชายหนุมช่ือสว่ีเซียน แต
พระฝาไหเจาอาวาสวัดจินซานไมเห็นดวย เพราะเห็นวาคนกับงูไมควรจะอยูดวยกัน งูจึงโกรธทําน้ํา
ทวมวัด แตในที่สุดงูแพ ถกูจับขังไวในเจดีย 19 ป บุตรชายมาชวยได และไดอยูดวยกัน ดูเหมือนวา
เรื่องนี้มีคนเลากันมาก และแตละคนก็เลาไมคอยเหมือนกันดวย

(หนา 194)

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จประพาส    
ทะเลสาบตาหมิง ซ่ึงทะเลสาบแหงนี้ไมมีงูปรากฏใหเห็นและไมเคยไดยินเสียงกบรอง มีเร่ืองเลา
เกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว ความวา

        เรื่องราวของทะเลสาบมีที่เลาขานกันมากมาย เชน เรื่องที่วาที่ทะเลสาบนี้ไมเห็นงูและไมไดยิน
เสียงกบรอง เรื่องมีอยูวาเวลาที่จักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จมาที่ทะเลสาบตาหมิงหูนี้ พวกงูและกบ  
ต่ืนเตนดีใจที่จะไดชมพระบารมี งูก็เตนไปมา กบก็รองถวายชัยมงคล (นาจะดี) แตจักรพรรดิ     
เฉียนหลงทรงคิดวาเปนการกวนพระทัย จึงทรงสั่งใหงูกลับถ้ําและกบเงียบเสียง เมื่อเสด็จกลับเมือง
หลวงแลว ทรงลืมถอนคําสั่ง สัตวสองชนิดจึงตองปฏิบัติตามจนตราบเทาทุกวันนี้ มีคนพยายาม
อธิบายตามหลักวิทยาศาสตรวาอุณหภูมิของน้ํามีอิทธิพลตอสัตวเหลานี้ การโตแยงก็ยังไมยุติ

(หนา 79)

ดังที่ไดกลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงมีความรูกวางไกล ทรงทราบถึงนิทาน ตํานาน และเรื่องเลาเกี่ยวกับสถานที่มากมาย ซ่ึงพระองค
ไดทรงนํามาสอดแทรกไวในพระราชนิพนธไดอยางเหมาะสม ทําใหพระราชนิพนธสารคดี       
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนนาติดตามมากยิ่งขึ้น

จึงสามารถสรุปไดวาเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน และเรื่องเลา มีสวนชวยสรางความ       
โดดเดนใหแกพระราชนิพนธทําใหพระราชนิพนธสนุกสนานนาติดตามและไมนาเบื่อ นอกจากนี้
เปนที่ทราบกันดีวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีจุดมุงหมายหลักคือการเสนอความรูซ่ึงเปน
เร่ืองราวที่เปนขอเท็จจริง แตการแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน และเรื่องเลา เสมือนเปนการนํา
พาผูอานออกจากโลกของความเปนจริงไปสูโลกแหงจินตนาการชั่วขณะหนึ่ง จึงทําใหผูอานไดรับ
สารหลากหลายรูปแบบ จึงไมเกิดความเบื่อหนาย ทําใหงานเขียนมีสีสันนาสนใจมากขึ้น พระองค
ไดแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน และเรื่องเลาไดอยางเหมาะสม บางครั้งพระองคยังมีพระราช
วินิจฉัยตอเร่ืองราวดังกลาวที่ทรงสอดแทรกไวอีกดวยวามีเคามูลความจริงหรือไม นอกจากผูอานจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



389

ไดรับความรูและความสนุกสนานแลว ยังทําใหผูอานทราบถึงเจตคติและการมองโลกของพระองค
ในแงมุมตางๆ อีกดวย

3.2.3 การแทรกบทสนทนา
การนําเสนอเนื้อเร่ืองใหนาสนใจนั้นหากมุงแตเสนอขอความในแบบบรรยายหรือพรรณนา

ตลอดทั้งเรื่องจะทําใหขาดสีสัน เรียบงายจนเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขียนที่ไมแนใจวา            
จะสามารถกระตุนใหผูอานเกิดจินตนาการคลอยตามไดแลว วิธีการสรางความหลากหลายในเนื้อหา
ยิ่งเปนสิ่งสําคัญ29 ทั้งนี้สามารถทําไดหลายวิธี ซ่ึงการแทรกบทสนทนาเปนกลวิธีหนึ่งที่จะชวยสราง
ความนาสนใจใหแกสารคดีทองเที่ยวได แตทั้งนี้ผูเขียนตองมั่นใจวาจะสามารถหยิบยกขอความและ
สาระมากลาวไดอยางเหมาะเจาะในจังหวะอันเหมาะสม30 มิเชนนั้นจะเกิดความสับสนขึ้นได      
จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาสมเด็จพระเทพ     
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงแทรกบทสนทนาเพื่อสรางความนาสนใจใหแกเนื้อเรื่องไว
หลายตอน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณระหวางการ
ทอดพระเนตรหมูบานปานโพ พระองคสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษา “ปาชา” จึงทรงสอบถาม    
พระสหาย การแทรกบทสนทนาเชนนี้พระองคทรงจัดวางไดอยางเหมาะสม เปนการสรางความ    
นาสนใจใหแก  พระราชนิพนธ อีกทั้งยังสรางอารมณขันใหแกผูอานอีกดวย ดังความวา

        “ปาชาอยูตรงไหน” ขาพเจาถามขึ้น เลนเอาแอวหัวเราะ เพราะเวลาไปดูหมูบานโบราณหรือ
เมืองโบราณทีไร ขาพเจาตองถามถึงปาชาทุกที แถมบางครั้งเผลอเรียกวา slow forest ตามสํานวน
ไทย เลนเอาฝรั่งงงเปนไกตาแตก…

(หนา 168)

ระหวางการเสด็จไปชลประทานหลี่ปงพระองคและพระสหายไดทอดพระเนตรและเห็น
หมูใสเส้ือฝน ซ่ึงเปนสิ่งแปลกประหลาด พระองคทรงแทรกบทสนทนาเพื่อแสดงใหเห็นอารมณ
ของผูที่ไดพบเห็นเหตุการณดังกลาว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

                                                          
29มาลี บุญศิริพันธ, การเขียนสารคดีสําหรับสื่อสิ่งพิมพ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก, 

2535), 57.
30เรื่องเดียวกัน.
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…อารยาบอกวาเห็นหมูใสเสื้อฝน พ่ีอูต่ืนเตนใหญไมทันไดมองเลย บอกอารยาวา “ฉันไมเคยเห็น
หมูใสเสื้อ ถาเห็นอีกช้ีใหฉันดูดวย” ปรากฏวาพี่อูอดดูหมูใสเสื้อ เพราะเราไมไดเห็นอีกเลย

(หนา 225)

เมื่อพระองคจะเสด็จนิวัติประเทศไทยไดมีคณะบุคคลชาวจีนมาสงเสด็จเปนจํานวนมาก 
หนึ่งในจํานวนนั้นมี ฯพณฯ หวังอ้ิวผิง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ มาคอยสง
เสด็จดวยพรอมทั้งกราบบังคมทูลถอยคําที่ลึกซ้ึงกินใจ การแทรกบทสนทนาดังกลาวสามารถจัดวาง
ไดอยางเหมาะสมทําใหผูอานรูสึกประทับใจในขอความนั้น ดังปรากฏขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        พอดีถึงเวลาที่เราจะตองไปสนามบิน ทานหวังฯ เปนผูที่จะนั่งรถไปสงขาพเจาที่สนามบิน 
ขาพเจากําลังคิดอยูวาจะคุยเรื่องอะไรดี กอนที่จะจากกันไป และไมทราบวาจะไดมีโอกาสพบกันอีก
หรือไม ทานหวังฯ ก็พูดขึ้นกอนวา “ดอกไมไมสามารถจะเบงบานอยูไดตราบชั่วนิจนิรันดร จะตอง
มีวันรวงโรยเหี่ยวเฉาเหมือนคนเรา จะไมมีโอกาสจะอยูดวยกันไปตลอด ตองมีวันหนึ่งที่จะตองจาก
กัน เราเจอกันเราก็ราเริง เมื่อจากกันก็อาลัยอาวรณ”…

(หนา 298)

ในพระราชนิพนธเรื่อง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงเมื่อคราวเสด็จไป           
ทอดพระเนตรสุสานเฉียนหลิง ซ่ึงผูอํานวยการพิพิธภัณฑไดออกมากลาวตอนรับเปนภาษาพื้นเมือง  
มีสําเนียงฟงยากมาก แมแตชาวจีนเองก็ไมเขาใจ โดยพระองคไดทรงสอดแทรกคําพูดของ          
พระอาจารยกูหยาจงไวในพระราชนิพนธดวย ดังความวา

        ครูกูบนใหฟงวา “ฉันเปนคนจีนยังฟงไมรูเรื่อง” เปยนเหมย (เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย)   
ก็บอกวาไมเขาใจเชนเดียวกัน

(หนา 63)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงเมื่อครั้งเสด็จประพาส
เจียงหนาน พระองคทรงสอบถามเกี่ยวกับเมืองซูโจวและเมืองหังโจว ซ่ึงภริยาทานรองนายก        
รัฐมนตรีไดกราบบังคมทูลถอยคําที่มีความไพเราะงดงาม ครอบคลุมลักษณะของเมืองซูโจวและ  
หังโจว ทําใหสามารถจินตนาการถึงสถานที่ดังกลาวไดอยางชัดเจน ดังความวา
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        ขาพเจาถามถึงซูโจว หังโจว ภริยาทานรองนายกรัฐมนตรีเอยเอื้อนคํากลาวภาษาจีนที่รูจักกันดี
วา “ซั่งโหยวเทียนถัง เซี่ยโหยวซูหัง” ตรงกับความในภาษาไทยวา “บนฟามีสวรรค บนแผนดินมี 
ซูโจวและหังโจว” เรียกเมืองซูโจวและหังโจวรวมๆ กันวา ซูหัง คํากลาวนี้สะทอนใหเห็นวา เมือง 
ซูโจวและหังโจวเปนเมืองที่สวยงามนายลยิ่ง

(หนา 11)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาการแทรกบทสนทนาชวยใหผูอานมีความรูสึกเสมือนหนึ่ง
ไดรวมโดยเสด็จพระราชดําเนิน อีกทั้งยังชวยสรางจินตนาการและอารมณรวมใหแกผูอาน ทั้งนี้   
กลวิธีการสอดแทรกบทสนทนายังสงผลใหพระราชนิพนธมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอีกดวย

3.2.4 การเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน
การนําเสนอเนื้อเร่ืองของสารคดีทองเที่ยวบางครั้งประสบปญหาในการอธิบายถึงสิ่งของ 

เหตุการณ หรือสถานที่ ใหผูอานเขาใจอยางชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก ส่ิงของ เหตุการณ หรือสถานที่  
ดังกลาวเหลานั้นบางอยางอยูนอกเหนือจินตนาการของผูอาน ดวยเหตุนี้การเปรียบเทียบเพื่อให      
ผูอานเห็นภาพชัดเจนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวที่ผูแตงตองการเลาไดดียิ่งขึ้น 
แตทั้งนี้การเปรียบเทียบดังกลาวผูแตงตองนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และเปน
ส่ิงที่ผูอานรูจักเปนอยางดี จึงนับเปนศิลปะการประพันธอยางหนึ่งที่จะชวยสรางจินตนาการและ
มโนภาพขึ้นในใจของผูอาน หากทําไดสําเร็จก็จะทําใหผูอานเกิดความเขาใจงานเขียนไดกระจางชัด
ยิ่งขึ้น และไดรับประโยชนจากสารคดีทองเที่ยวอยางเต็มที่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรงเปรียบเทียบส่ิงของ เหตุการณ 
และสถานที่ที่พระองคทรงคิดวาเปนสิ่งแปลกใหม ผูอานอาจไมเคยเห็นมากอน ดังนั้นพระองคจึง
มักจะทรงเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจนอยูเสมอ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร        
พระองคทรงกลาวถึงลักษณะการแตงกายของตํารวจจราจรของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรง
นํามาเปรียบเทียบกับเครื่องแบบของตํารวจทหารไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงการเปรียบเทียบเชนนี้จะ
ชวยใหผูอานเห็นภาพการแตงกายของตํารวจสาธารณรัฐประชาชนจีนไดชัดเจนขึ้น ดังความวา

…ตํารวจจราจรของจีนใสเสื้อสีขาวหลวมๆ ที่คอมีเครื่องหมายแดงๆ ติดสองขาง กางเกงน้ําเงิน 
มองดูยังกับเครื่องแบบตํารวจทหารสมัยรัชการที่หา

(หนา 22)
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เมื่อพระองคเสด็จไปเจดียหานฟาเพื่อทรงชมวิวทําใหพระองคทรงหวนระลึกถึงหอวิทูร
ทัศนาในพระราชวังบางปะอินซึ่งเปนจุดชมวิวเชนกัน รวมทั้งมีบันไดขึ้นไปบนหอสูงเชนเดียวกัน
อีกดวย การเปรียบเทียบเชนนี้จะทําใหผูอานนึกภาพบันไดทางขึ้นจุดชมวิวบนเจดียหานฟาไดอยาง
ชัดเจน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        คราวนี้ถึงเวลาปนกระไดขึ้นเจดีย เพื่อไปชมวิวช้ันบน ปนหอนี้แลวนึกถึงหอสูงที่พระราชวัง
บางปะอิน ซึ่งสรางขึ้นคลายหอจีนมีช่ือวาหอวิทูรทัศนา ในสมัยกอนหอวิทูรทัศนาคงจะเปน       
หอสําหรับขึ้นไปชมทิวทัศนบางปะอิน พอมาในรัชกาลนี้หอวิทูรทัศนากลายเปนที่สําหรับ           
ขาราชบริพารออกกําลังกาย…

(หนา 181)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยลักษณะนิสัยและความ
เปนอยูของมาปา ทั้งนี้มาปาไดช่ือวาเปนมาที่พยศมาก ยากที่จะมีผูปราบได จากอุปนิสัยดังกลาว   
ทําใหพระองคทรงนําไปเปรียบเทียบกับมาสีหมอกของขุนแผน ในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผน เนื่องจากเปนมาที่พยศมากขุนแผนเพียงผูเดียวที่ปราบพยศได ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…ขาพเจายังติดใจมาภูเขาหรือมาปาอยู ถามวาจะเอามาขี่ไดไหม (ตรงนี้ไปนึกถึงมาสีหมอกของ
ขุนแผนวาเปนมาที่ไมมีใครจะปราบได แตขุนแผนก็สามารถปราบอยู)

(หนา 158)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคทรงกลาวถึงระบบการ     
ปกครองของจีนในอดีต คือระบบปาฉีหรือระบบกองธงทั้งแปด ซ่ึงเปนระบบหนึ่งที่ชวยในการจัด
ระเบียบสังคมและการปกครองของชาวแมนจู พระองคทรงเห็นวาระบบดังกลาวคลายคลึงกับระบบ
ไพรของไทยในอดีต ดังนั้นจึงทรงนํา “ระบบปาฉี” มาเปรียบเทียบกับระบบไพรเพื่อใหผูอานเขาใจ
มากขึ้น ดังความวา

        เติ้งจุนที่อยูกรมพิธีการทูตจีน มาจากกระทรวงการตางประเทศปกกิ่ง เขาบอกวาบรรพบุรุษเขา
เปนปาฉี เหลืองขอบแดง แสดงวาใหญพอใช การแบงคนเปน 8 กลุมเชนนี้นอกจากจะแบงเชื้อ  
พระวงศและขุนนางแลว ยังแบงพวกประชาชนดวย เปนการแบงหนาที่ในการปกครอง เวลาเกิดศึก
สงครามก็จะรูไดทันทีวาคนไหนควรอยูกลุมไหน ฟงดูก็คลายกับการแบงกําลังคนในระบบไพร
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ของไทยสมัยกอน ที่พวกไพรทุกคนจะตองขึ้นสังกัด อยูลอยๆ ไมได  แมแตบุตรก็ตองแบงวาเปน
คนของใครของกรมของพอหรือกรมของแม…

(หนา 97)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จฯ 
เยือนพิพิธภัณฑมณฑลจี๋หลิน ซ่ึงพระองคไดทอดพระเนตรโบราณวัตถุในราชวงศตางๆ มากมาย 
เมื่อเสด็จมาถึงหองของราชวงศจิน ไดทอดพระเนตรอาวุธรูปแบบตางๆ เชน หัวลูกศร จึงทรงนํามา
เปรียบเทียบกับ “เรือใบ” ที่เรียกกันในประเทศไทย ซ่ึงผูกอการรายมักใชโรยบนถนนหลวงเพื่อกอ
อาชญากรรม การเปรียบเทียบดังกลาวทําใหผูอานที่รูจัก “เรือใบ” เขาใจลักษณะของหัวลูกศรได  
ชัดเจน ความวา

…หัวลูกศรหนามแหลมๆ ที่ใชโปรยปองกันไมใหขาศึกเขามา ขาพเจาเคยไดยินคนเรียกของแบบนี้
วาเรือใบ ใชโปรยแลวปลนรถตามทางหลวง…

(หนา 76)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 พระองคทรงกลาวถึงปลาหวางหยู
เช่ือวาเปนปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก พระองคทรงเห็นวาประเทศไทยมีปลาบึกในแมน้ําโขงซึ่ง
เชื่อวาเปนปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญมากเชนกัน ดังนั้นจึงทรงนํามาเปรียบเทียบใหผูอานเห็นภาพและ
ทราบถึงขนาดของปลาหวางหยูวามีขนาดใหญโตเพียงใด ดังความวา

…ปลาในแมน้ําเฮยหลงเจียง ปลาใหญที่สุด (เขาบอกวาเปนปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก ไมทราบ
วากับปลาบึกของเราใครจะใหญกวากัน) คือ หวางหยู Huso dauricus เขาใจวาเปนปลา sturgeon เขา
วาโตที่สุดที่พบน้ําหนักพันกิโลกรัม

(หนา 10)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จไปพิพิธภัณฑมณฑล
ยูนนาน โดยไดทอดพระเนตรหนากากของชนเผาตางๆ ทรงบรรยายลักษณะหนากากขนาดใหญที่
พบเห็นโดยเปรียบเทียบกับหนากากผีตาโขน ที่อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ทําใหผูอานเขาใจลักษณะ
หนากากของชนเผานี้ไดทันที การเปรียบเทียบเชนนี้เปนการอธิบายลักษณะโดยไมตองใชถอยคําที่
เยิ่นเยอ แตสรางมโนภาพใหผูอานเขาใจไดดวยการเปรียบเทียบ ดังความวา
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        หนากากของชนเผาตางๆ สวนใหญจะทําขึ้นเพื่อปองกันภูติผีปศาจที่ประสงครายหรือกันภัย
อันตรายตางๆ มีทั้งชนิดที่ทําเพื่อสวมหนาและชนิดแขวน มีขนาดตางๆทั้งใหญและเล็ก หนากาก
ใหญๆ ดูเหมือนหนากากผีตาโขนที่อําเภอดานซาย จังหวัดเลยของเรา อันเล็กๆ ดูเหมือนชอน…

(หนา 7)

ระหวางที่พระองคเสด็จไปนครตาถง ไดทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศสองขางทางซึ่งมี
ลักษณะเปนแทงดินจํานวนมาก พระองคจึงทรงเปรียบเทียบกับ “แพะเมืองผี” ซ่ึงเปนสถานที่     
ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยที่ชาวไทยรูจักกันดี จากการเปรียบเทียบนั่นเองทําใหผูอานเกิด
มโนภาพถึงลักษณะภูมิประเทศที่พระองคทรงกลาวถึงไดชัดเจน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        รับประทานอาหารกลางวันแลว เดินทางไปนครตาถง ระหวางทางรถหยุด ไดความวารถ     
ขนกระเปาเสีย สักครูแลนตอ ภูมิประเทศเปนแทงดินคลายๆ ที่บานเราเรียกวา แพะเมืองผี…

(หนา 254)

ดังที่กลาวไวขางตนจะเห็นวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมอง
โลกอยางละเอียดลึกซึ้ง เอาพระราชหฤทัยใสตอส่ิงตางๆ รอบพระองค เมื่อไดทอดพระเนตรสิ่งใดที่
มีความแปลกประหลาดไปจากที่พบในประเทศไทย พระองคจะทรงพยายามเลือกสรรสิ่งที่มีความ
คลายคลึงกันซึ่งมีอยูในประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับสิ่งนั้น ชวยใหผูอานเห็นภาพของสิ่งที่      
พระองคกลาวถึงไดชัดเจนขึ้น แสดงใหเห็นการเอาพระราชหฤทัยใสตอความรูสึกของผูอาน แมวา
บางครั้งจะมีรูปภาพประกอบแตผูอานอาจจะไมรูจักวิธีใชหรือประโยชนของสิ่งเหลานั้น พระองค
จึงอธิบายใหกระจางชัดดวยการเปรียบเทียบ

3.2.5 การอางอิงขอมูล
การอางอิงขอมูลนับไดวาเปนกลวิธีการเสนอเรื่องประการหนึ่งที่ชวยสรางความนาเชื่อถือ

ใหแกงานเขียนสารคดีทองเที่ยว โดยพระองคไดทรงรวบรวมขอมูลความรูจากเอกสารตางๆ รวมทั้ง
ทรงสอบถามจากบุคคลในทองถ่ินและผูรู แลวนําขอมูลความรูเหลานั้นมาประกอบในการเลาเรื่อง 
จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาทรงใชกลวิธีการ     
อางอิงจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังนี้ คือ อางอิงจากเอกสาร และ อางอิงจากคําบอกเลา โดยมี       
รายละเอียดดังนี้
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3.2.5.1 อางอิงจากเอกสาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรงศึกษาคนควาเกี่ยวกับสถานที่ที่

เสด็จฯเยือนจากเอกสารตางๆ อยูเสมอ ทั้งนี้พระองคจะทรงนําขอมูลจากเอกสารรูปแบบตางๆ       
มาอางอิงไวในพระราชนิพนธเพื่อความหนักแนนนาเชื่อถือของเนื้อหาในบางตอนอีกดวย เชน        
พระองคทรงกลาวถึงความรู เกี่ยวกับศาสนามานีเคียน โดยอางอิงจากสารานุกรมชื่อ The 
Encyclopedia of  Religion ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

…กลับมาจากจีนขาพเจาจึงมาเปดดูใน The Encyclopedia of Religion มีคําอธิบายยืดยาวพอจะสรุป
ไดดังนี้ ศาสดาเจาลัทธินี้เกิดประมาณคริสตศตวรรษที่ 3 ในเมโสโปเตเมีย มีคําสอนวาโลกนี้ถูก
ครอบงําโดยวิญญาณที่ช่ัวราย จะตองเอาชนะความชั่วอันดํามืดนี้ดวยแสงสวาง ความเชื่อแบบนี้พบ
มากในศาสนาของเปอรเซีย

(หนา 52)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคมีพระราชาธิบายถึงความ
เชื่อเกี่ยวกับสิงโต โดยทรงอางอิงจากหนังสือเร่ือง Outlines of Chinese Symbolism and Art 
Motives ของ C.A.S. Williams ดังความวา

        ขาพเจากลับมาอานหนังสือเรื่อง Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives ของ 
C.A.S. Williams เปดคําวา LION กลาววา มีความหมายเปนเจาของสัตวประเภทเสือ - แมว แตเดิม
ในจีนไมมีสิงโต แตจะเขามาเกี่ยวของกับพุทธศาสนาในฐานะผูพิทักษธรรมะและเฝาอาคารที่   
ศักดิ์สิทธิ์ (ประตู, บริเวณสุสาน) เพื่อขับไลภูติผีปศาจ เปนพาหนะของพระโพธิสัตวมัญชุศรี 
หนังสือของ  Williams กลาวถึงสิงโตกับลูกบอลวา ลูกบอลนี้อาจจะหมายถึง พระอาทิตย  หรือเปน
หินมีคาบางอยางมีเรื่องเลาวาสิงโตมีนมออกจากอุงเทา ฉะนั้นชาวบานจึงเอาลูกบอลไวบนเขาเผื่อ
สิงโตจะมาเลน และมีนมติดบอลนั้น สิงโตตัวผูมักจะเลนลูกบอล สิงโตตัวเมียมักจะอยูกับลูกสิงโต

(หนา 40 - 41)

ในพระราชนิพนธเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคมีพระราชาธิบายถึงพระประวัติของ      
พระบิดาในพระเจาตากสินมหาราช ทรงวิเคราะหขอมูลโดยอางอิงจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 
พระราชพงศาวดาร และหนังสือเร่ือง “Chinese Society in Thailand ของ G. William Skinner    
นอกจากนี้พระองคยังทรงเสนอแหลงขอมูลในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับพระเจาตากสินมหาราช
เพิ่มเติม คือเร่ือง “การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี” ของ ศาสตราจารย ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ     
ดังความวา
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        ในตอนนั้นมีผูกลาววาพระบิดาพระเจาตากอาจจะไมใชคนเทงไฮ เพราะในพงศาวดารกลาววา
ทรงเปนบุตรจีนไหฮอง ซึ่งภาษาจีนกลางอานวา ไหเฟง เปนอําเภออยูทางใตของมณฑลกวางตุง 
ครึ่งทางจากเทงไฮไปเสิ่นเจิ้น ที่เริ่มกลาววาพระเจาตากเปนคนเทงไฮนั้น มาจากหนังสือของ G. 
William Skinner เรื่อง Chinese Society in Thailand (New York : Cornell University Press, 1957)
หนังสือเลมนี้กลาววาช่ือไหฮองนั้นอาจจะเปนช่ือเฉพาะของพระราชบิดา ไมใชช่ืออําเภอ ขาพเจา
ลองคิดดูเลนๆ วา สกินเนอรอาจจะถูกที่วาพระบิดาเปนคนเทงไฮ แตบรรพบุรุษหลายชั่วคนกอนมา
จากไหฮอง มีคนเลาใหขาพเจาฟงวาในสมัยกอนไหฮองเปนเขตที่คอนขางทุรกันดาร คนจึงโยกยาย
หาที่ทํากินในที่อื่นของประเทศ จึงมาตั้งรกรากที่เทงไฮ หนังสืออีกเลมที่วิเคราะหเรื่องของพระเจา
ตากไวอยางนาสนใจคือเรื่อง การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี ของ ศาสตราจารย ดร. นิธิ    
เอียวศรีวงศ

(หนา 14)

นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเกี่ยวกับการระงับ
บริษัทเงินทุน 16 แหง โดยทรงอางอิงจากหนังสือพิมพ Southern Morning Post ดังขอความใน   
พระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        หนังสือพิมพ Southern Morning Post วันนี้ลงขาวประเทศไทยเกี่ยวกับการระงับบริษัทเงินทุน 
16 แหง และรัฐมนตรีคลังออกมาประกาศวาจะไมมีการระงับบริษัทเงินทุนอีกตอไป (ขาว AFP 
กรุงเทพฯ)

(หนา 215)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสามกก
ในชวงที่นองสาวของซุนกวนกระโดดน้ําตายเมื่อทราบขาววาเลาป สามีเสียชีวิตในสนามรบ โดย
ทรงอางอิงจากวรรณคดีรอยแกวเร่ือง “สามกก” ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) ดังความวา

        ลงจากหอไปที่ศาลาจี้เจียงถิง เปนศาลาที่นองสาวซุนกวน ขณะนั้นอยูเมืองกังตั๋ง สรางเปนที่
ระลึกถึงเลาปเมื่อไดขาวลือวาตายในที่รบ กอนที่นางจะกระโดดน้ําตายตามไปดวย ในสามกกฉบับ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 65 กลาวไววา

ฝายนางซุนฮูหยินอยูในเมืองกังตั๋ง ไดยินเขาลือวาพระเจาเลาป
แตกแลวทหารลมตายเปนอันมาก ตัวก็ตายอยูในที่รบ ก็สงสารรองไหรัก
พระเจาเลาปผูผัว แลวคิดวาเกิดมาเปนหญิงจะใหมีชายตองถึงสองคนก็ไม
ควรนัก บัดนี้ผัวเราก็ตายแลว จะอยูไปก็เรื่องเปนราคีอายแกคนทั้งปวง คิด
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แลวก็ขึ้นรถขับไปริมฝงแมน้ํา โจนลงแมน้ําตาย คนทั้งปวงก็สรรเสริญนาง
ซุนฮูหยินเปนอันมาก

(หนา 224 - 225)

จะเห็นไดวาพระองคทรงนําขอมูลจากเอกสารตางๆ มากลาวอางอิงไวในพระราชนิพนธได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นวาพระองคทรงใหความสําคัญตองานเขียนและหนังสือ
เอกสารตางๆ มาก เนื่องจากเปนฐานขอมูลสําคัญที่จะเชื่อมโยงความรูความคิดสูเรื่องราวตางๆ     
ตอไปได ทั้งนี้การอางอิงจากเอกสารจะทําใหพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีความหนักแนน     
นาเชื่อถือมากขึ้นอีกดวย

 3.2.5.2 อางอิงจากคําบอกเลา
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ พระองค

ทรงพบเจอบุคคลตางๆ  มากมายหลายกลุมหลายระดับ  ซ่ึงบุคคลเหลานี้ตางเต็มใจที่จะ                
กราบบังคมทูลถายทอดความรูและเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับสถานที่ใหแกพระองค นอกจากนี้เมื่อ 
พระองคทอดพระเนตรสิ่งที่สนพระราชหฤทัยและทรงสงสัยก็จะทรงสอบถามเพื่อใหไดคําตอบที่
ชัดเจนกระจางแจง จากนั้นจะทรงนําเอาขอมูลจากคําบอกเลาเหลานั้นมาอางอิงไวในพระราชนิพนธ

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาพระองคทรง
อางอิงขอมูลตางๆ จากคําบอกเลาของบุคคลหลายกลุม โดยสามารถจําแนกได 4 กลุม คือ อางอิงจาก
คําบอกเลาของบุคคลในทองถ่ิน อางอิงจากคําบอกเลาของผูนําเที่ยว อางอิงจากคําบอกเลาของ    
คณะผูตามเสด็จพระราชดําเนิน และอางอิงจากคําบอกเลาของผูนําทองถ่ินหรือผูนําประเทศ                   
ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.2.5.2.1 อางอิงจากคําบอกเลาของบุคคลในทองถิ่น
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปยังทองถ่ินตางๆ จะมีบุคคล

ในทองถ่ินมารับเสด็จ ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่พระองคเสด็จไป        
ทอดพระเนตรไดเปนอยางดี นอกจากนี้บุคคลในทองถ่ินหรือชาวบานที่อาศัยอยูในทองถ่ินยังนับได
วาเปนผูที่จะใหขอมูลสําคัญที่แปลกใหมนาสนใจอีกดวย พระองคทรงอางอิงขอมูลจากบุคคลกลุมนี้
หลายตอน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงระบบการศึกษาของ      
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงอางอิงจากคําบอกเลาของคุณ “ฝางปฮุย” ครูสอนภาษาอังกฤษ  
ชาวจีน ดังความวา
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        ผูที่พาขาพเจาไปพระราชวังฤดูรอนวันนี้เปนครูสอนภาษาอังกฤษชื่อครูฝางปฮุย คุณครูคนนี้
ไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดนของจีน พูดภาษาอังกฤษไดดีมาก ปรากฏวาวันนี้คุณเฉินหมดอาชีพไป
เลย คุณครูบอกวาระบบการศึกษาจีนก็ปรับเปลี่ยนไปมาเพื่อความเหมาะสม มีหลักสูตร 10 ป และ 
12 ป สําหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้นรัฐบาลพยายามใหสอนในระดับประถมศึกษา แตไมสามารทําได
ดังเปาหมาย เนื่องจากขาดครูที่มีความรูในดานนี้พอ ขณะนี้ก็มีการสงเสริมเชนมีการฝกอบรม บางที
ก็มีการสงไปเรียนตางประเทศ…

(หนา 103)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคทรงกลาวถึงประวัติของ     
พระธาตุเขี้ยวแกวที่ประดิษฐาน ณ เจดียในวัดหลิงกวง โดยทรงอางอิงจากคําบอกเลาของคุณ    
“ตาวซูเหริน” ประธานพุทธสมาคมมณฑลยูนนาน ดังความวา

…คุณตาวซูเหรินเลาประวัติยอๆ วาพระธาตุนี้เขาใจวาเปนของสมัยราชวงศถัง อยูที่วัดน้ีมาตั้งแต
เมื่อไรไมทราบมีแตเรื่องเลากันมาวาพระเขี้ยวแกวองคนี้ มีผูนําไปเมืองอุทยานะ และนํามา Khotan 
(อยูในซินเกียง) พระภิกษุฝาเสี้ยน (ค.ศ. 424 – 498) สมัยราชวงศฉีใต นํามาที่นานกิง ราชธานีของฉี
ใต  สมัยสุยมีการรวมประเทศ ก็ไดนําไปฉางอัน   สมัยหาราชวงศบานเมืองวุนวาย  พระธาตุเคลื่อน
ยายไปที่ตางๆ จนถึงเมืองเยี้ยนจิง คือปกกิ่งในปจจุบัน (สมัยเหลียว) มีบันทึกราชวงศเหลียวกลาวไว
วา (เลม 22) ประดิษฐานในเจดียเจาเซียน วัดหลิงกวง

(หนา 78 - 79)

ในพระราชนิพนธเรื่อง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงสภาพทางภูมิศาสตร     
ประชากร และสถานที่ทองเที่ยวของเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี โดยทรงอางอิงจากคําบอก
เลาของเจาหนาที่พิพิธภัณฑเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหล่ี ดังความวา

…มีเจาหนาที่อธิบายวา ตาหลี่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล มีเนื้อที่ 28,356 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากร 3,001,770 คน มีคนกลุมนอย 13 ชนชาติ เปนชาติไปประมาณ 33.17 % ผัง
ของตาหลี่ที่เห็นอยูนี้มาตราสวน 1 : 18,500 มี 13 อําเภอ มีวัฒนธรรมอันยาวนาน มีช่ือเสียงใน
ประเทศจีน มีทิวทัศนที่งดงาม มีสถานที่ทองเที่ยวมาก ที่สําคัญไดแก ทะเลสาบเออรไห เขาชาง
ซาน และยังมีอีกหลายเขา เชน สือเปาซาน ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยว มีถ้ําที่แปลกสวยงาม จีซูซานเปน
แหลงโบราณสถานทางพุทธศาสนา เวยเปาซานเปนโบราณสถานทางศาสนาพุทธและเตา ซื่อปหูมี
น้ําพุและทะเลสาบ เปนแหลงทองเที่ยว

(หนา 39)
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ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงกลาวถึงความเปนมาของการอัญเชิญ
ฉลองพระองคและพระมาลาของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาบรรจุลงในสุสานที่หมูบานหัวฝู
อําเภอเฉิงไห เมืองซัวเถา โดยพระองคทรงอางอิงจากคําบอกเลาของคุณ “ไฉเผยหลง” ผูอํานวยการ
สํานักงานชาวจีนโพนทะเลของอําเภอเฉิงไห ดังความวา

        คุณไฉอธิบายวา หลังจากสมเด็จพระเจาตากสินสวรรคตได 2 ป ขาราชบริพารเช้ือสายจีนได
นําฉลองพระองคและพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเปนชุดไทย อีกชุดหนึ่งเปนชุดจีน กลับมามอบให
พระญาติที่หมูบานหัวฝูนี้ พวกพระญาติสรางสุสานบรรจุสิ่งของเหลานี้ไวสักการะ สมัยปฏิวัติ 
วัฒนธรรมสุสานถูกทําลายไป ตอนที่จะสรางใหมนี้เลากันวาเห็นกลองที่บรรจุฉลองพระองคและ
พระมาลา แตไมมีใครกลาเปดดูเพราะความเคารพ ขณะนี้อําเภอเทงไฮกําลังสรางพิพิธภัณฑของ 
หมูบาน จะรวบรวมเรื่องราวสําคัญของอําเภอ เชน เอกสารทองถิ่น บันทึก และขาวของตางๆ ให
เปนหมวดหมู…

(หนา 13)

นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงปญหาโภชนาการในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย 
โดยทรงอางอิงจากคําบอกเลาของศาสตราจารย ดร. เกอเขอโยว ศาสตราจารยประจํา Institute of 
Nutrition and Food Hygiene, Chinese Academy of Preventive Medicine ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ศาสตราจารยเกอบอกวาปจจุบันปญหาโภชนาการของจีนอีกอยางคือ การกินดีอยูดีเกินไปใน
เขตเมืองใหญ ทําใหเกิดโรคตางๆ ที่มีสาเหตุจากความอวน เชน โรคอวน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
และโรคมะเร็ง ผูปวยที่เปนโรคเหลานี้เพิ่มขึ้นอยางมากในสิบปมานี้ เปนสาเหตุการตายในหมู
ประชากรจีนเกือบรอยละ 5 จีนจึงพยายามใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ อาหาร 5 หมู พีระมิด
อาหาร แนวทางพื้นฐานในการรับประทานอาหาร (foodbase guideline) ใหกินอาหารครบถวน    
ถูกตอง

(หนา 215)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคทรงกลาวถึงชีวิตที่พลิกผัน
ของ “เหลาเซอ” นักประพันธที่มีช่ือเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงอางอิงจากคําบอก
เลาของคุณ “จังอิง” พระอาจารยที่ถวายการสอนไวยากรณจีนและการอาน ดังความวา
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        ครูเลาวาบานของเหลาเซอที่เราไปนั้น เหลาเซอใชเงินที่ไดจากการขายหนังสือซื้อราคา
ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ ตอนนี้กลายเปนที่แพงมาก พูดถึงเรื่องที่เหลาเซอตองฆาตัวตาย เพราะ
ถูกเด็กที่เปน Red guard จับมาดาทอและตีหัวจนทนไมไหว กระโดดน้ําตายเหมือนตัวละครตัวหน่ึง
ในนวนิยาย “สี่ชั่วคนอยูพรอมกันใตหลังคาเดียวกัน”

(หนา 89)

จะเห็นไดวาความรูที่ทรงอางอิงจากบุคคลในกลุมนี้จะเปนความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับ  
สถานที่หรือวิชาการแขนงตางๆ ขอมูลเหลานี้ชวยใหผูอานไดรับความรูที่นาเชื่อถือจากบุคคลที่ทํา
หนาที่เฉพาะในดานตางๆ จึงชวยสรางความนาเชื่อถือใหแกพระราชนิพนธไดเปนอยางดี

3.2.5.2.2 อางอิงจากคําบอกเลาของผูนําเท่ียว
ผูนําเที่ยวเปนบุคคลที่มีหนาที่สําคัญในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว

ตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงไดรับความรูตางๆ มากมายจากคําบอกเลาและคําอธิบายของผูนําเที่ยว 
การทอดพระเนตรสถานที่ทองเที่ยวตางๆ บางครั้งพระองคมีขอสงสัยก็ทรงสอบถามผูนําเที่ยวเพื่อ
ใหไดคําตอบที่กระจางแจงและนําขอมูลความรูเหลานั้นมาอางอิงไวในพระราชนิพนธ โดยทรง
กลาวไวหลายตอน เชน พระองคทรงอางอิงขอมูลจากคําบอกเลาของผูนําเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวของ
การสอบจอหงวนในอดีต ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        สําหรับในราชวงศเช็งใชสถานที่นี้สอบจอหงวนดวย ไกดอธิบายวาการสอบขาราชการนี้แบง
เปนหลายระดับ มีสอบระดับอําเภอ มณฑลแลว จะมาสอบทั้งประเทศ ผูที่สอบชนะในครั้งสุดทาย
นี้เรียกวา จิ้นซื่อ แลวยังตองมาสอบตอพระพักตรจักรพรรด์ิอีกครั้ง คนที่ชนะจึงจะไดเปนจอง
หยวน หรือ จอหงวน พิธีสอบนี้เริ่มมีต้ังแตราชวงศสุย หรือซุย แตเดิมเอาแตคนที่มีฐานะ มีชาติ
ตระกูลดีเทานั้น เมื่อมีสอบจะทําใหคนมีโอกาสทํางานไดเสมอภาคขึ้น

(หนา 96 – 100)

ในพระราชนิพนธเ ร่ือง มุงไกลในรอยทราย  พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จฯไป             
ทอดพระเนตรวัดพระอรหันต 500 องค หรือปหยุนซื่อ ซ่ึงพระองคไดทอดพระเนตรพระพุทธรูป 3 
องค ผูนําเที่ยวไดใหขอมูลวาคือพระพุทธเจาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังความวา
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        ไดดูพระพุทธรูป 3 พระองค ไกดเลาวาเปนพระพุทธเจาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในอดีต
พระมหากัสสป ปจจุบันพระศากยมุนี อนาคตพระเมตไตรย พรอมกับพระอรหันตสาวก 18 องค 
และมีรูปพระเจาเฉียนหลงแตงกายแบบกษัตริย

(หนา 19)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคทรงกลาวถึงสุสาน 3 แหง 
ในสมัยราชวงศชิง โดยพระองคทรงอางอิงขอมูลจากคําบอกเลาของผูนําเที่ยว ดังความวา

        ไกดอธิบายวา สมัยราชวงศชิงมีสุสาน 3 แหงที่อยูใกลบริเวณเมืองเสิ่นหยาง ไดแก สุสานตง  
หลิงแหงนี้ สุสานเปยหลิงที่จะไปพรุงนี้ อีกแหงช่ือหยงหลิงอยูในเขตปกครองตนเองซินปนหมาน
โจว สรางมาแตสมัยราชวงศหมิง เปนที่ไวพระศพบรรพบุรุษพระเจาหนูเออรฮาช่ือหลายช่ัวคน 
แตวาสุสานตงหลิงแหงนี้มีภูมิสถานที่ดี ถูกตามตําราทําฮวงซุย คือดานหนามีแมน้ําหุนเหอ ดาน
หลังมีเขาเทียนจู สองขางทางเดินมีตนสน (2 ใบ) ซึ่งเปนไมมงคล หมายถึงอายุยืนยาวและเขียวสด
เสมอทั้งป…

(หนา 43 - 44)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทานชูหยวน 
และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณของทานชูหยวน โดยพระองคทรงอางอิงขอมูลจากคําบอกเลา
ของผูนําเที่ยว ดังความวา

        ไปสุสาน ไกดเลาวามีคนสงสัยวาตามประวัติทานชูหยวนเสียชีวิตในแมน้ํามี่โหลเจียง มณฑล
หูหนาน ทําไมศพมาอยูที่นี่ คําตอบคือที่นี่ไมมีศพ ชาวบานในสมัยโบราณจัดพิธีเรียกวิญญาณมาอยู
ที่นี่ เขาเลากันวา มีปลาเทพสงศพกลับมาบานเกิด ชาวบานจัดพิธีรําลึกใหอยางสูงสุด  โดยปกติจะมี
แตจักรพรรดิที่มีพิธีแบบนี้ได สวนบนของสุสานจึงทําเปนรูปปลา วิญญาณอยูในโลงศพไมแดง 
(ไมทาสีแดง)

(หนา 119)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงกลาวถึงเสนทางเดินทางไกลในฮองกง 
โดยพระองคทรงอางอิงขอมูลจากคําบอกเลาของผูนําเที่ยวกิตติมศักดิ์ คือ คุณเบอรนารด ชาน หรือ
ชาญวุฒิ โสภณพนิช ดังความวา
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        เมื่อไปถึงไกดกิตติมศักดิ์คือ คุณเบอรนารด ชาน (ชาญวุฒิ โสภณพนิช) อธิบายเสนทางวาใน
ฮองกงนี้มีทางเดินเขาที่ไมหางไกลจากเมืองนัก คนนิยมเดินออกกําลังกายชมธรรมชาติกัน คนที่
ชอบกิจกรรมประเภทนี้สวนใหญเปนชาวตะวันตก จะเห็นวามีคนตะวันออกที่มาเดินเขาไมมากนัก 
พวกผูวาราชการฮองกงชาวอังกฤษหลายทานนิยมเดินเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลอรดแมคเลโฮส 
(Mac Lehose) ผูวาราชการระหวาง ค.ศ. 1970 – 1982…

(หนา 146)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใหความสําคัญตอ       
คําบอกเลาของผูนําเที่ยวเปนอยางมาก ทั้งนี้การที่ทรงซักถามผูนําเที่ยวและทรงไดรับคําตอบที่ไมนา
พอใจหรือไมกระจางชัด พระองคก็จะทรงนํามาอางอิงไวในพระราชนิพนธ พรอมทั้งแสดงพระราช
ทรรศนะตอคําตอบดังกลาว เพื่อชวยใหผูอานไดใชวิจารณญาณในการอานกอนที่จะปลงใจเชื่อ     
ขอมูลดังกลาว

3.2.5.2.3 อางอิงจากคําบอกเลาของคณะผูตามเสด็จพระราช
ดําเนิน

ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีจะทรงมีคณะผูติดตามซึ่งประกอบไปดวยบุคคลหลายกลุม เชน ลาม พระสหาย    
พระอาจารย ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ และผูถวายการอภิบาลดูแล เปนตน บุคคลเหลานี้นอกจากจะโดย
เสด็จเพื่อถวายความสะดวกปลอดภัยแลว บางครั้งยังทําหนาที่อธิบายขอมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือส่ิง
ตางๆ ที่พระองคทรงสงสัยหรือสนพระราชหฤทัยไดอีกดวย พบวามีการอางอิงขอมูลจากคําบอกเลา
ของคณะผูตามเสด็จฯ หลายตอน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงสงสัยวา
เพราะเหตุใดจึงมีคําวา “เหอ” อยูในชื่อพระที่นั่งและพระราชวังของจีน ซ่ึงนาย “สารสิน วีระผล” 
พระอาจารยที่โดยเสด็จฯ ไดกราบบังคมทูลคําอธิบายไวดังความวา

…ขาพเจาเกิดความสงสัยขึ้นมาวา คําวา “เหอ” ซึ่งแปลวา “และ” นี้ ทําไมอยูในชื่อของพระที่นั่ง
และวังของจีน เชน อีเหอหยวน พระที่นั่งไทเหอ จุงเหอ ฯลฯ ยังไมทันไดถามใครเมื่ออยูประเทศจีน 
มาเมื่อวานไดพบอาจารยสารสินเลยถาม อาจารยอธิบายวาในสมัยกอนคําวา “เหอ” นี้แปลวา ความ
กลมกลืน (Harmony) อันเปนความคิดในลัทธิเตาวา ธรรมชาติจะตองมีความกลมกลืนกันทําใหเกิด
ความสุข เชน ฟากลมกลืนกับแผนดิน อาจารยช้ีใหเห็นวาปจจุบันนี้ความหมาย “และ” ก็ยังคงเกี่ยว
ของกับความกลมกลืนคือใหความหมายวา “ดวยกัน”

(หนา 105)
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เมื่อพระองคไดเสด็จฯไปชุมชนโบราณปานโพ ไดทอดพระเนตรปาชาที่มีธรรมเนียมการ
นําศพเด็กใสตุม ซ่ึงนาย “ภุชชงค” พระสหายที่โดยเสด็จฯ ไดกราบบังคมทูลอธิบายเกี่ยวกับความ
เชื่อดังกลาว ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        ภุชชงคบอกวาธรรมเนียมเอาศพเด็กใสตุมนั้น ที่ไตหวันและที่ฟูเกียนก็มี ที่นี่ตุมที่ใสศพเขาจะ
ตองเจาะรูไวดวย วิญญาณเด็กจึงจะขึ้นสวรรคได เด็กจะไมมีของที่ฝงกับศพ

(หนา 168)

นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงการนับถือคัมภีรของวัดจุนหยวน โดยทรงอางอิงขอมูล
จากคําบอกเลาของรองศาสตราจารย “ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล” พระสหายที่โดยเสด็จฯ ดังขอความ
ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ขาพเจาพยายามถามวาวัดจุนหยวนนี้นับถือคัมภีรอะไร ดูทานจะไมคอยเขาใจคําถามนัก      
เลยไมไดคําตอบ ภายหลังศุภรัตนมาบอกวาเหลือบเห็นคําวาจินกังจิง จึงไปเปดพจนานุกรมดูวาเปน
วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตรของทานนาคารชุน พระกุมารชีพแปลเปนจีน ทานกุมารชีพ          
(344 – 413) มีโยมบิดาเปนขุนนางชาวอินเดีย โยมมารดาเปนเจาหญิงคูเชอ เมืองคูเชอนี้เปนเขตที่
นับถือพุทธศาสนาหินยาน นิกายสรรวาสติวาทิน ฉะนั้นทานกุมารชีพจึงเติบโตขึ้นใน แวดวง      
เถรวาท (ในขณะนั้นศูนยกลางพุทธศาสนามหายานของจีนอยูที่เมืองเหอเถียน) แตมาเปนกําลัง
สําคัญในการเผยแพรพุทธศาสนามหายาน ไดแปลคัมภีรมากมาย สําหรับคัมภีรจินกังจิง (กิมกังเก็ง) 
นี้ นิกายฉาน (ธยาน – ฌาน) หรือเซ็น (ซึ่งแตจิ๋วเรียกเสี่ยมจง) นับถือมาก ฉะนั้นขาพเจาเลย          
คิดไปเอง (ตองขีดเสนใตเพราะเปนการสรุปโดยหลักฐานไมพอ) วาคงเปนวัดนิกายเสี่ยมจง

(หนา 122 - 124)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคทรงกลาวถึงความเชื่อของ
ชาวจีนเกี่ยวกับสิงโต ซ่ึง “พี่หวาน” พระสหายที่โดยเสด็จฯ ไดกราบบังคมทูลอธิบายเพิ่มเติม   
ความวา

        พ่ีหวานอธิบายเพิ่มเติมวาชาวจีนเชื่อกันวาสิงโตเปนสัตวสิริมงคล ภาพวาดหรือภาพเขียนมัก
แสดงสิงโตเลนซิ่วฉิว ลูกซิ่วฉิวนี้เกิดจากขนสิงโตตัวผูตัวเมียผสมกัน ตอมาเกิดเปนลูกสิงโตออก
มาจากลูกซิ่วฉิวนี้

(หนา 41)
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และเมื่อพระองคเสด็จไปโรงงานผลิตยาคุนหมิง ไดทรงกลาวถึงสมุนไพรที่ใชสกัดทํายา
รักษาโรคมาเลเรีย โดยทรงอางอิงขอมูลจาก ดร. “ธวัชชัย สันติสุข” ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        ดร.ธวัชชัย บอกวาพืชที่ใชสกัดยารักษาโรคมาเลเรียมาจากพืช Artemisia annua เปนพืชลมลุก 
สูงราว 30 – 80 ซม. อยูในวงศ Compositae (เชน ดาวเรือง ทานตะวัน) จัดอยูในสกุล Artemisia ซึ่ง
ปรากฏอยูในตํารับยาสมุนไพรของไทยเชนกัน เรียกวา “โกฐจุฬาลําพา” ใชรักษาโรคได (แตไมใช
โรคมาเลเรีย) Artemisia annua มีสาร active principle เรียกวา “Qinghao Su” หรือ Artemisinine มี
ฤทธิ์ตานมาเลเรีย (antimalaria) ไดดีมาก

(หนา 107)

จะเห็นไดวาคําบอกเลาของผูตามเสด็จฯ บางครั้งมักอธิบายจากคําบอกเลาของเจาหนาที่ฝาย
จีนอีกทอดหนึ่ง อาจเปนเพราะพระองคยังเขาพระราชหฤทัยไมกระจางชัด ดังนั้นคณะผูตามเสด็จฯ 
จึงเปนผูทําหนาที่กราบบังคมทูลขอมูลเพื่อใหพระองคเขาพระราชหฤทัยไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้พระองค
ทรงเกรงวาผูอานจะไมเขาใจเรื่องราวที่ทางฝายจีนอธิบาย จึงทรงนําขอมูลจากคําบอกเลาของคณะ  
ผูตามเสด็จฯ มาอางอิงไวดวย

 3.2.5.2.4 อางอิงจากคําบอกเลาของผูนําประเทศหรือผูนําทองถิ่น
การเสด็จฯเยือนเมืองหรือมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แตละครั้งมักจะมีผูนํา

ทองถ่ินหรือผูนําประเทศมารับเสด็จอยูเสมอ นอกจากจะเขาเฝาทูลละอองพระบาทเพื่อเจริญ        
สัมพันธไมตรีระหวางกันแลว ผูนําประเทศและผูนําทองถ่ินยังมีหนาที่กราบบังคมทูลขอมูลเกี่ยวกับ
เมืองหรือเขตการปกครองของตนแดพระองคอีกดวย ขอมูลสวนใหญจึงมักเปนขอมูลทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับทองถ่ินดังกลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงนํามาอางอิงไว
ในพระราชนิพนธสรางความนาเชื่อถือใหกับพระราชนิพนธไดเปนอยางดี การอางอิงขอมูลจากคํา
บอกเลาของผูนําทองถ่ินและผูนําประเทศพบไดหลายตอน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดน
มังกร พระองคทรงกลาวถึงปญหาในการพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงอางอิงขอมูลจาก
ทาน “หันเนี่ยนหลง” รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ ดังความวา

        ผูที่มารับขาพเจาคือทานหันเนี่ยนหลง ระหวางทางเราก็คุยกันถึงเรื่องตางๆ รอยแปดพัน
ประการ จําไดบางไมไดบาง เทาที่จําไดเราคุยกันเรื่องหนังสือภาพวาของจีนทําไดดี คนตางชาติก็ได
รูจักเรื่องเมืองจีนจากรูปเหลานี้ นอกจากนั้น ทานหันฯ ไดคุยถึงปญหาบานเมืองจีนวาขณะนี้การ
พัฒนาประเทศของจีนบางแหงก็ดี บางแหงก็ไมดี มีปญหาอยูมาก เมื่อพูดถึงปญหาเศรษฐกิจ      
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การเมือง การศึกษานั้น จีนจะตองคิดถึงเรื่องปญหาประชากร ซึ่งมีอยูถึงพันกวาลานคน แมวาขณะ
นี้จีนจะมีโครงการคุมกําเนิด (ถาฟงไมผิดดูเหมือนจะมีการตกรางวัลคนที่มีลูกคนเดียว) คนจีน 800 
กวาลานคนเปนเกษตรกร ฉะนั้นจะตองพัฒนาการเกษตรใหดี การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใหดี
ขึ้นนั้น อาจจะตองสูอีกกวาครึ่งศตวรรษทีเดียว

(หนา 134)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคทรงกลาวถึงความเปนมา
ของเรือนรับรองที่ประทับรวมทั้งเรื่องพลังงานนิวเคลียร โดยทรงอางอิงขอมูลจากผูวาราชการ
มณฑลจี๋หลิน ดังความวา

        ทานผูวาฯ บอกวาเรือนพักหลังที่ขาพเจาอยูนั้น สรางสําหรับทานประธานเหมา แตตอนที่ทาน
ประธานเหมามาเสร็จไมทัน จึงไมไดพักอยู พูดกันถึงเรื่องพลังงาน ทานผูวาฯ บอกวาผลสุดทาย
เห็นจะหนีไมพนการใชพลังนิวเคลียร เพราะวาสรางพลังงานไดมาก แมวาจะอันตรายหลายอยาง
คือถาทําไมดีก็อาจจะเกิดเหตุการณแบบที่เชอรโนบิล และตองคิดใหถี่ถวนเรื่องกากที่เหลือจาก
นิวเคลียร จีนเองก็มีใชแลวที่เจอเจียงและที่กวางตุง

(หนา 31)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใน
มณฑลยูนนาน รวมทั้งการสงออกและนําเขาพืชเศรษฐกิจตางๆ โดยทรงอางอิงขอมูลจากนาย    
“เหอจื้อเฉียง” ผูวาราชการมณฑลยูนนาน ดังความวา

        ถามถึงพืชอยางอื่นที่ปลูกกันมาก ทานผูวาฯ บอกวาที่มีการปลูกกันเปนพิเศษ คือ การปลูกออย 
ทําน้ําตาลได 8 แสนตันสงทั่วมณฑล ที่สิบสองปนนามีภูมิประเทศคลายประเทศไทย จึงปลูกชา 
ยาสูบ และดอกไมกันมาก ในคุนหมิงก็ปลูก สงออกไปยังสิงคโปรและฮองกง ดอกไมบางชนิดก็มี
ในมณฑลอยูแลว แตสวนใหญทางไตหวันกับฮอลแลนดมาลงทุน ดอกกลวยไม พันธุมาจาก
ประเทศไทย เขาวามีบริษัทของเกาหลีเอาตนออนกลวยไมจากประเทศไทยมาปลูกที่คุนหมิง และ
สงออกขายญี่ปุน เกาหลีมาเชาที่ดินทําเรื่องการเกษตรในแถบรอบๆ ทะเลสาบคุนหมิงหรือเทียนฉือ

(หนา 20 – 21)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงกลาวถึงสภาพโดยทั่วไปและสถานที่
ทองเที่ยวของอําเภอตาจู โดยทรงอางอิงขอมูลจากนาย “เฉินหวยเหวิน” นายอําเภอตาจู ดังความวา
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        นายอําเภอเลาถึงอําเภอนี้วา มีประชากรราว 9 แสนคน มีเนื้อที่ 1,400 ตารางกิโลเมตร นาย
อําเภอเคยไปดูงานเมืองไทยเปนเวลา 4 วัน แตเคยไปเจรจาธุรกิจที่สิงคโปรถึง 3 ครั้ง ที่อําเภอนี้เปน
แหลงทองเที่ยว มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,200 ป มีคณะทูตานุทูต เชน Kissinger พระเจาสีหนุ 
นายกรัฐมนตรีโกจกตงก็เคยมา อําเภอนี้มีความดีเดน คือ มีหินแกะสลักพระพุทธรูปตามถ้ําและ
หนาผา มีรอยกวาแหง มีพระพุทธรูปกวา 6 หมื่นรูป ที่สําคัญคือที่เปาต่ิงซานและเปยซาน เขตภูเขา
เปาต่ิงซานการคมนาคมสะดวกกวาที่อื่น จึงมีผูมาเยี่ยมชมมาก

(หนา 31)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงกลาวถึงความสัมพันธระหวางเมือง 
เทงไฮกับประเทศไทย โดยทรงอางอิงขอมูลจากนาย “เฉินชิวเฉา” นายกเทศมนตรีเมืองเทงไฮ       
ดังความวา

…นายเฉินชิวเฉา นายกเทศมนตรีเมืองเทงไฮมาตอนรับ เขากลาววาเทงไฮกับไทยมีความสัมพันธ
กันมาชานาน สถานที่ที่ขาพเจาไดไปเยี่ยมชมใวันนี้ก็ลวนแตเกี่ยวกับไทยทั้งสิ้น รอยกวาปมานี้คน
จีนลองเรือหัวแดงไปเมืองไทยมาก ปจจุบันคนเมืองเทงไฮไปเปนจีนโพนทะเลถึง 680,000 คน ที่
เมืองไทยมีมากที่สุด ลูกหลานจีนไดอยูเย็นเปนสุขในเมืองไทย ที่ขาพเจามานี้ก็เหมือนญาติพ่ีนองมา
เยี่ยมกัน ขอเชิญใหมาเยี่ยมบอยๆ แลวเชิญรับประทานอาหาร

(หนา 22)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจของมณฑลเจียงซู โดยทรงอางอิงขอมูลจากผูวาราชการมณฑลเจียงซู ดังความวา

        ผูวาราชการอธิบายนโยบายคือ จะตองขยายอุปสงคในประเทศใหตลาดกวางขวางลงทุน
สาธารณูปโภค การคมนาคม โทรคมนาคม การศึกษา สถานะของมณฑลใชดรรชนีหลายตัววัด เชน 
รายไดตอหัว การศึกษา การคมนาคมและโทรคมนาคม คุณภาพชีวิตประชาชน ปจจุบันมีอําเภอที่
รายไดตอหัวตํ่ากวากําหนดไมถึง 10 อําเภอ ที่เปนปญหาสวนใหญอยูทางเหนือ ทางมณฑลไดขอให
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชวยดูแล ถาจะใหโรงงานเจริญขึ้นในทุกอําเภอทันตาเห็นก็เปน
สิ่งที่เปนไปไมได ถาใหทําการเกษตร เลี้ยงสัตว ปลูกผักทําได อาจจะนํามาขายภาคใต หรือเปนวัตถุ
ดิบในการทําอุตสาหกรรมการเกษตร การเกษตรตองการแรงงานมาก ตองชวยใหประชาชนมีปาก
ทองอิ่มกอน แลวจึงร่ํารวยเจริญขึ้น…

(หนา 133)
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นอกจากนี้พระองคยังทรงกลาวถึงบทกวี Ode to the Nightingale รวมทั้งลักษณะการเลือก
ใชคําในบทกวี โดยอางอิงจากคําบอกเลาของประธานาธิบดี “เจียงเจอหมิน” ดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ทานประธานาธิบดีก็ใหความเห็นในเรื่องการใชคําในภาษาตางๆ วากลอน Ode to the 
Nightingale นี้ยาวมาก เมื่ออานตอนแรกคิดวาเปนกลอนบรรยายทิวทัศน แตความจริงแฝงปรัชญา 
กวีทั่วโลกเมื่อเขียนบทกวีตองมีความหมายดานปรัชญาดวย บทกวีราชวงศถังจะแปลเปนภาษา
อังกฤษก็ตองใหคนที่มีความรูและคุนเคยกับภาษาอังกฤษมาแปล อยางพวกลามกระทรวงการ    
ตางประเทศ เขาไดอยูตางประเทศ มีสภาพแวดลอมสงเสริม เขาจะเลือกคํามาใชไดดีกวา เพราะแต
ละคํามีความหมายไมเหมือนกัน เชนวา เมฆขาวลอยบนฟา ใบไมสีเหลืองปูเต็มพื้น สีสดใสของฤดู
ใบไมผลิ

(หนา 237)

จะเห็นไดวาขอมูลที่อางอิงจากคําบอกเลาของผูนําทองถ่ินหรือผูนําประเทศมักเปนขอมูล
โดยรวมเกี่ยวกับสถานที่ดังกลาว ไมใชขอมูลที่เฉพาะเจาะจงนัก สวนใหญเปนขอมูลท่ีเชื่อถือได 
เปนทางการ และมีหลักวิชาการรองรับ การอางอิงขอมูลลักษณะนี้จะทําใหพระราชนิพนธนาเชื่อถือ 
เนื่องจากมีขออางอิงที่หนักแนนเพียงพอจากบุคคลที่เชื่อถือได

ดังที่กลาวไวขางตนจะเห็นวาการอางอิงขอมูลในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว             
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทั้งการอางอิงจากเอกสารและการอางอิงจากคําบอกเลา สวนใหญพบวา
มักเปนการอางอิงจากคําบอกเลา ซ่ึงมีทั้งขอมูลเฉพาะดานเกี่ยวกับเรื่องตางๆ และขอมูลโดยรวมของ  
สถานที่ มีทั้งขอมูลในเชิงวิชาการ และขอมูลที่เปนมุขปาฐะหรือเร่ืองเลา อยางไรก็ตามการอางอิง 
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ดังกลาวนั้นสงผลใหพระราชนิพนธมีความนาเชื่อถือ อีกทั้งยังชวยให  
ผูอานรูจักกับบุคคลหลายกลุมตั้งแตระดับผูนําประเทศจนถึงชาวบานในทองถ่ินตางๆ ของ            
สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย

3.2.6 การตั้งขอสังเกต
การอานสารคดีทองเที่ยวบางครั้งผูอานอาจอานผานอยางรวดเร็วไมไดเอาใจใสตอประเด็น

ใดประเด็นหนึ่งเปนพิเศษ ทั้งนี้การตั้งขอสังเกตไวในงานเขียนแตละชวงจะชวยทําใหเร่ืองไมราบ
เรียบจนเกินไป และมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น ผูอานอาจจะเห็นขอสังเกตดังกลาวและฉุกคิดถึง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งทําใหตองเปดกลับมาหาขอมูลหรืออานทบทวนอีกครั้งอยางพินิจพิเคราะห  
เพื่อใหไดคําตอบไขขอของใจ ขอสังเกตที่ตั้งไวจึงนับเปนกุศโลบายประการหนึ่งของผูแตงที่     
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นอกจากจะทําใหงานเขียนนาสนใจแลว ยังชวยใหผูอานไดรับสาระความรูจากงานเขียนสารคดี  
มากขึ้น  อีกทั้งยังจุดประกายความคิดใหแกผูอานอีกดวย

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาสมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งขอสังเกตไวในพระราชนิพนธมากมาย เชน      
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถาน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงทําไดดีมากชวยปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับโบราณสถาน 
เหลานั้นไดเปนอยางดี ดังความวา

…ขอที่ควรสังเกตอยางหนึ่งคือทางจีนเขารักษาโบราณสถานของเขาไวอยางดีมาก เรื่องการซอม
บูรณะจะเหมือนเดิมหรือไมก็สุดจะเดาเพราะก็ดูเปนลวดลายเขียวๆ แดงๆ เหมือนกันหมด แตการ
ปองกันการถูกทําลายนั้นเขาทําไดดี คือประการแรกมีเชือกกันคนไวใหยืนดูวัตถุตางๆ ไดไกลๆ 
อาสนะและบันไดมีผาหรือปลาสติกคลุมเสาตรงที่คนอาจจะเอื้อมถึงแมวากั้นเชือกไวแลวก็จะเอา
ปลาสติกหุมปองกันไว ภาพสลักที่บันไดก็ทํารั้วโลหะกัน บางสวนของบันไดที่คนเดินขึ้นลง ก็ตี
ระแนงไมไผกันสึกไวอยางดีเรียบรอยตรงหลังคามีลวดตาขายซึ่งกันนกมาทํารัง…

(หนา 40)

พระองคและผูตามเสด็จฯ มักจะชวยกันตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ไดทอดพระเนตรและ   
ไดเห็นอยูเสมอ อาทิ รูปสลักกลางบันไดขึ้นพระที่นั่งและขอสันนิษฐานเกี่ยวกับไมหนานมู           
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…คนที่ไปดวยเขาก็ชวยคิดชวยต้ังขอสังเกตเหมือนกัน แตระหวางอยูจีนก็คุยกันไมมากนัก       
อยางคุณวิไลเห็นลวดลายสลักกลางบันไดขึ้นตําหนักหรือพระที่นั่งแลว ต้ังขอสังเกตวาเดิมเขาใจวา 
รูปสลักตรงกลางบันไดทางขึ้นพระที่นั่งเวหาสนจํารูญ (เกงจีน) ที่พระราชวังบางปะอิน เขาใจวา
เปนที่สําหรับขุนนางเอาหัวโขกเวลาเขาเฝาเมื่อเห็นที่เมืองจีนจริงๆ แลวรูสึกวาจะไมใช อีกเรื่องที่
ปาไลคิดคือที่จีนพูดถึง “ไมหนานมู” วาเปนไมที่ทําโลงศพพระจักรพรรดิ์นั้น อาจจะเปนไมจําปาก็
ได เพราะเห็นคนจีนชอบเอาไมจําปาทําโลงศพ ถือวาเปนโลงศพชนิดดีที่สุด

(หนา 132)

พระองคมักจะทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบพระองคอยูเสมอ เมื่อทอดพระเนตร
น้ําพุเจวเยว ที่มีความหมายวา ใชมือกอบแสงจันทร จึงทําใหพระองคทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ   
แนวคิดเรื่องความงามของพระจันทรในประเทศตางๆ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลใน
รอยทราย ความวา
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        เราอยูในเมืองไทย พระจันทรก็คือพระจันทร ดูจะเหมือนกันทุกๆ เดือน แตประเทศที่มีฤดูกาล
ตางๆ ไดยินวาเขาถือกันวาพระจันทรในฤดูใบไมรวงหรือชิวเทียนในภาษาจีน ทางอินเดียวาเปนฤดู
ศารทหรือสารทจะงดงามที่สุด ฝรั่งวาอยางไรขาพเจาไมทราบธรรมเนียม ใครมีโอกาสและสนใจ
พระจันทรก็เชิญสังเกตเอง

(หนา 124)

เมื่อเสด็จไปสวนพฤกษศาสตรสมุนไพรสิบสองปนนา พระองคไดทอดพระเนตรพืชพันธุ
ตางๆ มากมาย รวมทั้งทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรในสวนแหงนี้ ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        ขอสังเกตอยางหนึ่งคือพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีอยูในสวนแหงนี้สามารถปลูกใตตนไมใหญ
ได ทางสวนจึงสงเสริมใหประชาชนปลูกเปนรายได โดยไมตองตัดไมทําลายปา

(หนา 125)

นอกจากนี้ระหวางการทอดพระเนตรหมูบานของชาวเผานาซี พระองคทรงสดับเรื่องราว
ตํานานในทองถ่ิน และทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณในตํานาน ดังขอความในพระราชนิพนธ
เร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ความวา

        ขอสังเกตคือหลายชาติหลายภาษาไมไดมีการติดตอกัน ลวนมีนิทานเรื่องน้ําทวมใหญดวยกัน
ทั้งนั้น นาจะเปนไปไดวาเรื่องเชนนี้เกิดขึ้นจริงในหลายสวนของโลก

(หนา 193)

เมื่อพระองคเสด็จไปยังศาลาประชาชน ไดทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับนามบัตรและเอกสาร
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นิยมใชอักษรจีนตัวเต็มมากขึ้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        ขอสังเกตอยางหนึ่งที่มาวันนี้คือ คนจีนตอนนี้ใชอักษรจีนตัวเต็มมากขึ้นทั้งในนามบัตรและ
เอกสารตางๆ อาจเปนเพราะตองติดตอตางประเทศมากขึ้น

(หนา 43)

เมื่อเสด็จฯเยือนเมืองโบราณผิงเหยาเพื่อทอดพระเนตรกําแพงเมืองโบราณ พระองคได  
ทอดพระเนตรบานตระกูลเฉียว และทรงตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับรูปสัตวบนหลังคาบานที่ส่ือความ
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หมายวาเปนบานขาราชการหรือพอคา ทั้งนี้พระองคทรงชางสังเกตมากจนทําใหทรงทราบวาบาน
หลังนี้สรางรูปสัตวผิด ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        บนหลังคามีรูปสัตวคลายมังกรที่ตอนไปเจียงหนานเขาอธิบายวา ถาเปนบานขาราชการ
ตองทําสัตวเปดปากเพราะตองพูดจา รับชวยประชาชน แตถาเปนขาราชการนอกราชการหรือ
พอคาจะตองปดปาก แตบานนี้เปนบานคหบดีทําไมเปดปาก ฉันถามขึ้นเขาบอกวาที่ซอมทําผิด 
อาทิตยหนาจะทําใหปดปาก

(หนา 252)

ดังที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรง    
ตั้งขอสังเกตตอส่ิงที่พระองคสนพระราชหฤทัยและมีความสงสัยอยู เปนนิจ แสดงใหเห็น           
พระอุปนิสัยชางสังเกต ชางจดจําและละเอียดถ่ีถวนในเรื่องตางๆ การตั้งขอสังเกตของพระองค  
นอกจากจะทําใหผูอานฉุกคิดและกลับไปอานพระราชนิพนธอีกครั้งแลวนั้น ยังเปนการจุดประกาย
ความคิดใหมีการศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องที่ทรงตั้งขอสังเกตไวตอไปอีกดวย จึงจะเห็นไดวา
กลวิธีการเสนอเรื่องโดยตั้งขอสังเกตนี้นอกจากจะใหความรูแลว ยังใหความบันเทิงที่ชวนหัว       
อีกดวย

3.2.7 การแทรกบทกวี บทเพลง
เปนที่ทราบกันดีวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนปราชญทาง

ดานอักษรศาสตร ทรงมีความเชี่ยวชาญในดานการพระราชนิพนธบทกวีตางๆ นอกจากนี้ยังทรงมี
ความรอบรูเกี่ยวกับบทกวีทั้งไทยและตางประเทศอีกดวย โดยเฉพาะบทกวีจีนนั้นเปนที่ทราบกันวา
พระองคโปรดบทกวีสมัยราชวงศถังและราชวงศซงมากเปนพิเศษ ดังนั้นเมื่อพระองคพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมักจะทรงสอดแทรกบทกวีทั้งไทยและจีนลงใน
พระราชนิพนธ ทําใหพระราชนิพนธมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบวาพระองคไดทรง
สอดแทรกบทกวีทั้งไทยและจีน รวมทั้งบทเพลงไวในพระราชนิพนธ ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.2.7.1 บทกวีไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเลือกสรรบทกวีไทยในวรรณคดีแลว

นํามาสอดแทรกไวในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวไดอยางเหมาะสมลงตัว โดยจะทรงนําเอา
ตอนที่มีความเกี่ยวโยงกับเนื้อหามากลาวไว เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย      
พระองคไดทอดพระเนตรภูเขาซูหมีหรือเขาพระสุเมรุสําริดภายในวัดลามะ พระองคมีพระราช
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ประสงคที่จะบรรยายลักษณะของภูเขาดังกลาว จึงทรงนําเอาบทบรรยายเขาพระสุเมรุในวรรณคดี
ไทยเรื่องขุนชางขุนแผน มากลาวไว ดังความวา

        ขาพเจาไมทราบจะบรรยายเขาพระสุเมรุวาอยางไร จึงขออางคําพรรณนามานวันทองในเรื่อง
ขุนชางขุนแผน

“เจาปกเปนหิมพานตตระหงานงาม
อรามรูปพระสุเมรุภูผา
วินันตกอัสกัณฑเปนหลั่นมา
การวิกอิสินธรยุคนธร
อากาศคงคาชลาสินธุ
มุจลินทรหาแถวแนวสลอน
ไกรลาสสะอาดเอี่ยมอรชร
ฝูงกินนรคนธรรพวิทยา”

(หนา 27)

จะเห็นไดวาบทกวีดังกลาวมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่พระองคตองการนําเสนอ โดยทรง
สอดแทรกบทกวีไวอยางเหมาะสมลงตัว สงผลใหพระราชนิพนธชวนติดตามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เปนการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับวรรณคดีไทยทางออมอีกดวย

3.2.7.2 บทกวีจีน
ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวาสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสอดแทรกบทกวีจีนในยุคตางๆ ไวในพระราชนิพนธเปนจํานวนมาก  
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะพระองคมีพระราชประสงคที่จะสรางบรรยากาศในการเสด็จประพาสจีนให  
ผูอานเกิดจินตนาการรวมไปดวย เนื่องจากบทกวีเปนสื่อสามารถสรางอารมณความรูสึกรวมให    
แกผูอานได โดยพระองคทรงคัดเลือกบทกวีจีนมาสอดแทรกไวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานที่ที่เสด็จฯเยือนและเนื้อหาที่นําเสนอ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย       
พระองคทรงกลาวถึงระหวางประทับอยูในรถยนตพระที่นั่งกับเปยนเหมย เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ไดทรงสนทนาถึงเรื่องบทกวี ซ่ึงพระองคทรงกลาวถึงบทกวีของ “หล่ีไป” กวีในสมัย
ราชวงศถัง อีกทั้งทรงแสดงพระอารมณความรูสึกประกอบบทกวีดวย ดังความวา
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…เปยนเหมย (ดอกบวย) ชอบบทกวีสมัยราชวงศถังมาก ถามวาขาพเจาทองไดไหม แตกอนขาพเจา
ทองไดหลายบท เดี๋ยวนี้ก็จําไดอยูบทเดียวของหลี่ไป

หนาเตียงแสงจันทรกระจาง
ประดุจวาน้ําคางแข็งบนพื้นดิน
เงยหนามองดูจันทรสวาง
กมหนานึกถึงบานเกิด

        ความจริงเพิ่งมาไมกี่วัน ยังตองอยูเมืองจีนอีกนาน ยังคิดถึงบานเกิดไมได
(หนา 91)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 พระองคทรงกลาวถึงบทกวีจีนที่เปน
คําปราศรัยในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกของพระองคที่มีคําภาษาจีนรวมทั้ง
คําแปลภาษาไทย และพระองคยังไดพระราชนิพนธบทกวีเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธไทยจีนอีก
ดวย ดังความวา

        กอนกลาวจบเขาอานบทกวีที่เปนคําปราศรัยในการเยือนเมืองจีนครั้งแรกของขาพเจาที่เขียน
เปนภาษาจีนวา

จื้อกูไทจุงซื่อจิ้นหลิน
เหลี่ยงกวอเหรินหมินโหยวอี้ฉิง
จินโหวหลายหวางเกิ้งผินฝาน
ฉวนถุงกวานซี่เกิ้งชางหมิง
คําแปล

อดีตกาลไทยจีนเปนเพื่อนบาน
มิตรภาพประชาชนทั้งสองดูแจมใส
แตนี้ไปการติดตอยิ่งไปไกล
สายสัมพันธโบราณพัฒนายิ่งขึ้นเอย

ขอแตงกลอนสดุดีมิตรภาพจีนไทยอีกครั้ง มี 4 ประโยค ประโยคละ 7 ตัวดังนี้
หลงเจียงเหมยหนานเหลี่ยงเตาสุย
สุยเกอวานหลี่เชวถงกุย
ตงหลิวหนานเซี่ยรูตาไห
จุงไทซวงโจวปงเฉิงเฟย
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แปลเปนภาษาไทยไดความวา
ลําน้ําหลงเจียงและเจาพระยา
แมจะอยูหางกันถึงหมื่นลี้ แตยังมาบรรจบพบกัน
สายหนึ่งมุงสูตะวันออก อีกสายหนึ่งมุงลงใตตางไหลสูมหาสมุทร
จีนไทยสองนาวาเคียงขางทะยานรุดหนาไป

(หนา 92)

ในพระราชนิพนธเร่ือง  ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงระหวางการเสด็จไปสถาบัน
ชนชาติมณฑลยูนนาน พระองคและผูติดตามทานอื่นๆ ในรถไดรวมกันทองบทกวีสําหรับเด็ก      
ซ่ึงสรางความสนุกสนานใหแกการเดินทาง ดังความวา

…ในรถขาพเจาหยิบหนังสือบทกวีสําหรับเด็กขึ้นมา ทุกคนในรถทองบทที่วา

เออ เออ เออ หาน หาน หาน
ชู เซี่ยง เซี่ยง เทียน เกอ โกงคอสูสวรรครองเพลง
ไป เหมา ฝู ลู ฉุย ขนขาวลอยในน้ําเขียว
หง จาง โป ชิง โป เทาแดงพุยคลื่นใส

(หนา 168)

ในพระราชนิพนธเรื่อง เย็นสบายชายน้ํา พระองคกลาวถึงการเสด็จไปไปตี้เฉิง เมื่อถึง   
ยอดเขาพระองคไดทรงซักถามนายอําเภอเกี่ยวกับบทกวีของ “หล่ีไป” บทหนึ่งที่เกี่ยวกับไปตี้เฉิงวา
ขอมูลถูกตองตรงกับความเปนจริงหรือไม ดังความวา

…ขาพเจาถามวาที่หลี่ไปเขียนบทกวีช่ือวา เจาฟาไปต้ีเฉิง (เดินทางจากเมืองไปต้ีแตเชา) มีความวา
“เชาตรู อําลาเมืองไปต้ีทามกลางเมฆหลากสี
เดินทางพันลี้ถึงเมืองเจียงหลิงในวันเดียว
สองฟากฝงเสียงลิงรองไมหยุด
เรือนอยคลอยผานหมื่นชองผา”

        ขอมูลถูกตองหรือเปลาที่วาเดินทางถึงเจียงหลิง (เมืองจิงโจวอยูมณฑลหูเปย) ใชเวลาวัน
เดียวไดจริงๆ หรือ นายอําเภอยืนยันวาจริง

(หนา 91)
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หลังจากที่ไดทอดพระเนตรเมืองซูโจวแลว พระองคทรงประทับพระราชหฤทัยในความ
งดงามของเมืองนี้เปนอยางยิ่ง จึงทรงยกบทกวีของ “จังจี้” กวีสมัยราชวงศถัง ที่แตงบทกวีเกี่ยวกับ
เมืองซูโจวไดไพเราะยิ่งนัก ทําใหผูอานเกิดจินตภาพตามไปดวย นอกจากนี้พระองคยังทรง             
มีพระราชวิจารณส้ันๆ เกี่ยวกับบทกวี ดังขอความในพระราชนิพนธเรื่อง เจียงหนานแสนงาม   
ความวา

        จังจี้ กวีในสมัยราชวงศถังที่มีชีวิตอยูในชวงศตวรรษที่ 8 ไดแตงบทกวีเกี่ยวกับเมือง ซูโจว   
ช่ือวา “จอดเรือที่สะพานเฟงเฉียวยามราตรี” บทกวีนี้ใชภาษาเรียบงาย กระชับ และบรรยายภาพได
ดี จึงเปนบทกวีที่รูจักกันแพรหลาย และมักจะพูดถึงเมื่อเอยถึงเมืองซูโจว รวมทั้งทําใหวัดหานซาน
ที่เอยถึงในบทกวีนี้มีช่ือเสียงโดงดัง นักทองเที่ยวปรารถนามาเยี่ยมเยียน บทกวีนี้พรรณนาวา

จันทรตก นกการอง เกล็ดน้ําแข็งเต็มฟา
ตนเฟงริมคลอง แสงไฟเรือประมง สองถึงผูนอนเปนทุกข
วัดหานซานอยูนอกกําแพงเมืองซูโจว
กึ่งราตรีเสียงระฆังดังถึงเรือโดยสาร

(หนา 270)

จะเห็นไดวาบทกวีจีนมีอิทธิพลสําคัญในการที่จะสะทอนภาพวิถีชีวิต สภาพธรรมชาติ 
ความเปนอยู ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังสรางจินตภาพ
ใหแกผูอาน นับไดวาการสอดแทรกบทกวีจีนเปนกลวิธีการนําเสนอที่แยบยล นอกจากจะทําให      
ผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากความไพเราะและอารมณที่ส่ืออกมาจากบทกวีแลว ยังชวยสะทอน
ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนผานบทกวีมาสูผูอานทําใหผูอานรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนและ   
ชาวจีนมากยิ่งขึ้น จึงนับไดวาบทกวีจีนมีสวนชวยสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางชาวไทยและชาวจีน
ไดอีกดวย

3.2.7.3 บทเพลง
บทเพลงเปนสิ่งที่ชวยสรางความรื่นรมยใหแกผูฟง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีทรงนําบทเพลงมาสอดแทรกลงในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวก็ยอมสราง
สุนทรียะใหแกผูอานดวย ชวยใหไดรับความบันเทิงจากกลวิธีดังกลาว เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง
ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงการแสดงดนตรีของนักแสดงจีน ซ่ึงมีเพลงหนึ่งที่มีเนื้อรองเปน
ภาษาไทย ดังความวา
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…เพลงที่สี่เขาบอกวาเรียนจากเมืองไทยมีเนื้อรองวา
“เดี๋ยวเดียว เจอกันประเดี๋ยวเดียวสนิทสนมกลมเกลียวเดี๋ยวเดียวก็รักกันได แปลกใจเรารักกันได
อยางไร เรารักกันไดเพราะมิตรภาพไทยจีน”

(หนา 176)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณขณะประทับ
รถไฟพระที่นั่งไปยังเมืองตุนหวง มีการแสดงหลายอยาง หนึ่งในนั้นคือการรองเพลง ซ่ึงเพลงบท
หนึ่งมีเนื้อความที่ลึกซึ้งกินใจและใชภาษาไพเราะงดงาม ความวา

…ตอจากนั้นที่ปรึกษาเชาออกมารองเพลง มีใจความวา

เมฆขาวบนทองฟาคราม
ฝูงมาว่ิงภายใตเมฆขาว
ถาผูใดถามวานี่ที่ไหน
ขาพเจาจะตอบวานี้คือบานของขาพเจา

(หนา 160)

เมื่อพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรสุสานอัสตานา ในเมืองทูหลูฟน ทรงรูสึกรอนมากเนื่อง
จากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ดังกลาวสวนใหญเปนทะเลทราย พระองคจึงทรงระลึกถึงเพลง 
“เตากินผักบุง” ของไทย จึงทรงนํามาเปรียบเทียบกับสภาพภูมิอากาศในทะเลทราย ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา

        ออกจากสุสานทุกคนออนเพลียมากเนื่องจากอากาศรอนมากโดยไมไดเตรียมไวกอน จริงๆ ก็
เหมือนกับที่ขาพเจาเคยอานหนังสือที่เขาพูดถึงลักษณะภูมิอากาศทะเลทราย นึกถึงเนื้อเพลง
เตากินผักบุงที่วา “ยามรอนก็จะรอนไปทุกสวน ดังเพลิงกาลผลาญกวนประหารหัก ยามหนาวก็จะ
หนาวสะทานนัก…” มันเปนอยางนี้จริงๆ

(หนา 192)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงบทเพลงของชนเผาอี๋ที่มี    
เนื้อรองแสดงความมีมิตรไมตรีตอชาวไทย กอใหเกิดมิตรภาพที่ดีระหวางฝายไทยและจีนไดเปน
อยางดี ดังความวา
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        วันนี้มีการตอนรับที่คอนขางจะพิเศษ คือมีการรองเพลงเผาอี๋ มีใจความวา
 “ทองฟาทําไมไมมีเมฆ
เนื่องจากลมพัดมา
ในโรงเรียนฉูฉยงคึกคัก
เพราะแขกผูมีเกียรติคนไทยมา
ไมถึงเวลาดอกไมไมบาน
ไมเปนคนสนิทไมเชิญดื่ม
มา…ขอใหแขกรับคําอวยพรของชนชาติอี๋
ดื่มดวยความยินดี…”

        พอฟงเพลงแบบนี้เขาแลว ใครจะทนทําปนปงอยูได ก็ตองกระชับมิตรภาพกับสหายใหมชาวอี๋
(หนา 91)

จะเห็นไดวาบทเพลงมีลักษณะคลายบทกวี หากแตบทเพลงจะสื่ออารมณของผูขับรองออก
มาอยางตรงไปตรงมามากกวาบทกวี จึงทําใหผูอานทราบถึงอารมณความรูสึกของผูรองเพลงที่
ตองการสื่อสารไปถึงผูฟงไดอยางชัดเจน ดังนั้นการแทรกบทเพลงไวในพระราชนิพนธจึงสงผลให
ผูอานเกิดอารมณรวมไปกับพระราชนิพนธประดุจตนเองไดรวมโดยเสด็จฯ และอยูในเหตุการณ

การแทรกบทกวีและบทเพลงไวในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ            
ประชาชนจีนเปนกลวิธีหนึ่งที่ชวยเราความรูสึกของผูอานใหเกิดจินตนาการและมโนภาพไปกับ   
บทกวีและบทเพลงที่นําเสนอ นอกจากนี้บทกวีและบทเพลงยังสะทอนสภาพสังคม วัฒนธรรมบาง
ประการออกมาทําใหผูอานไดรับความรูทางออมอีกดวย จึงนับไดวาการแทรกบทกวีและบทเพลง
เปนการสรางความบันเทิงที่แยบยลอีกวิธีหนึ่ง ที่ชวยใหงานเขียนมีสีสัน มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น และ
ชวยสรางสุนทรียะในการอานไดเปนอยางดี

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช 
กลวิธีการนําเสนอเรื่องใหนาสนใจหลากหลายวิธีทั้งการแทรกพระอารมณขัน การแทรกเกร็ด
ความรู นิทาน ตํานาน เร่ืองเลา การแทรกบทสนทนา การเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน การอางอิง
ขอมูล การตั้งขอสังเกต และการแทรกบทกวี บทเพลง ซ่ึงกลวิธีที่ทรงเลือกใชนั้นชวยทําใหพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวมีสีสัน มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น กลวิธีดังกลาวนับเปนการชูรสใหแกพระราช
นิพนธไดเปนอยางดี ทั้งนี้พระองคจัดวางองคประกอบตางๆ ไดอยางเหมาะสมลงตัว มีความ     
สอดคลองกลมกลืนเปนเอกภาพ ทําใหเนื้อเรื่องในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีเสนหนาสนใจ
เปนอยางยิ่ง สงผลใหผูอานรูสึกเพลิดเพลินไปกับพระราชนิพนธ รวมทั้งไดรับสาระความรูไป
พรอมกัน
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4. การปดเรื่อง
แมวาการปดเรื่องจะเปนขั้นตอนสุดทายของงานเขียนสารคดีทองเที่ยว แตก็นับไดวาเปน

ขั้นตอนสําคัญที่จะสรางความประทับใจใหแกผูอาน สวนใหญผูแตงมักจะไมเขียนสวนปดเรื่อง  
ยาวนัก แตจะใชถอยคําที่กระทบอารมณ นอกจากนี้การปดเรื่องอาจเปนการสรุปเรื่องราวหรือ     
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่องก็ได จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพบวามีการปดเรื่อง 2 ลักษณะ คือ การปดเรื่องโดยกลาวไวในบทสงทาย และ การปด
เร่ืองโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1 การปดเรื่องโดยกลาวไวในบทสงทาย
การปดเรื่องลักษณะนี้เปนการแยกแยะสวนปดเรื่องออกจากเนื้อเร่ืองอยางชัดเจน ซ่ึงกลวิธี

การปดเรื่องเชนนี้ผูแตงอาจจะมีเร่ืองราวบางประการที่ตองการจะสื่อสารกับผูอาน เชน การชี้แจง
เพื่อทําความเขาใจกับผูอาน การตอบขอของใจที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง การแสดงความอาลัยและความ
ประทับใจในการเดินทาง รวมทั้งสรุปการเดินทาง เปนตน

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีพระราช
นิพนธเพียง 2 เร่ืองที่มีลักษณะการปดเรื่องเชนนี้ คือ มุงไกลในรอยทราย และ คืนถิ่นจีนใหญ โดย
พระราชนิพนธทั้ง 2 เรื่องมีกลวิธีการปดเรื่องลักษณะเดียวกัน คือ การปดเรื่องโดยกลาวถึงพระราช
นิพนธ การปดเรื่องลักษณะนี้เปนการกลาวถึงความเปนมาและอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้นในการ
พระราชนิพนธหรือมักเนนการเลาสูกันฟงวาการพระราชนิพนธในครั้งนี้มีลักษณะเชนไร

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีทรงแยกสวนปดเรื่องออกจากเนื้อหาอยางชัดเจนพรอมทั้งทรงตั้งชื่อหัวเร่ืองวา “ทายเลม”  
โดยทรงกลาวถึงวิธีการพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเลมนี้วาแตกตางจากเรื่องอื่นๆ เนื่องจาก      
ในครั้งนี้พระองคไดทรงจดบันทึกเหตุการณตางๆ ระหวางการเสด็จฯเยือน และพระราชทานใหทาง
เจาหนาที่จัดพิมพ ซ่ึงทําใหไดอารมณความรูสึกในขณะนั้น นอกจากนี้ยังทรงกลาวถึงปญหาในการ
ถอดเสียงจากภาษาจีนมาเปนภาษาไทยอีกดวย ดังความวา

        หนังสือเลมนี้มีวิธีการเขียนแปลกไปกวาเลมอื่น ตามปกติขาพเจาจะจดบันทึกไวระหวางการ
เดินทาง กลับมาจึงไดเรียบเรียงเปนเรื่อง แตเลมนี้ขาพเจาเขียนตอนเดินทาง พิมพในตอนนั้นเปน
บางสวน เมื่อกลับมาเขียนตอที่ยังไมเสร็จและสงพิมพ ใชเวลาไมถึงสัปดาหทําใหไดอารมณความ  
รูสึกในขณะนั้นอาจจะมีขอเสียบางคือการเขียนที่รีบรอนทําใหนึกอะไรไมออกไปหลายอยาง    
ขาดความประณีตในการเขียน
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        ปญหาในการเขียนอีกประการคือการถอดเสียงภาษาจีน อักษรไทยไมสามารถจะเขียนใหออก
เสียงไดเหมือนเสียงในภาษาจีน อีกประการหนึ่งคนจีนแตละคนก็ออกเสียงคํากันไปตางๆ นานา 
ตามทองถิ่นของตน ทําใหขาพเจาตัดสินใจไมไดวาจะเขียนเปนภาษาไทยอยางไรใหใกลเคียงที่สุด 
ฉะนั้นจึงอาจจะลักลั่นกันบาง มีทั้งภาษาจีนกลางสําเนียงปกกิ่ง สําเนียงภาคใต และสําเนียงภาค
ตะวันตก
        อยางไรก็ตามในการถอดเสียงคําตางๆ ในภาษาจีนเปนภาษาไทยนั้น ไดพยายามถอดเสียงให
ใกลเคียงที่สุด คําใดที่คนไทยใชจนแพรหลายอยูแลว เชน ปกกิ่ง กวางตุง ซินเกียง ก็จะใชตามเสียง
ที่คนไทยคุนเคย มิไดถอดตามเสียงภาษาจีน
        สวนในดานการตรวจสอบเหตุการณตางๆ ทางประวัติศาสตรนั้น ไดใชหนงัสือและเอกสาร
ตางๆ ที่ทางจีนใหมา หนังสือของ Reischauer และ Fairbank เรื่อง East Asia The Great 
Tradition รวมทั้งหนังสือของ Jacques Gernet เร่ือง A History of Chinese Civilization

(หนา 257)

สวนในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดทรงแยกสวนปดเรื่องออกจาก    
เนื้อเร่ืองเชนกัน พรอมทั้งทรงตั้งชื่อหัวเร่ืองวา “บทสงทาย” โดยทรงกลาวถึงการพระราชนิพนธ
เกี่ยวกับเหตุการณการสงมอบฮองกงคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผูเขียนถึงมากมาย ทรงชี้แจง
วาทรงพระราชนิพนธขึ้นโดยมีมุมมองและพระราชทรรศนะจากประสบการณของพระองคเอง  
พรอมทั้งทรงตั้งความมุงหวังวานาจะมีประโยชนตอผูอาน ดังความวา

        เรื่องฮองกงโดยเฉพาะชวงกลับคืนเปนของจีนนี้มีคนเขียนไวมาก ผูสนใจติดตามไดจากสื่อ
ตางๆ ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และสิ่งตีพิมพอื่นๆ มีขาวและบทความวิเคราะห
ทางวิทยุ โทรทัศน วิดีโอเทป จนกระทั่งสื่ออินเตอรเนต หรือเพจเจอร ขาพเจายังใครจะบันทึกเอา
ไว เพราะแตละบุคคล มีประสบการณ ฐานะ ความเปนอยู ดําเนินชีวิตตางๆ กัน ยอมมีความคิดเห็น
ตางกันไป หวังวาความคิดเห็นหรือมุมมองของขาพเจาจะเปนประโยชนตอผูศึกษาอื่นๆ บาง

(หนา 269)

จะเห็นไดวากลวิธีการปดเรื่องโดยกลาวถึงพระราชนิพนธจะชวยใหผูอานเขาใจถึง          
ขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นในพระราชนิพนธซ่ึงเปนเรื่องสุดวิสัย ไมสามารถหลีกเลี่ยงได นอกจากนี้
ยังเปนการแสดงถึงความคาดหวังของพระองคที่มุงหวังใหพระราชนิพนธเปนประโยชนตอผูอาน

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการปดเรื่องโดยกลาวไวในบทสงทายปรากฏในพระราช
นิพนธเพียง 2 เร่ืองเทานั้น ซ่ึงจะตรงขามกับกลวิธีการเปดเรื่องที่สวนใหญจะเปนการเปดเรื่องโดย
กลาวไวในบทนํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระองคทรงใหความสําคัญกับการเปดเรื่องมากกวาการปด
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เร่ือง เนื่องจากการเปดเรื่องจะชวยดึงดูดใจผูอานใหติดตามอานพระราชนิพนธตอไปจนจบ สวนบท
สงทายนั้นพระองคอาจจะทรงเห็นวาไดทรงกลาวถึงเรื่องราวตางๆ มามากแลวในตอนเปดเรื่องและ
ในเนื้อเร่ือง ดังนั้นในตอนปดเรื่องพระองคจึงไมกลาวถึงเรื่องราวตางๆ มากนัก

4.2 การปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง
การปดเรื่องลักษณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีไมไดแยกออกจาก

สวนของเนื้อเร่ือง โดยกลาวรวมไวในสวนตอนทายของเนื้อเรื่อง อาจจะแสดงใหเห็นวาเปนสวนปด
เร่ืองโดยยอหนาใหเห็นไดชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ผูอานสามารถทราบไดวาเปนสวนปดเรื่องเพราะอยูทาย
สุดของเนื้อเร่ืองนั่นเอง

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีพระราช
นิพนธ 8 เร่ืองที่มีลักษณะการปดเรื่องเชนนี้ คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสาย
หมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจา
เปนนักเรียนนอก ซ่ึงพระราชนิพนธดังกลาวมีกลวิธีการปดเรื่องที่แตกตางกันออกไป ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

4.2.1 ปดเรื่องโดยการกลาวถึงการเดินทางกลับ
การปดเรื่องลักษณะนี้เปนขอความสั้นๆ กลาวถึงการเสด็จนิวัติประเทศไทย และ           

พระอารมณความรูสึกของพระองคในขณะเสด็จฯกลับ จากการศึกษาพบวามีพระราชนิพนธสารคดี   
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 เร่ือง ที่มีกลวิธีการปดเรื่องเชนนี้ คือ ย่ําแดนมังกร ใตเมฆท่ี
เมฆใต และ หวงเหออูอารยธรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.2.1.1 ย่ําแดนมังกร
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงปดเรื่องโดยการกลาวถึงการเสด็จนิวัติ

ประเทศไทย โดยมีชาวจีนและชาวไทยตางมารวมสงเสด็จที่สนามบิน จึงนับไดวาเปนการสิ้นสุด
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ พระองคไดปดเรื่องไวอยางนา             
สนใจและแฝงพระอารมณขัน ดังความวา
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        ตอนนี้คณะเจริญสัมพันธไมตรีจีนไทยก็สลายตัวเปนน้ําเปนไอไปแลว หรือพูดอีกอยาง 
“ดอกไม” ก็โรย ขาพเจาเขียนมายืดยาวจนเมื่อยมือ เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขียนนี้ขอเปนเรื่อง
สวนตัวก็แลวกัน.  จบบริบูรณ

(หนา 315)

4.2.1.2 ใตเมฆท่ีเมฆใต
ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงปดเรื่องโดยกลาวถึงเหตุการณในขณะ

มอบของที่ระลึกและมีการร่ําลากันระหวางฝายจีนและฝายไทย โดยทรงกลาวไวเพียงสั้นๆ กระชับ 
แตชัดเจน ดังความวา

        มอบของที่ระลึกใหทั้งฝายจีนฝายไทยแลวไปสนามบิน ร่ําลาฝายจีนฝายไทยดวยความคิดถึง
(หนา 206)

 4.2.1.3 หวงเหออูอารยธรรม
ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงปดเรื่องโดยกลาวถึงเสนทางการ

เสด็จพระราชดําเนินไปยังสนามบินเพื่อจะเสด็จนิวัติประเทศไทย และยังไดทรงทิ้งทายถึงนาย
ประพจน อัศววิรุฬหการ พระสหายไวดวย เนื่องจากพระราชนิพนธเร่ืองนี้เปนพระราชหัตถเลขาที่
ทรงเขียนขึ้นเพื่อพระราชทานแกพระสหายที่ไปทํางานวิจัยอยูตางประเทศ ดังความวา

        จากสถานีรถไฟ นั่งรถไปทําเนียบทูต ของบางอยางที่ฝากซื้อก็ไดแลว รอจนไดเวลานั่งรถยนต
ไปที่สนามบินเพื่อน่ังเครื่องบินกลับอีกตอหนึ่ง
        อีกนานกวาจะไดเจอกัน

(หนา 293)

จะเห็นไดวาการปดเรื่องโดยการกลาวถึงการเดินทางกลับ ชวยใหการจบเรื่องสมบูรณ         
แตทั้งนี้จะเห็นวาพระองคไมไดใหรายละเอียดใดๆ มากมายเกี่ยวกับการเสด็จฯกลับ เปนเพียงการ
ปดเรื่องเพื่อใหเร่ืองจบลงอยางกลมกลืนและใหสอดประสานกับตอนเริ่มตนเรื่องที่กลาวถึงตอนที่
พระองคเสด็จฯมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเปดเรื่องจึงกลาวถึงการเสด็จนิวัติประเทศไทย
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4.2.2 การปดเรื่องโดยแสดงพระราชทรรศนะ
การปดเรื่องลักษณะนี้เปนการแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซ่ึงชวยใหผูอานไดทราบถึงพระอารมณความรูสึกของพระองคเกี่ยวกับการเสด็จฯ
เยือนครั้งนี้ การปดเรื่องลักษณะนี้ปรากฏในพระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียว คือ เม่ือขาพเจาเปน     
นักเรียนนอก โดยพระองคแสดงพระราชทรรศนะเกี่ยวกับการรักษาความรูที่ไดทรงศึกษามาใหคง
อยูตลอดไปไดอยางไร ดังความวา

        ขาพเจาคิดวามาคราวนี้ไดประโยชนในดานการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนมาก ทําอยางไร
ใหรักษาความรูไวได เพื่อจะไดเรียนตอเมื่อมาครั้งหนา

(หนา 271)

จะเห็นไดวาการแสดงพระราชทรรศนะเชนนี้จะทําใหผูอานไดทราบถึงความคิดรวบยอด
และเจตคติของพระองคเกี่ยวกับการศึกษาที่แสดงออกมาผานทางพระราชนิพนธ ชวยใหผูอานเห็น
ถึงความมุงมั่นและความเอาจริงเอาจังของพระองค ทําใหรูสึกประทับใจในพระจริยวัตรที่ทรง
ปฏิบัติตลอดเวลาในขณะที่ทรงศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

4.2.3 การปดเรื่องโดยแสดงความอาลัยและความประทับพระราชหฤทัย
การปดเรื่องลักษณะนี้จะชวยใหผูอานเกิดความประทับใจและมีอารมณรวมไปกับ         

พระอารมณและความรูสึกของพระองค การปดเรื่องเชนนี้ปรากฏในพระราชนิพนธเพียงเร่ืองเดียว 
คือ เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 โดยพระองคไดกลาวถึงความประทับพระราชหฤทัยสถานที่ 
ตลอดจนคณะผูรวมเดินทางที่ชวยสรางสีสันและประสบการณชีวิตใหแกพระองค ดังความวา

        ถึงเวลาเดินทาง ทานทูตจางเหลียนนั่งรถไปกับขาพเจา คณะจีน – ไทยไปสงที่สนามบิน คณะ
เราเดินทางตอ ทานทูตกับอาจารยธิดาเดินทางรวมไปกับเราดวย ขาพเจามองแผนดินที่ปกคลุมดวย
สีขาวของหิมะ ภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวง 12 วันที่ผานมาแขงกันเขามาใหเห็นอีกครั้ง เพื่อนรวม
เดินทาง เพื่อนชาวอีสานของจีน ทิวทัศนสีขาวและความหนาวเย็น เพิ่มประสบการณและสีสันแก
ชีวิต

(หนา 137)
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จะเห็นไดวาภาษาที่พระองคเลือกใชแมจะเรียบงายแตกระทบอารมณผูอาน ทําใหผูอาน
สามารถรวมรับรูและมีอารมณรวมไปกับความอาลัยและความประทับพระราชหฤทัยตอสถานที่
และพระสหายของพระองค

4.2.4  ปดเรื่องโดยการสรุปการเดินทางและขอบคุณผูชวยเหลือ
การปดเรื่องลักษณะนี้แสดงใหเห็นวาพระองคทรงตระหนักถึงความมีน้ําใจไมตรีที่ดีงาม

และความชวยเหลือของผูที่อํานวยความสะดวกในดานตางๆ พระองคจึงตรัสขอบคุณผูที่ใหความ
เอ้ือเฟอในดานตางๆ นอกจากนี้ยังทรงกลาวสรุปการเสด็จฯเยือนวาไดเสด็จฯเยือนกี่วันและทรงได
รับประสบการณและความรูอะไรบาง จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพบวามีพระราชนิพนธ 2 เรื่อง ที่ปดเรื่องลักษณะนี้ คือ เย็นสบายชายน้ํา และ         
เจียงหนานแสนงาม ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.2.4.1 เย็นสบายชายน้ํา
ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงปดเรื่องโดยกลาวสรุปถึงการเสด็จฯ

เยือนที่มีระยะเวลา 15 วัน พระองคไดเสด็จไปสถานที่ตางๆ มากมาย และไดทอดพระเนตรสิ่งที่   
นาสนใจ จนไมสามารถบันทึกไวในพระราชนิพนธไดหมด นอกจากนี้พระองคยังไดขอบใจมิตร
สหายและผูใหการชวยเหลือ ดังความวา

        อยูจีน 15 วัน ไดพบเห็นอะไรๆ มากเหลือเกิน จนไมสามารถบันทึกไดครบถวน รายละเอียด
บางประการเขียนเพิ่มเติมไวในภาคผนวก ขอขอบคุณมิตรสหายจีนไทยที่ชวยเหลือในการจัดการ
เดินทางและในการรวบรวมบันทึกนี้

(หนา 269)

4.2.4.2 เจียงหนานแสนงาม
ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงปดเรื่องโดยกลาวถึงการเสด็จฯ

ไปยังสถานที่ตางๆ ในชวงระยะเวลา 13 วัน แตพระองคไดเสด็จฯเยือนเจียงหนานเพียง 7 วันเทานั้น 
นอกจากนี้ไดขอบพระทัยมิตรสหายชาวจีนที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตางๆ ให
แกพระองค ดังความวา
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        ขาพเจามาจีนครั้งนี้ 13 วัน ไดไปปกกิ่ง เจียงหนาน และคุนหมิง แมจะอยูที่เจียงหนาน 7 วัน ก็
ยังนับวานอยไดทองแดนเจียงหนานไมถวนทั่ว มิตรสหายชาวจีนพยายามจัดใหขาพเจาไดเยือน 
เจียงหนานแสนงามใหมากที่สุด รวมทั้งเลาขอมูลตางๆ ที่นาสนใจใหฟง เปนประสบการณเสี้ยว
หนึ่งแหงชีวิตที่มีสีสันยิ่ง

(หนา 349)

จะเห็นไดวาการปดเรื่องลักษณะนี้ชวยใหผูอานเห็นถึงน้ําพระราชหฤทัยที่พระองคทรงมี
ตอผูที่ใหการชวยเหลือ และมิตรสหายทั้งชาวจีนและชาวไทย แสดงใหเห็นพระอัธยาศัยที่งดงาม
ของพระองค นอกจากนี้การสรุปเรื่องราวการเสด็จฯเยือนในตอนปดเรื่องยังชวยใหผูอานเห็นภาพ
รวมในการเสด็จฯเยือนครั้งดังกลาววาเสด็จไปที่ใดบาง และทรงไดรับประสบการณเชนไร

4.2.5  ปดเรื่องโดยใชบทกวี
การปดเรื่องลักษณะนี้จะชวยสรางความประทับใจ และสรางอารมณรวมระหวางพระองค

กับผูอาน จะเห็นไดวาบางครั้งคําพูดใดๆ ก็ไมสามารถบรรยายความรูสึกไดดีเทาบทกวี การปดเรื่อง
ลักษณะนี้พบเพียงเร่ืองเดียว คือ มุงไกลในรอยทราย กลาวคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีประทับพระราชหฤทัยในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้มาก ทรงมี
พระสหายใหมมากมาย ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคจะเสด็จนิวัติประเทศไทยทรงรูสึกอาลัยอาวรณ       
ดังนั้นจึงทรงนําเอาบทกวีของ “หล่ีไป” ซ่ึงสื่ออารมณความรูสึกของพระองคในขณะนั้นไดอยาง  
ชัดเจน ดังความวา

…ขาพเจาคิดขึ้นมาถึงบทกวีของหลี่ไปที่ช่ือวา “ของขวัญใหวังหลุน” มีความวา

หลี่ไปโดยสารเรือกําลังจะเดินทางไป
ทันใดนั้นไดยินเสียงฝเทาและรองเพลง
น้ําในบอดอกทอลึกถึงพันเชี้ยะ
แตก็ไมเทาความรูสึกของวังหลุนเมื่อสงฉัน

        ขาพเจาไมทราบจะเปนหลี่ไปหรือวังหลุนดี
(หนา 249)
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จะเห็นไดวาการใชบทกวีเขามาชวยในการปดเรื่องนั้น จะทําใหผูอานเกิดความประทับใจ
และมีอารมณรวมเกิดจินตนาการตามพระองคไดอยางงายดาย และเมื่อพระองคไดทรงเลือกสรร 
บทกวีใหตรงกับความรูสึกและเหตุการณดวยนั้น ยิ่งตรึงใจผูอานใหประทับใจพระราชนิพนธมาก
ยิ่งขึ้น

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเรื่องนั้นสวนใหญจะมี
ลักษณะที่ชวยใหพระราชนิพนธจบลงโดยสมบูรณ นอกจากนี้การปดเรื่องในลักษณะเชนนี้พระองค
ยังไดแสดงความประทับพระราชหฤทัยและความอาลัยตอมิตรสหายและสถานที่ ซ่ึงสามารถสื่อสาร
ถึงผูอานทําใหผูอานเกิดอารมณรวมไดโดยงาย ทั้งนี้เพราะผูอานมีความรูสึกตอเนื่องมาจากการอาน
เนื้อเร่ืองแลวนั่นเอง ดังนั้นการปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ืองเชนนี้จึงเปนการตอเนื่องและ      
เชื่อมโยงอารมณของผูอานไดเปนอยางดี

ผลการศึกษากลวิธีการปดเรื่องที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชการ       
ปดเรื่อง 2 ลักษณะ คือ ประการแรกเปน “การปดเรื่องโดยกลาวไวในบทสงทาย” และประการที่
สองเปน “การปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง” การปดเรื่องที่พบมากที่สุด คือ “การปดเรื่องโดย
กลาวไวในเนื้อเร่ือง” โดยพบในพระราชนิพนธจํานวน 8 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย 
เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม 
และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สาเหตุที่พระองคทรงใชการปดเรื่องลักษณะมากที่สุด อาจจะเปน
เพราะมีพระราชประสงคใหผูอานมีอารมณตอเนื่องจากเนื้อหามาสูการปดเรื่องซึ่งจะทําใหผูอาน     
รูสึกประทับใจการเดินทางและประทับใจพระราชนิพนธไปพรอมกัน

5. ศิลปะการจัดรูปเลม
การจัดรูปเลมเปนกลวิธีการจัดองคประกอบตางๆ ของหนังสือใหเปนรูปเลมที่สมบูรณ    

จึงนับเปนขั้นตอนสําคัญที่จะชวยใหหนังสือนาสนใจ เนื่องจากเปนการกําหนดรูปแบบเพื่อชวยให
หนังสือมีลักษณะสวยงาม สะดุดตา ชวนอาน และมีความเหมาะสมถูกตองตามวัตถุประสงคของ
การใชงาน ผูออกแบบจัดรูปเลมจําตองมีความรูและความสามารถในดานศิลปะ และการจัดวาง  
องคประกอบตางๆ ของหนังสือไดอยางเหมาะสม ดังนั้นศิลปะการจัดรูปเลมหนังสือจึงนับเปน    
กลวิธีสําคัญที่ตองอาศัยความละเอียด ประณีต และความคิดสรางสรรคเพื่อชวยใหหนังสือนั้นดึงดูด
ใจผูอานใหมากที่สุด
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หนังสือโดยทั่วไปประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ สวนตนเลม สวนเนื้อหา 
และสวนทายเลม ในแตละสวนยังประกอบดวยสวนตางๆ อีกมากมาย การกําหนดใหมีหนาตางๆ 
ครบถวนหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพิถีพิ ถันและความประสงคของผู เขียนและผูจัดพิมพ               
การออกแบบและการจัดหนาสวนตางๆ ของหนังสือควรคํานึงถึงความเรียบงาย อันจะชวยให
สะดวกในการอานมากยิ่งขึ้น ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบ
ไปดวยสวนสําคัญของหนังสือครบทั้ง 3 สวน คือ สวนตนเลม สวนเนื้อหา และสวนทายเลม       
โดยสวนตนเลมประกอบดวย ปกหนา ปกใน หนาคํานํา และหนาสารบัญ สวนเนื้อหานั้นสมเด็จ     
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกสาระความรูตางๆ ไวครบถวนสมบูรณ โดยมี
การแบงเนื้อหาออกเปนตอนๆ แตละตอนจะบันทึกเหตุการณและพระราชกิจของพระองคที่ทรง
ปฏิบัติใน 1 วัน และสวนทายเลม ประกอบดวยภาคผนวก บรรณานุกรม อภิธานศัพท และปกหลัง 
จะเห็นไดวาสวนทายเลมมีประโยนอยางยิ่งในการใหแหลงคนควาเพิ่มเติมแกผูอาน

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะประกอบดวยสาระ
ความรูที่นาสนใจ กลวิธีการทรงพระราชนิพนธที่โดดเดนแลว ยังเต็มไปดวยภาพประกอบที่มีสีสัน
สวยงามชวยสรางคุณคาใหแกพระราชนิพนธไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบวาพระราชนิพนธ   
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนใชภาพประกอบ 3 ประเภท คือ ภาพถายสี ภาพวาด       
ลายเสน และ ภาพระบายสี

ภาพถายเปนภาพที่ไดจากกรรมวิธีทางการถายภาพ ซ่ึงใชประโยชนไดดีมากในการนํามา
พิมพ เพราะภาพถายมีคุณลักษณะเฉพาะตัวหลายอยาง โดยเฉพาะในแงความเหมือนจริง31         
ความละเอียด การสรางอารมณความรูสึกและการโนมนาวใจ ภาพถายสามารถบอกเรื่องราวตางๆ 
จึงใชประโยชนในการสื่อสารไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชเปนภาพประกอบกับขอความ
บนหนาหนังสือ ภาพถายสามารถใหความรูสึกเพื่อบอกเรื่องราวไดอยางลึกซ้ึง ทําใหผูอานเห็น
ความสอดประสานกลมกลืนกันระหวางภาพถายและเนื้อเร่ือง

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาพถายเพียง
ประเภทเดียว คือ ภาพถายสี โดยมีการใชภาพที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่หลากหลาย เชน ภาพบุคคล จะมี
ความสําคัญมากในกรณีที่ตองการกลาวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การใชถอยคําบรรยายรูปรางหนาตา 
บุคลิกลักษณะของบุคคลอาจไมชวยใหผูอานเห็นภาพไดชัดเจนนัก แตเมื่อนําภาพถายประกอบคํา
อธิบายก็จะชวยใหผูอานเขาใจไดชัดเจนขึ้น เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา กลาวถึง

                                                          
31กมล ฉายาวัฒนะ, “ภาพประกอบทางการพิมพ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ 

หนวยท่ี 1 – 7 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 253 – 254.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเขาพบนายกรัฐมนตรีหล่ีเผิง มาดามจูหลิน 
และหลานสาว โดยทรงฉายพระรูปรวมกับบุคคลดังกลาว ทําใหผูอานรูจักรูปรางหนาตาของบุคคล
เหลานั้นไดอยางชัดเจน (ดังภาพ)

ภาพที่ 10 พระฉายาลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระรูปรวมกับ
นายกรัฐมนตรีหล่ีเผิง มาดามจูหลิน และหลานสาว

การเสด็จฯ เยือนสถานที่ตางๆ พระองคมักจะสนพระราชหฤทัยตอส่ิงตางๆ รอบพระองค
เสมอ รวมทั้งสัตวชนิดตางๆ ซ่ึงบางชนิดมีลักษณะแปลกประหลาดมาก แมวาพระองคจะบรรยาย
ลักษณะไวในพระราชนิพนธ แตผูอานก็จินตนาการถึงลักษณะของสัตวชนิดดังกลาวไดไมแจมชัด
นัก พระองคจึงทรงใชภาพประกอบเพื่อชวยใหเขาใจลักษณะของสัตวชนิดดังกลาวไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
เชน ในพระราชนิพนธเรื่อง ย่ําแดนมังกร พระองคไดเสด็จฯไปสวนสัตวซีอาน และได              
ทอดพระเนตรปลาตาหนี่หรือตัวซาลาแมนเดอร มีลักษณะหัวโต ปากแบนๆ มีรูจมูก มีขาสี่ขา แตละ
ขามีนิ้ว นาเกลียดมาก32 โดยทรงใชภาพประกอบคําอธิบายทําใหผูอานทราบถึงลักษณะของปลา
ตาหนี่ไดอยางชัดเจน (ดังภาพ)

                                                          
32สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ยํ่าแดนมังกร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2524), 

195.
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ภาพที่ 11 ภาพปลาตาหนี่หรือตัวซาลาแมนเดอร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยพืชพรรณธรรมชาติใน
ทองถ่ินตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากแตละภูมิภาคของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความหลากหลายของพันธุพืชที่แตกตางกันออกไปอยางชัดเจน ดังนั้นพระองคจึงมักจะเสด็จฯไป  
ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตรตางๆ อยูเสมอ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม     
พระองคไดเสด็จฯไปทอดพระเนตรตนไหถัง ซ่ึงผลิดอกเต็มตนงดงามมาก (ดังภาพ)

ภาพที่ 12 ภาพดอกไหถัง
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ตนไหถังนับเปนตนไมสําคัญที่มีระบบรักษาปกปองตนไมโดยลงทะเบียนไว เมื่อพระองค
ไดทอดพระเนตรความงดงามของตนไหถังทําใหทรงระลึกถึงบทกวีของหล่ีชิงเจา ที่กลาวถึงตน   
ไหถังดวยเชนกัน ดังความวา “…ลองถามคนมวนมูล่ี กลับตอบวา ไหถังยังเหมือนเดิม รูหรือไม      
รูหรือไม ควรจะเปนวา เขียวอวน แดงผอม”33 จะเห็นไดวาเมื่อกลาวถึงตนไหถังผูอานไมสามารถ
จินตนาการถึงลักษณะและสีสันของตนไมชนิดนี้ได แตเมื่อพระองคนําภาพถายประกอบเนื้อเร่ือง 
จึงทําใหผูอานประจักษแกตาตนเองวาตนไหถังงดงามเพียงใด

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีมีพระราชประสงคที่จะทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตางๆ เพื่อทอดพระเนตรและทรง  
ทัศนศึกษาโบราณวัตถุซ่ึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคายิ่ง ดวยเหตุนี้พระองคจึงมัก
จะทรงนําภาพถายสิ่งของหรือโบราณวัตถุที่ไดทอดพระเนตรมาประกอบคําบรรยายในพระราช
นิพนธเพื่อชวยใหผูอานเห็นภาพและทราบถึง ลักษณะสิ่งของไดชัดเจนขึ้น เชน ในพระราชนิพนธ
เร่ือง มุงไกลในรอยทราย เมื่อพระองคเสด็จฯไปพิพิธภัณฑกานซูไดทอดพระเนตรโบราณวัตถุตางๆ 
รวมทั้งรูปสําริดมาบินที่มีช่ือเสียง (ดังภาพ)

ภาพที่ 13 ภาพรูปสําริดมาบินที่มีช่ือเสียง

                                                          
33สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, เจียงหนานแสนงาม (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2543), 95.
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ภาพถายมาบินสําริดชวยใหผูอานเห็นถึงฝมือชางจีนในสมัยโบราณที่มีฝมือในการทํารูป
สําริดไดอยางงดงาม มีการกําหนดสัดสวนของรูปสําริดอยางเหมาะสม สวยงาม จนทําใหรูปสําริด
มาบินมีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีส่ิงกอสรางที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมเฉพาะตัว มีความ   
สวยงาม แปลกตา เมื่อพระองคเสด็จฯไปทอดพระเนตรสถาปตยกรรมตางๆที่นาสนใจจึงมักจะทรง
นําภาพถายมาประกอบเนื้อเร่ืองดวยเสมอ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคได
เสด็จฯไปหอนกกระเรียนเหลืองซึ่งมีลักษณะทางสถาปตยกรรมจีนที่งดงามยิ่ง (ดังภาพ)

ภาพที่ 14 ภาพหอนกกระเรียนเหลือง

การเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง พระองคไดเสด็จฯไปยังสถานที่สําคัญ
ตางๆ มากมาย พระองคมักจะทรงนําภาพถายมาประกอบการบรรยายดวยเสมอ เชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคเสด็จฯไปวัดเสวียนคงหรือวัดแขวนซึ่งเปนสถานที่    
ทองเที่ยวที่นาสนใจ เนื่องจากวัดแหงนี้มีสภาพเสมือนแขวนติดไวกับหนาผา พระองคจึงทรงนํา
ภาพถายประกอบคําอธิบาย เพื่อใหผูอานเขาใจลักษณะของวัดแหงนี้ไดชัดเจนขึ้น (ดังภาพ)
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ภาพที่ 15 ภาพวัดเสวียนคงหรือวัดแขวน

สถานที่ทองเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนลวนมีทิวทัศนที่สวยงามแปลกตา ดวยเหตุนี้
เมื่อพระองคเสด็จฯไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ จึงมักจะเก็บภาพทิวทัศนที่งดงามมาประกอบ     
เนื้อเร่ืองดวยเสมอ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคไดเสด็จฯไป 
ทอดพระเนตรทิวทัศนความงดงามของอูซงที่บริเวณหนาเทศบาลเมืองจี๋หลิน อูซงเปนเกล็ดน้ําแข็ง
ที่เกาะตามกิ่งไมทําใหทิวทัศนบริเวณนั้นกลายเปนสีขาว งดงามแปลกตา (ดังภาพ)

ภาพที่ 16 ภาพทิวทัศนความงดงามของ “อูซง” บริเวณหนาเทศบาลเมืองจี๋หลิน

จะเห็นไดวาภาพถายทิวทัศนความสวยงามของอูซงที่ทรงนํามาประกอบเนื้อเร่ืองชวยให   
ผูอานเขาใจลักษณะทิวทัศนที่ทรงบรรยายไวในเนื้อเรื่องไดอยางชัดเจน และยังทําใหผูอานรูสึก
ประทับใจและเกิดอารมณรวมเสมือนไดโดยเสด็จฯไปกับพระองค
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นอกจากนี้เมื่อพระองคเสด็จฯไปยังสถานที่ตางๆ และทรงประกอบกิจกรรมตางๆ หรือทรง
ประสบกับเหตุการณที่ตื่นตาตื่นใจ พระองคก็จะทรงนําภาพถายกิจกรรมหรือเหตุการณมาประกอบ
เนื้อหา เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ขณะเสด็จประพาสทะเลทรายโกบี พระองค
ทรงปนภูเขาทรายและทรงลื่นไถลลงมาพรอมกับ เปยนเหมย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย        
(ดังภาพ)

 

ภาพที่ 17 พระฉายาลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงล่ืนไถล
ลงจากภูเขาทราย

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงวิธีการชงน้ําชาและการ
รินน้ําชาของชนเผาวา ที่มีวิธีการรินน้ําชาที่ “นาเสียวไส” โดยทรงเรียกการรินน้ําชานี้วา “ทายีราฟ
ผงกหัว” (ดังภาพ)

ภาพที่ 18 ภาพการรินน้ําชาทา “ยีราฟผงกหัว”
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จะเห็นไดวาภาพถายเหตุการณที่พระองคทรงประสบหรือกิจกรรมตางๆ ที่ทรงปฏิบัติ ลวน
สรางสีสันและความมีชีวิตชีวาใหแกพระราชนิพนธ และทําใหผูอานรูสึกถึงความเปนกันเองของ
พระองคไดเปนอยางดี

นอกจากภาพถายดังที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ยังมีภาพเรื่องราวอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ใน
พระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคไดเสด็จฯไปทอดพระเนตรเทศกาล  
โคมไฟน้ําแข็งที่มีความสวยงามมาก พระองคจึงทรงนําภาพเทศกาลมาประกอบเนื้อเรื่อง (ดังภาพ)

 

ภาพที่ 19 ภาพโคมไฟน้ําแข็ง
                                                      

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคไดเสด็จฯไปทอดพระเนตรเมฆมองสามี 
ซ่ึงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่งดงาม เมฆมองสามีมีลักษณะสีขาว เปนชั้นๆ และกอนจะโต
ขึ้นทุกทีเมื่อมีลมพัด พระองคไดทรงถายภาพปรากฏการณทางธรรมชาตินั้นมาประกอบการอธิบาย
เนื้อเร่ือง (ดังภาพ)

ภาพที่ 20 ภาพเมฆมองสามี
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ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคเสด็จฯไปทอดพระเนตรโครงการสราง
เขื่อนซานเสีย พระองคทรงถายภาพโครงการดังกลาวแลวนํามาประกอบการอธิบายเนื้อเร่ือง        
(ดังภาพ)

ภาพที่ 21 ภาพการกอสรางเขื่อนซานเสีย

จากตัวอยางขางตนสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะ    
ทรงนําภาพถายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สัตว พืช ส่ิงของ สถาปตยกรรม สถานที่ ทิวทัศน และ   
เหตุการณตางๆ มาประกอบเนื้อเร่ืองที่ทรงอธิบายเสมอ ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูอานเห็นภาพและเขาใจ
เร่ืองราวไดอยางชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ภาพถายที่มีสีสันสวยงามนั้นยังสรางความนาสนใจและสราง
ความมีชีวิตชีวาใหแกพระราชนิพนธ ทําใหผูอานรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินใจไปกับเนื้อเร่ือง
และภาพถายที่งดงามนั้นไดเปนอยางดี  ภาพบางภาพสรางความประทับใจใหแกผูอาน และภาพบาง
ภาพยังชวยใหผูอานรูสึกเสมือนไดโดยเสด็จฯไปกับพระองคอีกดวย จึงนับไดวาภาพถายมีบทบาท
สําคัญในการนําเสนอเรื่องราวไปสูผูอาน ทั้งนี้พระองคทรงคัดเลือกภาพไดอยางเหมาะสม         
สอดคลองกับเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี จึงทําใหภาพถายเอื้อประโยชนตอการเลาเรื่องราวชวยให    
เนื้อเร่ืองสมบูรณมากยิ่งขึ้น

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะพบการใชภาพถาย
สีแลว ยังปรากฏการใชภาพวาดลายเสนแบบการตูนอีกดวย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีทรงวาดดวยพระองคเอง ภาพวาดลายเสนปรากฏในพระราชนิพนธเพียงเร่ืองเดียว คือ 
มุงไกลในรอยทราย โดยทรงวาดภาพลายเสนแบบการตูนประกอบ อีกทั้งทรงเขียนคําบรรยายใต
ภาพดวยลายพระหัตถเปนขอความที่แสดงใหเห็นถึงความมีพระอารมณขันของพระองค ภาพวาด
ลายเสนสวนใหญมักเปนภาพที่พระองคทรงอยูในพระอิริยาบถตางๆ เชน ภาพวาดพระองคทรง      
สีซอจีน โดยมีคําบรรยายใตภาพวา “นักดนตรีสมัยราชวงศถัง” ทั้งนี้เนื่องจากกอนหนานั้นพระองค
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ไดทอดพระเนตรระบําสมัยราชวงศถัง เมื่อพระองคเสด็จขึ้นไปบนเวทีและทรงสีซอจีน จึงทรง
สมมุติพระองคเปนนักดนตรีสมัยราชวงศถัง  (ดังภาพ)

                                                                       (หนา 82)

ภาพที่ 22 ภาพ “นักดนตรีสมัยราชวงศถัง”

เมื่อพระองคเสด็จประพาสทะเลทรายโกบี พระองคจึงทรงวาดภาพขณะทรงอูฐและทรงให
คําบรรยายใตภาพวา “ทองทะเลทราย” (ดังภาพ)

ภาพที่ 23 ภาพ “ทองทะเลทราย”
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นอกจากนี้เมื่อพระองคเสด็จฯ เยือนเมืองกาชการ พระองคไดเสด็จฯไปทรงเยี่ยมชมตลาด
และทรงวาดภาพพระองคขณะที่เยี่ยมชมตลาด โดยทรงบรรยายใตภาพวา “พญานอยชมบาซาร”   
(ดังภาพ)

ภาพที่ 24 ภาพ “พญานอยชมบาซาร”

พระองคโปรดการออกกําลังพระวรกายในยามเชา ดังนั้นเมื่อครั้งพระองคเสด็จไปยังเมือง 
อูหลูมูฉี ทรงตื่นบรรทมตั้งแต 07.00 น. เพื่อทรงออกกําลังพระวรกาย แตเนื่องจากเวลาทองถ่ินใน
ขณะนั้นเปนเวลา 04.00 น. จึงทําใหทองฟามืดมิด ยังคงมองเห็นพระจันทรและดาว พระองคจึงทรง
วาดภาพพระองคขณะออกกําลังพระวรกาย รวมทั้งมีพระจันทรและดาวอยูในภาพดวย พรอมคํา
บรรยายวา “ออกกําลังยามเชามืด (จริงๆ นะเนี่ย !)” (ดังภาพ)

ภาพที่ 25 ภาพ “ออกกําลังกายยามเชามืด (จริงๆ นะเนี่ย !)”

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



436

นอกจากภาพพระองคในพระอิริยาบถตางๆ แลว พระองคยังทรงวาดภาพสิ่งที่พระองค    
สนพระราชหฤทัยอีกดวย เชน พระองคทรงหัดวาดภาพอูฐ (ดังภาพ)

ภาพที่ 26 ภาพ “หัดเขียนรูปอูฐ”

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงวาดภาพลายเสนแบบ
การตูนเพื่อบรรยายถึงเหตุการณหรือกิจกรรมที่ประทับพระราชหฤทัย นอกจากนี้ยังทรงวาดภาพสิ่ง
ที่สนพระราชหฤทัย เชน ภาพอูฐ การวาดภาพลายเสนเหลานี้ทําใหผูอานไดรับความเบิกบานใจจาก
การอานพระราชนิพนธอยางเต็มที่ และยังรูสึกขบขันไปกับพระอารมณขันในถอยคําบรรยายภาพ
ของพระองค ภาพวาดลายเสนดังกลาวสรางความโดดเดนใหกับพระราชนิพนธ ทําใหพระราช
นิพนธนาอาน ชวนติดตามมากยิ่งขึ้น

นอกจากภาพถายสีและภาพวาดลายเสนแลวยังปรากฏภาพระบายสีในพระราชนิพนธ    
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย โดยปรากฏการใชภาพวาดระบายสีในพระราช
นิพนธเพียงเร่ืองเดียว คือ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก โดยทรงนําภาพระบายสีซ่ึงเปนภาพทิวทัศน
กําแพงเมืองจีนเปนภาพประกอบการบรรยายเนื้อหาในขณะที่พระองคเสด็จประพาสกําแพงเมืองจีน 
(ดังภาพ)
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ภาพที่ 27 ภาพระบายสีภายในพระราชนิพนธเร่ือง “เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนอก”
       

นอกจากนี้ภาพดังกลาวยังนําไปใชเปนภาพประกอบปกหลังของพระราชนิพนธ โดยมีการ
ซอนภาพ ภาพฝพระหัตถดอกเหมย ซ่ึงพระองคทรงวาดในขณะทรงเรียนการเขียนภาพจีน (ดังภาพ)

ภาพที่ 28 ภาพระบายสีที่ปรากฏบนปกหลังพระราชนิพนธเร่ือง “เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนอก”

จะเห็นไดวาการใชภาพระบายสีปรากฏนอยมากในพระราชนิพนธโดยพบเพียง 2 ภาพดังที่
กลาวขางตน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะพระองคทรงมุงเนนจะใชภาพถายที่มีลักษณะเปนขอเท็จจริง
ประกอบเนื้อเร่ืองเพื่อเลาเรื่องราวมากกวาการใชภาพระบายสีซ่ึงเปนภาพที่เกิดจากจินตนาการ แต
ทั้งนี้จะเห็นไดวาการคัดเลือกภาพระบายสีมาประกอบเนื้อเรื่อง พระองคทรงเลือกใชภาพไดอยาง
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เหมาะสม โดยเฉพาะภาพระบายสีกําแพงเมืองจีนที่ใชประกอบเนื้อเร่ืองนับเปนภาพที่สวยงามมาก 
สามารถใชเปนพื้นเพื่อบรรจุขอความลงบนภาพ โดยภาพไมสูญเสียความโดดเดน และตัวอักษรก็
ปรากฏชัดเจนอานงาย สวนภาพในปกหลังก็มีการจัดวางองคประกอบของภาพระบายสี 2 ภาพ โดย
นํามาซอนภาพจนเปนเสมือนภาพเดียวกันไดอยางกลมกลืน

จากการศึกษาพบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาพประกอบ 
3 ลักษณะ คือ ภาพถายสี ภาพวาดลายเสน และภาพระบายสี โดยภาพถายสีพบมากที่สุดในพระราช
นิพนธทุกเรื่อง พระองคทรงใชประกอบควบคูไปกับเนื้อเร่ืองภาพประกอบที่เปนภาพถายสําคัญ
มากในอันที่จะทําใหเนื้อเร่ืองสมบูรณขึ้น เนื่องจากชวยใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองไดชัดเจนขึ้น สวน
ภาพวาดลายเสนแบบการตูนพบในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย เพียงเรื่องเดียว แมวา
ภาพวาดลายเสนแบบการตูนจะไมมีความสําคัญมากเทาภาพถาย แตก็ชวยสรางสีสันและความมี
ชีวิตชีวาใหแกพระราชนิพนธไดเปนอยางดี ประกอบกับลายพระหัตถที่ทรงใชบรรยายประกอบ
ภาพชวยสรางอารมณขันและความบันเทิงใหแกผูอาน สวนภาพระบายสีปรากฏนอยที่สุด พบใน
พระราชนิพนธเพียงเรื่องเดียว คือ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคทรงคัดเลือกภาพได  
เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง สรางความสวยงามสะดุดตาใหแกพระราชนิพนธ  จึงสรุปไดวาพระองคทรง
เลือกใชภาพประกอบประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกลมกลืนกับเนื้อเร่ือง ชวยเอ้ือ
ประโยชนใหผูอานเขาใจเรื่องราวในพระราชนิพนธไดเปนอยางดี ทําใหพระราชนิพนธมีคุณคา  
มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบดังที่กลาวถึงขางตนมักปรากฏอยูในสวนตางๆ ของพระราชนิพนธ สวนใหญ
มักพบในสวนเนื้อหาเพื่อชวยประกอบการเลาเรื่องราวใหชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงจัดวางภาพประกอบไวในสวนอื่นๆ ของพระราช
นิพนธอีกดวย เชน ปกหนา จากการศึกษาปกหนาของพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพบวาพระราชนิพนธทั้ง 9 เลม มีการออกแบบปกที่สวยงาม โดยเฉพาะภาพที่มีสีสัน
สะดุดตา ชวยกระตุนความสนใจของผูอานไดเปนอยางดี การเลือกใชภาพปกหนาพระราชนิพนธทั้ง 
9 เลม มีทั้งภาพถายและภาพวาดระบายสี ภาพปกหนาสวนใหญเปนภาพถาย มีเพียงพระราชนิพนธ
เร่ือง ย่ําแดนมังกรเทานั้นที่เปนภาพวาดระบายสี

พระราชนิพนธที่ใชภาพปกหนาเปนภาพถายนั้น ทุกเลมจะใชพระฉายาลักษณสมเด็จ    
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรงฉายพระรูปในสถานที่สําคัญตางๆ ที่เสด็จฯเยือน 
สถานที่ที่พระองคทรงฉายพระรูปและไดรับคัดเลือกมาเปนภาพหนาปกนั้นมักมีความสอดคลอง
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และเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเนื้อเร่ือง อีกทั้งภาพหนาปกยังมีความสัมพันธกับช่ือพระราชนิพนธ และ
วัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือนดวย เชน พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย มีการใช          
พระฉายาลักษณที่พระองคทรงฉายพระรูปขณะที่ทรงอูฐบริเวณทะเลทรายโกบี (ดังภาพ)

 

ภาพที่ 29 ภาพปกหนาพระราชนิพนธเร่ือง “มุงไกลในรอยทราย”

จะเห็นไดวาภาพปกหนาดังกลาวนี้ เปนภาพที่เลือกใชไดสอดคลองกับชื่อเรื่อง ทั้งนี้     
เนื่องจากพระราชนิพนธเร่ืองนี้ช่ือ มุงไกลในรอยทราย พระฉายาลักษณขณะทรงอูฐอยูทามกลาง  
ทะเลทรายจึงเชื่อมโยงกับชื่อเร่ืองไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสอดคลองกับเนื้อหาพระราชนิพนธ    
เนื่องจากเนื้อเร่ืองสวนใหญ กลาวถึงการเสด็จฯเยือนพื้นที่บริเวณทะเลทรายโกบี นอกจากนี้       
พระฉายาลักษณขางตนยังสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือนครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพ
ภูมิประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนในแถบนั้นอีกดวย

เชนเดียวกับพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ที่มีการใชพระฉายาลักษณ       
ที่พระองคทรงฉลองพระองคครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง และทรงยืนฉายพระรูปริม  
ทะเลสาบเวยหมิงหู ในมหาวิทยาลัยปกกิ่ง (ดังภาพ)
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ภาพที่ 30 ภาพปกหนาพระราชนิพนธเร่ือง “เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนอก”

จะเห็นไดวาภาพหนาปกนี้เลือกใชไดสอดคลองกับชื่อพระราชนิพนธ คือ เม่ือขาพเจาเปน
นักเรียนนอก การเลือกใชพระฉายาลักษณขณะที่ทรงฉลองพระองคครุยวิทยฐานะเชนนี้ ยอมแสดง
ใหเห็นวาทรงสําเร็จการศึกษา และทรงเปน “นักเรียนนอก” โดยสมบูรณ อีกทั้งภาพหนาปกยัง  
สอดคลองกับเนื้อหาของพระราชนิพนธที่กลาวถึงพระจริยาวัตรและความมีพระวิยะอุตสาหะใน
การเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง จนทรงสําเร็จการศึกษาและไดรับการทูลเกลาฯถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นอกจากนี้พระฉายาลักษณดังกลาวยังสอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ คือ เพื่อทรงศึกษาภาษาจีน ซ่ึงพระฉายาลักษณนี้เปน
หลักฐานที่สามารถยืนยันวาพระองคทรงบรรลุวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน

สวนพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ใชภาพวาดระบายสีรูปมังกรสีแดงดั้นเมฆเปนภาพ
หนาปก (ดังภาพ)
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ภาพที่ 31 ภาพปกหนาพระราชนิพนธเร่ือง “ย่ําแดนมังกร”

ผูออกแบบปกเลือกใชภาพวาดระบายสีรูปมังกรดั้นเมฆนาจะเปนเพราะเชื่อวา “มังกร” เปน
สัตวมงคลและเปนสัญลักษณของสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนการเลือกใชสีแดงนาจะเปนเพราะ
ชาวจีนถือวาสีแดงเปนสีมงคล การออกแบบปกเชนนี้สอดคลองกับชื่อพระราชนิพนธ กลาวคือ  
พระราชนิพนธช่ือ ย่ําแดนมังกร เปนการตั้งชื่อแบบใชสัญลักษณ ดวยเหตุนี้ผูออกแบบปกจึงใชภาพ
วาดมังกรสีแดงเปนสัญลักษณเพื่อส่ือถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเชนกัน

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดอยางชัดเจนวาการใชภาพปกหนาพระราชนิพนธทั้ง 9 เลม 
นอกจากจะคํานึงถึงความสวยงาม และสีสันสะดุดตาแลว ยังเลือกภาพไดเกี่ยวของกับชื่อเรื่อง  
ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือนอีกดวย

 ในสวนปกในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงจัดวางภาพประกอบ
ไวอยางสวยงามชวยดึงดูดความสนใจของผูอานเชนกัน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะใน
สายหมอก เลม 3 (ดังภาพ)
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ภาพที่ 32 ภาพปกในพระราชนิพนธเรื่อง “เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3”

ภาพตัวอยางขางตนเปนภาพปกในของพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3
เปนพระฉายาลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประทับอยูทามกลาง “อูซง  
ซูกัว”34 ที่งดงามยิ่ง

 นอกจากนี้ยังพบวามีการใชภาพประกอบในสวนปกหลังพระราชนิพนธ เชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 (ดังภาพ)

                                                       (ปก
ภาพที่ 33 ภาพปกหลัง พระราชนิพนธเร่ือง “เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1”

                                                          
34เกล็ดน้ําแข็งที่เกาะตามกิ่งไมตางๆ จนทําใหตนไมมีสีเงินเปนประกายระยิบระยับงดงามยิ่ง
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 จะเห็นไดวาภาพปกหลังเปนภาพวังญี่ปุนซึ่งเปนวังจําลองที่อยูในสวนจําลองนานาชาติ
ของมหานครปกกิ่ง เปนสถานที่แหงหนึ่งที่พระองคเสด็จฯเยือน

ในพระราชนิพนธเรื่อง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ภาพปกหลังเปนภาพประกอบ
ประเภทภาพระบายสี (ดังภาพ)

ภาพที่ 34 ภาพปกหลัง พระราชนิพนธเร่ือง “เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนอก”

จะเห็นไดวาปกหลังใชภาพวาดกําแพงเมืองจีนที่พระองคไดเสด็จฯเยือนและเปนภาพ
ประกอบภาพหนึ่งในเนื้อเรื่อง และภาพวาดดอกเหมยที่พระองคทรงวาดขณะที่ทรงศึกษาการวาด
ภาพแบบจีน ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ซ่ึงนับวามีความสอดคลองกับเนื้อเร่ือง การออกแบบปกหลังโดย
ใชภาพวาดนับเปนการออกแบบปกหลังอีกแบบหนึ่งที่สรางความสวยงามสะดุดตาใหแกพระราช
นิพนธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงจัดวางภาพประกอบไวในสวนตางๆ 
ของพระราชนิพนธอยางเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อเร่ือง นอกจากนี้ยังพบวาพระองคทรงใชภาพ
ประกอบหลายลักษณะ เพื่อชวยใหการจัดวางภาพนาสนใจ ไมซํ้าซากจําเจ เชน การใชภาพตัดตก
เปนการวางภาพถายใหขยายเลยไปจนสุดแผนกระดาษ โดยไมมีกรอบมาลอมรอบภาพ การวางภาพ
ลักษณะนี้จะทําใหผูอานรูสึกวามิไดถูกจํากัดอยูในกรอบ และทําใหเกิดความรูสึกตอเนื่องกับหนา
ถัดไป แตขอสําคัญคือตองพิจารณาดวยวาภาพนั้นๆ ควรกําหนดใหเปนภาพตัดตกหรือไม คือ เมื่อ
ทําภาพตัดตกแลวจะทําใหเกิดความตอเนื่องในความนึกคิดหรือสบายตาหรือไม โดยท่ัวไปจะ
พิจารณาเลือกภาพที่มีคุณภาพดีมาก เชน ภาพทิวทัศน ภาพพื้นที่กวางๆ ภาพอาคารที่ถายจาก       
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ภายนอก เปนตน การใชภาพตัดตกสามารถใชไดกับการออกแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร เปน
การเนนภาพประกอบใหนาสนใจไดดี35

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏภาพตัดตก 3 
แบบ คือ ภาพตัดตกดานเดียว ภาพตัดตกสองดาน และภาพตัดตกสามดาน

การวางภาพตัดตกดานเดียวเปนวิธีการวางภาพในหนากระดาษ โดยวางรูปไวสุดขอบ
กระดาษดานใดดานหนึ่ง หากเปนหนังสือก็จะวางไวชิดดานบนขวาสุดของหนาเลขคี่ หรือดานบน
ซายสุดของหนาเลขคู กับชิดดานลางขวาสุดหรือซายสุด ภาพเหลานี้เมื่อวางในตําแหนงดังกลาวแลว 
เมื่อทําการพิมพจะพิมพเนื้อภาพใหเกินจากขอบสิ่งพิมพไปเล็กนอย เมื่อรวมเลมและเจียนขอบ     
ส่ิงพิมพแลวภาพดานที่วางอยูริมจะอยูสุดขอบกระดาษพอดี36 ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว  
สาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏภาพตัดตกดานเดียว 2 ลักษณะ คือ ภาพตัดตกดานบน และ ภาพ   
ตัดตกดานขาง โดยภาพตัดตกดานบนมีลักษณะการวางภาพประกอบไวชิดหนากระดาษสุดขอบ
ดานบนเพียงดานเดียว เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก (ดังภาพ)

ภาพที่ 35 ภาพตัดตกดานบน

                                                          
35ประชัน วัลลิโก, “การออกแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบ

ทางการพิมพ หนวยท่ี 8 – 15 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 127.
36กมล ฉายาวัฒนะ, “ภาพประกอบทางการพิมพ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ 

หนวยท่ี 1 – 7, 279.
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 ภาพนี้เปนการจัดวางภาพเพื่อใหภาพโดดเดนมากกวาเนื้อความ โดยจัดวางภาพใหดานบน
ของภาพอยูสุดขอบกระดาษ อาจเปนการนําสายตาผูอานใหรูสึกเสมือนภาพดานบนไมมีขอบเขต 
ชวยใหผูอานรูสึกเสมือนภาพนั้นสูงกวาภาพจริง

ภาพตัดตกดานขางมีลักษณะการวางภาพประกอบไวชิดสุดขอบดานขางเพียงดานเดียว เชน 
ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย (ดังภาพ)

ภาพที่ 36 ภาพตัดตกดานขาง

การจัดวางภาพตัดตกดานขางเชนนี้เนนความโดดเดนของเนื้อความมากกวาภาพประกอบ  
มีการจัดวางภาพใหชิดขอบดานซายของหนากระดาษ โดยจัดวางพระฉายาลักษณใหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงหันพระพักตรไปทางดานขวามือซ่ึงเปนดานที่บรรจุ            
เนื้อความ จะชวยนําสายตาผูอานใหสนใจเนื้อหาของพระราชนิพนธไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การตัดตก
ภาพทางดานหลังของพระองคจะทําใหภาพไมคับแคบและอึดอัดจนเกินไป ผูอานจะรูสึกเสมือนไม
มีกรอบมาจํากัดขอบเขตของภาพทําใหภาพทางดานหลังของพระองคดูกวางกวาภาพจริง

สวนการวางภาพตัดตกสองดานเปนการวางภาพชิดขอบกระดาษ 2 ขาง โดยอาจชิดขอบ
กระดาษดานบนกับดานขาง หรือชิดขอบกระดาษดานลางกับดานขาง มักใชภาพขนาดใหญพอ    
สมควร อาจใชขนาดครึ่งหนาถึงเต็มหนากระดาษ และอาจวางภาพลึกจนชิดอกหนังสือหรือดาน  
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สันของเลมหนังสือ37 ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีการใชภาพตัดตกสองดาน 2 ลักษณะ คือ 
ภาพตัดตกดานบนและดานขาง และ ภาพตัดตกดานขางและดานลาง (ดังภาพ)

ภาพที่ 37 ภาพตัดตกดานบนและภาพตัดตกดานขาง

ภาพตัดตกดานบนและดานขางมีลักษณะการวางภาพประกอบไวชิดสุดขอบทางดานบน
และดานขาง ดังเชนภาพระฆังสําริดในภาพตัวอยาง เปนตน การจัดวางภาพเชนนี้เพื่อเวนที่วางทาง
ดานซายไวสําหรับวางคําอธิบายประกอบภาพ

ภาพตัดตกดานขางและดานลางมีลักษณะการวางภาพประกอบไวชิดสุดขอบทางดานขาง
และดานลาง ดังเชนภาพตนแปะกวยจักรพรรดิในภาพตัวอยาง เปนตน การจัดวางภาพเชนนี้เพื่อให
สอดคลองกับการจัดวางภาพแรกคือภาพระฆังสําริดโดยวางไวในแนวเดียวกัน ที่วางทางดาน     
ซายมือของภาพตนแปะกวยจักรพรรดิจะเปนที่สําหรับพักสายตาของผูอานทั้งนี้ถาจัดวางอีกภาพ  
ลงไปอาจทําใหหนากระดาษแนนเกินไปไมสบายตา

การวางภาพตัดตกสามดานเปนการจัดวางภาพขนาดใหญเต็มหนากระดาษ เชน เต็มหนา
หนังสือหรือเต็มหนาปกหนังสือ ซ่ึงสวนใหญจัดเปนภาพตัดตกสามดาน อาจจัดวางภาพเต็มหนา
หรือไมเต็มก็ได การตัดตกเพียงสามดาน โดยใหเหลืออีกดานหนึ่งนั้น เนื่องจากดานที่เหลือเปนสัน
ของหนังสือนั่นเอง38 ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรับประชาชนจีนมีการใชภาพ    
                                                          

37เรื่องเดียวกัน, 280.
38เรื่องเดียวกัน, 281.
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ตัดตกสามดาน 2 ลักษณะ คือ ภาพเต็มหนาหนังสือตัดตกสามดาน และ ภาพไมเต็มหนาตัดตก    
สามดาน กลาวคือ ภาพเต็มหนาหนังสือตัดตกสามดานมีลักษณะการวางภาพประกอบขนาดใหญ
เต็มหนากระดาษ โดยดานหนึ่งของหนากระดาษคือดานที่ชิดกับสันหนังสือ เชน ในพระราชนิพนธ
เร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก (ดังภาพ)

สันหนังสือ

     (ภาพเต็มหนาตัดตกสามดาน)

ภาพที่ 38 ภาพเต็มหนาตัดตกสามดาน

การใชภาพเต็มหนากระดาษตัดตกสามดานเปนการเนนภาพประกอบใหโดดเดนเพียงอยาง
เดียว โดยภาพสวนใหญที่คัดเลือกมาตองเปนภาพที่คมชัดสวยงามและมีการจัดวางองคประกอบ
ของภาพไดเหมาะสม กลมกลืน นอกจากนี้ภาพนั้นตองมีความสําคัญมากพอที่จะใชเปนภาพขนาด
ใหญเต็มหนากระดาษ เชน ภาพพระฉายาลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ขณะเสด็จประพาสกําแพงเมืองจีนพรอมทั้งทรงฉลองพระองคที่มีบทกวีของหลี่ไป ถาใชภาพเล็ก
กวานี้ผูอานอาจเห็นตัวอักษรที่ปรากฏบนฉลองพระองคไดไมชัดเจน ดังนั้นการใชภาพขนาดใหญ
จึงเหมาะสมและชัดเจนกวา

ภาพไมเต็มหนาตัดตกสามดานมีลักษณะการวางภาพประกอบโดยวางภาพไวชิดสุดขอบ  
สามดานโดยภาพนั้นอาจมีขนาดเล็กกวาหนากระดาษเล็กนอยหรือมีขนาดครึ่งหนากระดาษ เชน ใน
พระราชนิพนธเรื่อง  หวงเหออูอารยธรรม (ดังภาพ)
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สันหนังสือ

ภาพที่ 39 ภาพไมเต็มหนาตัดตกสามดาน

การใชภาพไมเต็มหนาตัดตกสามดานเชนนี้ แมจะมีขนาดไมแตกตางกับภาพเต็มหนาตัดตก
สามดานมากนัก แตจะเห็นไดวาความสําคัญและความโดดเดนของภาพแตกตางกัน กลาวคือ ภาพ
ไมเต็มหนาตัดตกสามดานมีความสําคัญนอยกวาภาพเต็มหนาตัดตกสามดาน

จะเห็นไดวาการใชภาพตัดตกชวยใหผูอานสบายตาและไมรูสึกอึดอัดกับกรอบของรูปภาพ
ทําใหรูสึกวามิไดถูกจํากัดอยูในกรอบ และทําใหเกิดความรูสึกตอเนื่องกับหนาถัดไป อีกทั้งยังชวย
สรางจินตนาการใหแกผูอานเนื่องจากไมมีกรอบมาปดกั้น

สวนการใชภาพลอมกรอบมีลักษณะตรงขามกับการใชภาพตัดตก คือ การวางภาพใหเดน
ชัดขึ้นมาจากสวนประกอบอื่น ซ่ึงอาจจะเปนชื่อเร่ือง ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง หรือพื้นภาพสวนอื่นๆ 
โดยอาจใชเสนหรือลวดลายลอมกรอบภาพเพื่อใหภาพนั้นเดนชัดขึ้นมาจากสวนประกอบอื่น39

จากการศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏภาพ       
ลอมกรอบ 4 ลักษณะ คือ ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมผืนผา ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ภาพ
ลอมกรอบรูปวงกลม และภาพลอมกรอบรูปวงรี

                                                          
39ประชัน วัลลิโก, “การออกแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบ

ทางการพิมพ หนวยท่ี 8 – 15, 127.
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ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมผืนผาพบไดมากที่สุดในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว เชน 
ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม (ดังภาพ)

ภาพที่ 40 ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมผืนผา

ภาพลอมกรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสามารถจัดวางไวสวนใดของหนาก็ได ซ่ึงภาพนั้นอาจจะ
เปนภาพที่มีความสําคัญหรืออาจเปนภาพทั่วๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดวางภาพ ภาพตัวอยางขางตน
เปนภาพพระพุทธรูปที่จัดวางไวเพียงภาพเดียวบนหนากระดาษ นับเปนภาพสําคัญที่เช่ือมโยงกับ
เนื้อเรื่องเพราะในเนื้อเรื่องกลาวถึงตอนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรถ้ําหยุนกั่งซ่ึงมีพระพุทธรูปหินสลักที่งดงามมากมาย ภาพพระพุทธรูปนี้เปน    
พระพุทธรูปที่งดงามมีช่ือเสียง ดังนั้นการจัดวางภาพใหมีขนาดใหญจึงสรางความโดดเดนและความ
นาสนใจใหแกเนื้อเรื่อง การที่ตองใชภาพรูปสี่เหล่ียมผืนผาเชนนี้เพราะพระพุทธรูปมีพระองคที่
ใหญโตมาก ผูถายภาพตองถายจากมุมต่ําเงยไปสูมุมสูง จึงจะชวยใหเก็บภาพพระพุทธรูปทั้ง      
พระองคได ภาพที่ออกมาจึงเปนภาพในแนวตั้งเชนนี้ มีการจัดวางองคประกอบของภาพมีสัดสวนที่
เหมาะสมและมีการใชแสงงดงามกลมกลืนกับภาพ เพิ่มความเขมขลังใหภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสสวนใหญเกิดจากการนําภาพรูปสี่เหล่ียมผืนผามาเนน
เฉพาะสวนสําคัญ สวนที่ไมสําคัญก็มีการบังภาพ40 ทั้งนี้เพื่อชวยใหภาพนาสนใจขึ้น เชน ใน       
พระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา (ดังภาพ)

ภาพที่ 41 ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส

 ภาพตนสนนี้คาดวาเดิมนาจะมีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาแนวตั้ง แตมีการบังภาพสวน
ที่ไมสําคัญออกไปจนเหลือเฉพาะสวนที่ตองการ ดังนั้นจึงทําใหภาพมีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 
ภาพรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสจะเอื้อประโยชนใหส่ิงที่อยูกลางภาพโดดเดน ในที่นี้ตองการเนนปายทะเบียน
ของตนสนซึ่งจัดอยูกึ่งกลางภาพ นับไดวาเปนจุดที่สะดุดตาที่สุดของภาพ ดังนั้นการใชภาพลอม
กรอบรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสจึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชภาพ

ภาพลอมกรอบรูปวงกลมมีลักษณะของการบังภาพเชนกันโดยบังสวนที่ไมตองการออกไป
และขยายภาพสวนที่ตองการใหมีขนาดใหญขึ้น เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต        
(ดังภาพ)

                                                          
40การบังภาพ คือ การปดหรือบังภาพในสวนที่ไมตองการออกไป แลวนําภาพนั้นมาขยายเฉพาะสวนที่

ตองการเทานั้น
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ภาพที่ 42 ภาพลอมกรอบรูปวงกลม

ภาพนี้เปนภาพกลวยไมที่มีการขยายใหเห็นลักษณะของตนไดชัดเจนยิ่งขึ้น จะเห็นไดวา
การใชภาพลอมกรอบรูปวงกลมนี้ กรอบของภาพจะมีลักษณะจางไมเปนเสนขอบชัดเจนเหมือน
ภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียม ทั้งนี้เนื่องจากภาพลอมกรอบรูปวงกลมจะชวยใหการจัดหนามีรูปแบบที่
ไมเปนทางการจนเกินไป อีกทั้งชวยสรางความสอดประสานกลมกลืนใหการจัดหนา โดยเฉพาะเมื่อ
มีการทํากรอบภาพใหมีลักษณะจางๆ ยิ่งชวยเพิ่มความนุมนวลใหการจัดหนา ชวยใหผูอานรูสึก     
ผอนคลายและไมเครงเครียด

ภาพลอมกรอบรูปวงรีมีลักษณะของการบังภาพสวนที่ไมตองการออกไปเชนกัน แตสวน
ใหญจะไมขยายภาพใหใหญขึ้นกวาเดิม เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4
(ดังภาพ)

ภาพที่ 43 ภาพลอมกรอบรูปวงรี
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จะเห็นไดวาภาพลอมกรอบรูปวงรีมีลักษณะและประโยชนที่คลายคลึงกับภาพลอมกรอบ  
รูปวงกลม คือ ชวยสรางความนุมนวลใหการจัดหนากระดาษมากยิ่งขึ้น แตภาพลอมกรอบรูปวงรี
แตกตางจากภาพลอมกรอบรูปวงกลมตรงที่สวนใหญภาพลอมกรอบรูปวงรีจะไมมีการขยายภาพให
ใหญขึ้น และเนื้อหาในภาพมักเปนภาพทั่วไปที่ไมเนนความโดดเดนของสวนใดสวนหนึ่งของภาพ 
ทั้งนี้ภาพลอมกรอบรูปวงรีจะจัดวางไวตามสวนตางๆ ของหนากระดาษไดเกือบทุกแหงและ
สามารถจัดวางในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของรูปดวยเชนกัน

ภาพลอมกรอบพบมากที่สุดในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีทั้งภาพขนาดเล็กและภาพ
เต็มหนากระดาษ ทั้งนี้จะเห็นไดวาภาพลอมกรอบทําใหการจัดวางภาพเปนระเบียบชัดเจน และชวย
ใหภาพโดดเดนสะดุดตา นอกจากนี้ยังพบวาการใชภาพลอมกรอบรูปวงกลมหรือวงรีที่กรอบมี
ลักษณะจางๆ ไมชัดเจนยังชวยใหการจัดหนากระดาษดูกลมกลืนและนุมนวลมากขึ้น

 
 ในกรณีที่ภาพถายเปนภาพระยะไกลเกินไปทําใหครอบคลุมสวนอื่นๆ ที่ไมตองการติดมา

ดวย ฉะนั้นจึงจําเปนตองตัดเฉพาะภาพสวนที่ตองการโดยตัดตามรูปทรงของภาพนั้น แลวตัดสวนที่
ไมตองการออกไป จากนั้นนําภาพตัดขอบมาขยายเฉพาะสวนที่ตองการเทานั้น ที่ตองทําเชนนี้เพราะ 
สวนอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของอาจจะลดความสนใจของผูอานลงไป จึงตองสรางความโดดเดนใหภาพนั้น
โดยการตัดภาพมาเฉพาะสวนที่ตองการ การใชภาพตัดขอบเชนนี้ทําใหรูปมีความนาสนใจมากขึ้น 
เพราะใชลักษณะรูปทรงของภาพเปนกรอบ ภาพลักษณะนี้จึงมีลักษณะคลายภาพลอมกรอบแตลอม
กรอบตามรูปทรงของภาพ

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาพตัดขอบไม
มากนัก สวนใหญจะใชภาพตัดขอบกับวัสดุส่ิงของหรือตนไมดอกไม เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง 
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 (ดังภาพ)

ภาพที่ 44 ภาพตัดขอบ (1)
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ภาพนี้คือบัลลังกเขากวางในพิพิธภัณฑของวังโบราณกูกง การที่ตองใชภาพตัดขอบกับ   
รูปนี้สันนิษฐานวาบัลลังกเขากวางมีสีน้ําตาลอมดําจึงอาจจะดูกลมกลืนไปกับพื้นหลังที่มืดทึบ 
ประกอบกับบัลลังกเขากวางนี้มีรายละเอียดที่คอนขางมาก ดังนั้นการใชภาพตัดขอบจึงชวยใหภาพ
โดดเดนมากยิ่งขึ้น และทําใหผูอานเห็นรายละเอียดที่ประณีตงดงามของบัลลังกเขากวางได          
ชัดเจนขึ้น

 ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก มีการใชภาพตัดขอบเปนจํานวนมาก 
(ดังภาพ)

ภาพที่ 45 ภาพตัดขอบ (2)

ภาพนี้คือภาพดอกทิวลิปซึ่งเปนดอกไมประจําวันที่เจาหนาที่จะจัดแจกันสับเปลี่ยนมาวาง
ไว ณ หองที่ประทับของพระองคในมหาวิทยาลัยปกกิ่งทุกวัน การใชภาพตัดขอบรูปดอกไมเชนนี้
ทําใหดอกไมโดดเดนสวยงามมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปทรงของการจัดแจกันดอกไมมีลักษณะสวย
งามและโดดเดนอยูในตัวเอง ดังนั้นการใชภาพตัดขอบจึงยิ่งทําใหภาพสะดุดตาและนาสนใจมากขึ้น

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนแมวาจะพบวามีการใชภาพ  
ตัดขอบไมมากนัก แตภาพตัดขอบก็มีบทบาทสําคัญชวยใหภาพโดดเดนสะดุดตาดวยรูปทรงที่มี
ลักษณะหลากหลาย นอกจากนี้การใชภาพตัดขอบจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคในการใชภาพไดดี
ขึ้น เนื่องจากเมื่อตองการเนนภาพใดก็บังรายละเอียดสวนที่ไมตองการออกไปและขยายเฉพาะสวน
ที่ตองการ ผูอานจึงจะเห็นเฉพาะสวนที่ตองการนําเสนอเทานั้น ซ่ึงนับเปนการเสนอภาพที่ตรง
ประเด็นที่สุด
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การใชภาพประกอบทับซอนภาพประกอบจะชวยใหภาพดูกลมกลืนกับเนื้อความ ไมโดด
เดนสะดุดตามากนัก ชวยสรางความรูสึกอบอุนเปนกันเองใหแกผูอาน นอกจากนี้ยังเปนการจัดวาง
ภาพใหดูแปลกตา นาสนใจ ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการ
ใชภาพประกอบทับซอนภาพประกอบ 2 ลักษณะ คือ ภาพประกอบภาพเดียวทับซอนภาพประกอบ
เปนการใชภาพประกอบขนาดใหญภาพหนึ่งเปนพื้น สวนใหญจะใชภาพเต็มหนา ตัดตกสามดาน 
จากนั้นจึงใชภาพลอมกรอบรูปทรงตางๆ ที่มีขนาดเล็กกวาทับซอนไปบนภาพ เชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 (ดังภาพ)

ภาพที่ 46 ภาพประกอบภาพเดียวทับซอนภาพประกอบ

ภาพนี้ใชประกอบเรื่องราวตอนที่พระองคเสด็จฯไปทอดพระเนตรอูซงซึ่งเปนเกล็ดหิมะที่
เกาะอยูตามตนไม จะเห็นไดวามีการใชภาพทิวทัศนของตนไมที่มีอูซงเกาะตามกิ่งกานเปนจํานวน
มากโดยใชภาพเต็มหนา ตัดตกสามดานเปนพื้น สวนภาพลอมกรอบรูปสี่เหล่ียมผืนผาที่ใชทับซอน
ไปบนภาพแรกคือภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกําลังทอดพระเนตรอูซง
และคณะผูโดยเสด็จฯกําลังชื่นชมกับความงดงามนั้นเชนกัน การใชภาพทับซอนนี้ชวยสราง       
จินตภาพใหแกผูอานวาพระองคทรงอยูทามกลางทิวทัศนที่งดงามของอูซงที่มีจํานวนมาก ถาใชภาพ
ลอมกรอบเพียงภาพเดียวโดยไมใชการทับซอนเชนนี้ ก็อาจจะทําใหผูอานไมสามารถเห็นถึงความ
งดงามตระการตาที่พระองคประสบไดชัดเจนนัก
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สวนภาพประกอบหลายภาพทับซอนภาพประกอบ คือ การใชภาพประกอบขนาดใหญภาพ
หนึ่งเปนพื้น สวนใหญจะใชภาพเต็มหนา ตัดตกสามดานเชนกัน จากนั้นจึงใชภาพลอมกรอบรูป
ทรงตางๆ ที่มีขนาดเล็กกวาหลายๆ ภาพ ทับซอนไปบนภาพแรก เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง            
เจียงหนานแสนงาม (ดังภาพ)

ภาพที่ 47 ภาพประกอบหลายภาพทับซอนภาพประกอบ

ภาพนี้คือภาพขณะที่พระองคเสด็จประพาสสวนทาดอกไมซึ่งเปนสวนที่สรางขึ้นในสมัย
ราชวงศซงซึ่งมีความงดงามมาก จะเห็นไดวามีการใชภาพทิวทัศนโดยท่ัวไปของสวนทาดอกไม 
โดยใชภาพเต็มหนาตัดตกสามดานเปนพื้น จากนั้นจึงใชภาพตัดตกรูปสี่เหล่ียมผืนผาจํานวน 4 รูป 
ทับซอนลงไปบนภาพแรก โดยเนื้อหาของภาพลอมกรอบทั้ง 4 ภาพ เปนภาพการเสด็จฯไป           
ทอดพระเนตรบริเวณตางๆ ภายในสวน พรอมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในสวนแหงนี้ เชน การเลี้ยงปลา 
และการวาดภาพของเด็กๆ เปนตน การใชภาพทับซอนเชนนี้มีจุดประสงคใหผูอานเกิดอารมณรวม
ไปกับการเสด็จประพาสสวนของพระองควาภายในสวนที่งดงามแหงนี้พระองคไดทรงปฏิบัติ      
กิจกรรมใดบางและไดทอดพระเนตรสิ่งที่งดงามใดบาง ถาไมมีการใชภาพทับซอนแตจัดวางภาพ
ลอมกรอบดานในเพียงอยางเดียวก็จะลดทอนความมีอารมณรวมของผูอานลงไป และทําใหภาพ
กลุมนี้ขาดความสอดประสานกลมกลืนกัน
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การใชภาพประกอบทับซอนภาพประกอบเปนลักษณะการใชภาพที่ชวยเสริมสราง
จินตนาการใหแกผูอาน เนื่องจากภาพประกอบเพียงภาพเดียวไมสามารถเลาเหตุการณตางๆ          
ไดครบถวนและไมสามารถกระตุนจินตนาการของผูอานไดมากเทาที่ควร แตเมื่อมีการใชการ      
ทับซอนทําใหภาพนาสนใจมากยิ่งขึ้น และเอื้อประโยชนตอการเลาเรื่องราวตางๆ ไดเปนอยางดี 
และภาพทับซอนเชนนี้ยังชวยใหภาพดูนุมนวลกลมกลืนมากยิ่งขึ้นอีกดวย

บอยครั้งการใชภาพเพียงภาพเดียวไมสามารถอธิบายเรื่องราวไดทั้งหมด ไมวาภาพที่ใชจะ
เปนภาพที่ดีเพียงใดก็ตาม โดยเฉพาะภาพขนาดเล็ก การใชภาพขนาดเล็กสอดแทรกอยูในเนื้อความ
ทั่วไป อาจไมนาสนใจเทาที่ควร ดังนั้นการจัดภาพขนาดเล็กรวมกันเปนกลุมในรูปทรงที่นาสนใจ 
จะดึงดูดความสนใจไดมากกวา แตทั้งนี้ส่ิงที่ควรคํานึงคือการจัดเปนกลุมตองมีความเหมาะสมในแง
เนื้อหาหรือรูปแบบโดยสวนรวม ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปรากฏการใชภาพประกอบขนาดเล็กจัดรวมกันเปนกลุมเปนจํานวนมาก เชน ในพระราชนิพนธ
เร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต (ดังภาพ)

ภาพที่ 48 ภาพประกอบขนาดเล็กจัดรวมกันเปนกลุม

จะเห็นไดวามีการจัดเรียงภาพขนาดเล็กจํานวน 4 ภาพ ใหรวมกันเปนกลุม โดยใชรูปทรงที่
นาสนใจ คือ จัดวางภาพใหเอียงเล็กนอยและทับเหล่ือมกันไปมา ภาพเชนนี้ชวยลดความเปนทาง
การของพระราชนิพนธลง ทําใหผูอานรูสึกผอนคลายมากขึ้น ประกอบกับภาพนี้เปนการเตนรําที่
พระองคทรงรวมเตนกับหญิงสาวชาวโมซัว การจัดวางภาพใหเหล่ือมกันเชนนี้จึงเสมือนทวงทํานอง
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ของจังหวะในการเตนรําที่มีเร็วมีชาตางกันไป นอกจากนี้จะเห็นไดวามีการจัดเรียงภาพตาม        
เหตุการณกอนหลังจึงสรางความตอเนื่องใหกับภาพไดเปนอยางดี

การจัดวางภาพประกอบขนาดเล็กรวมกันเปนกลุมชวยใหภาพที่มีลักษณะไมโดดเดนมี
ความสะดุดตามากยิ่งขึ้นเมื่อนํามาเรียงรวมกันเปนกลุม ประกอบกับการจัดวางภาพที่นาสนใจจะ
ชวยใหภาพมีความตอเนื่อง และชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหา นอกจากนี้การจัดวางภาพ
ขนาดเล็กรวมกันเปนกลุมยังชวยกระตุนจินตนาการในใจผูอานทําใหเห็นภาพที่จัดเรียงเปนลําดับดู
เสมือนภาพเคลื่อนไหว

นอกจากภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตา และการวางภาพประกอบใหนาสนใจแลว 
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ คําอธิบายประกอบภาพซึ่งจะชวยใหผูอานทราบรายละเอียดหรือ     
ขอมูลเกี่ยวกับภาพ ภาพทุกภาพที่นําลงพิมพโดยเฉพาะภาพถายควรมีคําอธิบายประกอบภาพ เพราะ
ลําพังในภาพจะบอกผูอานไดเพียงบางสวนหรือบอกขอเท็จจริงบางอยางเทานั้น ไมอาจใหราย
ละเอียดไดครบถวน การมีคําอธิบายภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ ในกรณีที่ใชภาพตกแตงหนากระดาษ ไม
ไดมุงที่จะประกอบเนื้อหาหรือส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ก็อาจจะไมมีคําอธิบายภาพได แต
ในความคิดและความรูสึกของผูอานแลว เมื่อเห็นภาพก็อยากจะทราบรายละเอียดและอยากใหมีคํา
อธิบายภาพอยูดวย41

เนื้อความของคําอธิบายประกอบภาพในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนมักใหรายละเอียดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับรูปภาพ โดยปรากฏเนื้อความของคําอธิบาย
ประกอบภาพเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน คําอธิบายสถานที่ โดยมักบอกชื่อสถานที่ บอกลักษณะของ
สถานที่ และอธิบายบรรยากาศในสถานที่ เปนตน คําอธิบายบุคคล มักบอกชื่อบุคคล ตําแหนงของ
บุคคล และอากัปกิริยาหรือพฤติกรรมของบุคคล เปนตน คําอธิบายส่ิงของ มักบอกชื่อส่ิงของ 
ลักษณะของสิ่งของ ประโยชน และคุณสมบัติของสิ่งของ เปนตน คําอธิบายพืชพรรณธรรมชาติ มัก
บอกชื่อพืช ลักษณะ และความเปนมาของพืช เปนตน คําอธิบายเกี่ยวกับสัตว มักบอกชื่อสัตว 
ลักษณะ และความเปนมาของสัตว เปนตน รวมทั้งมีคําอธิบายเหตุการณตางๆ ที่ปรากฏในพระราช
นิพนธอีกดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะใชคําอธิบายสั้นๆ กระชับรัดกุม 
แตอธิบายภาพไดชัดเจน ทั้งนี้สาเหตุที่คําอธิบายไมมากนักเพราะมีคําอธิบายในเนื้อหาของเรื่องแลว

                                                          
41กมล ฉายาวัฒนะ, “ภาพประกอบทางการพิมพ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ 

หนวยท่ี 1 – 7, 287.
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สวนการวางคําอธิบายประกอบภาพ มีสวนสําคัญที่จะชวยใหผูอานสังเกตเห็นคําอธิบายได     
ชัดเจนขึ้น การวางคําอธิบายประกอบภาพสวนใหญนิยมวางไวใตภาพ ในการศึกษาพระราชนิพนธ
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการจัดวางคําอธิบายประกอบภาพ คือ การวางคํา
อธิบายอยูใตภาพ การวางคําอธิบายอยูบนภาพ การวางคําอธิบายดานขางภาพ การวางคําอธิบายอยู
ภายในตัวภาพ และคําอธิบายแยกออกจากภาพ

การวางคําอธิบายประกอบภาพตามปกติจะวางไวใตภาพจนบางครั้งเรียกวา “คําอธิบาย    
ใตภาพ” จัดเปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เพราะเมื่อผูอานเห็นภาพก็จะเห็นและอานคําอธิบายภาพ
ไปโดยอัตโนมัติ

นอกจากการวางคําอธิบายไวใตภาพแลว ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังปรากฏการจัดวางคําอธิบายไวดานบนของภาพอีกดวย ถึงแมจะเปนการจัดวางคํา
อธิบายที่ไมนิยมเทากับการจัดวางไวใตภาพ แตการวางคําอธิบายไวดานบนภาพก็ชวยใหผูอาน
สังเกตคําอธิบายไดชัดเจนเชนกัน  ในกรณีที่ภาพประกอบจัดวางไวชิดซายหรือขวาหนากระดาษ  
คําอธิบายประกอบภาพอาจจะวางไวดานขางของภาพเพื่อชวยใหผูอานสังเกตเห็นคําอธิบายได     
ชัดเจน

นอกจากนี้ดวยเทคนิคการพิมพที่ทันสมัยยังอาจวางคําอธิบายไวในตัวภาพไดอีกดวย     
โดยเลือกบริเวณที่สีกลมกลืนหรือไมมีลวดลาย เชน ทําเปนตัวดําอยูในภาพบริเวณสีออน หรือทํา
เปนตัวขาวในบริเวณสีเขมหรือทึบ และกรณีที่เปนภาพสีก็อาจทําเปนตัวขาว ตัวดําอยูในภาพ หรือ
อาจทําเปนตัวสีอยูในภาพก็ได เพียงแตตองพยายามเลือกแบบตัวอักษรและการใชสีใหอานงาย42

การจัดวางภาพและคําอธิบายภาพในบางโอกาสอาจจัดเรียงภาพติดตอกันไป แลวมี          
คําอธิบายภาพแยกอยูตางหาก กรณีนี้คําอธิบายภาพตองมีคําบอกวา ภาพบนซาย ภาพบนขวา ภาพ
กลาง ภาพลางซาย ภาพลางขวา หรืออาจมีการกําหนดหมายเลขกํากับภาพเปน 1 – 2 – 3 ตามลําดับ 
แลวเขียนคําอธิบายวา หมายเลขใดคือภาพใด ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวปรากฏการวางคํา
อธิบายแยกออกจากภาพ 2 ลักษณะ คือ การกําหนดหมายเลขกํากับภาพ และ การบงชี้ตําแหนง   
ของภาพ

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการจัดวางคําอธิบาย
ภาพประกอบโดยการกําหนดหมายเลขกํากับภาพ ในพระราชนิพนธ 8 เร่ือง คือ มุงไกลในรอยทราย 
เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม      
หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สวนการจัดวางคําอธิบายภาพประกอบโดย

                                                          
42เรื่องเดียวกัน, 288.
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การบงชี้ตําแหนงภาพพบในพระราชนิพนธเพียงเร่ืองเดียว คือ ย่ําแดนมังกร การจัดวางคําอธิบาย
ประกอบภาพโดยการบงชี้ตําแหนงของภาพไมเปนที่นิยมเพราะผูอานอาจเกิดความสับสนเพราะ
บางคนไมเขาใจวาภาพซายหรือขวานั้นคือซายขวาของผูอานหรือซายขวาของหนากระดาษ จะเห็น
ไดวาการจัดวางคําอธิบายประกอบภาพมีสวนสําคัญที่ชวยใหผูอานเห็นภาพและเห็นคําอธิบายของ
ภาพไดชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังมีสวนสําคัญที่ชวยใหพระราชนิพนธอานงาย และทําใหการจัดหนา    
โดดเดนนาสนใจ ไมรกรุงรัง

นอกจากนี้การจัดเรียงหนาถือเปนสิ่งสําคัญในการจัดรูปเลมหนังสือ เนื่องจากเปนการ     
จัดวางองคประกอบตางๆ ในหนาหนังสือใหดึงดูดความสนใจและอานงาย มีทั้งการจัดเรียง       
หนาเดี่ยวคือการจัดวางองคประกอบตางๆ ทั้งเนื้อความและภาพประกอบในหนึ่งหนากระดาษ และ
การจัดเรียงหนาคู (double spread) เปนการจัดเรียงองคประกอบตางๆ ทั้งเนื้อความและภาพ
ประกอบไวในหนากระดาษ 1 คู  

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงมักจะจัดหนาโดยเนนความสมดุล โดยเปนการจัดวางเนื้อหาและภาพ
ประกอบในตําแหนงที่ใหความรูสึกวาดานซายและดานขวามีน้ําหนักเทากัน น้ําหนักของสวน
ประกอบตางๆ นั้นอาจมีผลมาจากขนาด รูปราง และความเขมของสวนประกอบนั้น กลาวคือ วัตถุที่
มีขนาดใหญจะใหความรูสึกวามีน้ําหนักมากกวาวัตถุที่มีขนาดเล็ก วัตถุที่ไมมีรูปทรงหรือมีรูปทรง
ที่ผิดปกติใหความรูสึกวามีน้ําหนักมากกวาวัตถุที่มีรูปทรงปกติ และวัตถุที่มีสีเขมจะใหความรูสึกวา
มีน้ําหนักมากกวาวัตถุที่มีสีออน43 ในพระราชนิพนธ เร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต ปรากฏการจัดหนาเดี่ยว
แบบสมดุล (ดังภาพ)

ภาพที่ 49 การจัดหนาเดี่ยวแบบสมดุล
                                                          

43เรื่องเดียวกัน, 308.
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จะเห็นไดวาองคประกอบในการจัดหนามีความสมดุลกัน กลาวคือสวนประกอบทางดาน
ซายและดานขวามีขนาดเทากัน และมีองคประกอบเหมือนกันคือมีทั้งรูปภาพและเนื้อเร่ือง จึงนับได
วาตัวอยางนี้มีลักษณะการจัดหนาเดี่ยวแบบสมดุล

สวนการจัดหนาคูแบบสมดุล ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา      
(ดังภาพ)

ภาพที่ 50 การจัดหนาคูแบบสมดุล

 จะเห็นไดวาการจัดวางองคประกอบของหนาคูในตัวอยางนี้มีลักษณะที่สมดุลกัน กลาวคือ 
หนากระดาษซีกซายและซีกขวามีองคประกอบที่เหมือนกัน มีรูปแบบการจัดเรียงรูปภาพและ
ตําแหนงของเนื้อหาเชนเดียวกัน ขนาดของรูปภาพและจํานวนรูปภาพของแตละหนาเทากัน จึงนับ
ไดวาตัวอยางนี้มีลักษณะการจัดหนาคูแบบสมดุล

จากตัวอยางขางตนสามารถสรุปไดวาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีกลวิธีการจัดหนาที่เนนการจัดหนาแบบ
สมดุลชวยใหพระราชนิพนธเปนระเบียบเรียบรอย มีความเปนทางการนาเชื่อถือ แตในขณะเดียวกัน
ก็ชวยสรางความมีชีวิตชีวาใหกับพระราชนิพนธ ทําใหพระราชนิพนธสะดุดตาและนาสนใจมาก  
ยิ่งขึ้น

เมื่อศึกษาศิลปะการจัดรูปเลมพบวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ          
ประชาชนจีนมีกลวิธีการจัดองคประกอบตางๆ ไดนาสนใจ ผูจัดรูปเลมเนนความเรียบงายแตสะดุด
ตา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพประกอบนับไดวามีสวนสําคัญกับพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมาก 
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เพราะภาพประกอบมีสวนชวยในการเลาเรื่องไดเปนอยางดี พระองคทรงใหความสําคัญแกภาพ
ประกอบไมยิ่งหยอนไปกวาเนื้อความ จึงจะเห็นไดวาภาพประกอบในพระราชนิพนธมีเปนจํานวน
มาก และมีสีสันสวยงามสะดุดตาซึ่งชวยเพิ่มคุณคาใหพระราชนิพนธมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัด
หนายังเหมาะสมสวยงาม สอดคลองกลมกลืนกันตลอดทั้งเลม

สรุปไดวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกลวิธีการทรงพระราช
นิพนธที่นาสนใจทั้งการตั้งชื่อเร่ือง การเปดเรื่อง การเสนอเรื่อง การปดเรื่อง และมีศิลปะการจัดรูป
เลมที่มีความประณีต ละเอียดออน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใหความ
สําคัญกับรายละเอียดตางๆ ของพระราชนิพนธจนทําใหพระราชนิพนธมีความสมบูรณและทรง    
คุณคาควรคาแกการอานและการเก็บสะสมเปนอยางยิ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

ลักษณะการใชภาษาในสารคดีทองเที่ยว
พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การใชภาษาเปนกระบวนการที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคงานเขียนใหมีคุณคา
และเปนการสื่อสารความรู ความคิด ประสบการณ และเจตคติของผูเขียนไปสูผูอาน

งานเขียนที่ประสบความสําเร็จและเปนที่นิยมในกลุมนักอาน สวนใหญมักมีลักษณะการใช
ภาษาที่ประณีต ไพเราะ และมีลักษณะเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานเขียน
ประเภทสารคดีที่มีวัตถุประสงคหลักคือมุงใหความรูและขอเท็จจริงเปนสําคัญ การที่จะทําใหผูอาน
เกิดความเพลิดเพลินใจไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับศิลปะการใชภาษาที่ชวยสรางสีสันและชีวิตชีวาใหงาน
เขียน ดังที่ ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ ไดกลาวไววา

        ในการเขียนสารคดีนั้น การเลือกใชคําเพื่อสื่อความหมายใหชัดเจน เขาใจงาย ซึ่งการเลือกใช
คําที่เหมาะสมมาใชในการสื่อความหมาย จะชวยใหสาระที่ตองการสื่อนั้นแจมแจงและยังตองรูจัก
นําคํานั้นๆ มาเรียบเรียงเปนประโยคเพื่อสื่อความหมายดวยและประโยคที่เรียบเรียง ก็ไมควร           
ซับซอนและยาวจนเกินไป เพราะประโยคที่มีความยาวมากจะตองมีการขยายคําและขยายความมาก 
อาจจะทําใหสาระที่ตองการสื่อพราเลือนทั้งอาจจะทําใหเกิดความสับสนไดงาย นอกจากนี้ในการ
เขียนสารคดี ผูเขียนอาจจะใชสํานวนเขามาชวยเพื่อทําใหขอความนั้นนาอานยิ่งขึ้น แมวาในการ
เขียนสารคดีจะมุงเนนที่จะเสนอขอเท็จจริงใหความรูและมุงใหเกิดประโยชนเปนสําคัญ แตไมได
หมายความวา การเขียนสารคดีจะเรียบเรียงโดยปราศจากศิลปะ เพราะในการเขียนสารคดีนั้นถา     
ผูเขียนรูจักใชโวหารในการเรียบเรียง จะชวยใหผูรับสารไดทั้งสาระและไดรสภาษาที่ประณีตดวย 
โดยปกติโวหารที่นิยมใชในการเขียนสารคดีมีทั้ง บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร สาธกโวหาร 
และเทศนาโวหาร โดยเฉพาะบรรยายโวหารนั้นมีผูนิยมใชมาก ซึ่งหากวาผูเขียนเลือกใชคําที่
ประณีตจะทําใหขอความสละสลวยนาอาน ทําใหผูอานไดรสจากการอานดวย และโวหารดังกลาว
ยังชวยใหสารคดีมีความประณีตงดงาม ในขณะเดียวกันก็ยังมุงเสนอสาระเปนสําคัญดวย1

                                                          
1เรียบเรียงจาก ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ และ ธิดา โมสิกรัตน, “ภาษาสารัตถคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร หนวยท่ี 1 – 7, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 
325.
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เมื่อพิจารณาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวน 9 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสาย
หมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม 
และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พบวามีลักษณะการใชภาษาที่เรียบงาย กระชับรัดกุม และ        
ส่ือความไดชัดเจน มีความประณีตในการเลือกสรรถอยคํา ทําใหผูอานไดรับอรรถรสจากศิลปะ  
การใชภาษาของพระองคและทําใหพระราชนิพนธนาติดตามมากยิ่งขึ้น

ในการศึกษาลักษณะการใชภาษาในสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดแบงการศึกษาเปน 4 ประเด็น คือ     
การใชคําและสํานวน การใชโวหาร การใชภาพพจน และระดับภาษา ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. การใชคําและสํานวน
การใชคําเปนองคประกอบสําคัญที่จะสงผลใหงานเขียนดึงดูดใจผูอาน กลาวคือนอกจาก   

ผูแตงจะใชถอยคําที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและกฎเกณฑที่กําหนดไวแลว ยังตองใชถอยคําที่มี
ชีวิตชีวาเพื่อสรางอารมณความรูสึกและจินตนาการใหแกผูอานดวย การสรางสรรคถอยคําที่กระตุน
อารมณความรูสึกของผูอานจึงนับเปนศาสตรและศิลปที่ชวยสรางความนาสนใจใหงานเขียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสรางสรรคถอยคําที่ไพเราะและสื่อ
อารมณความรูสึกรวมทั้งสรางจินตภาพในใจผูอานไดเปนอยางดี พระองคทรงใชคําหลายชนิด แต
การใชคําที่โดดเดนมากที่สุด คือ การใชคําสมญานาม โดยทรงพิจารณาจากลักษณะของสิ่งนั้นแลว
จึงนําเอาลักษณะเดนบางประการมาตั้งเปนสมญานาม พระองคมักจะทรงตั้งสมญานามใหแกบุคคล
ที่ใกลชิดเสมอ แสดงใหเห็นความเปนกันเอง ไมถือพระองค เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดน
มังกร พระองคทรงตั้งสมญานามใหคนขับรถวา “เตี่ย” (หนา 54) เนื่องจากคนขับรถสวนใหญเปน
ชายสูงอายุ ทาทางใจดี และมักจะคอยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ระหวางการเสด็จฯเยือน 
ดวยเหตุนี้จึงทรงตั้งสมญานามคนขับรถวา “เตี่ย” เพื่อส่ือความถึงพอที่คอยหวงใยและดูแลลูก ใน
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงตั้งสมญานามใหแกผูวาราชการเมืองกาชการ
วา “คุณลุง” (หนา 208) เพราะทรงเห็นวามีลักษณะเปนผูใหญใจดี นาเคารพนับถือ เปรียบเสมือน
ญาติผูใหญ จะเห็นไดวาพระองคมักจะทรงตั้งสมญานามใหบุคคลที่นาเคารพนับถือโดยใชคํา    
เรียกญาติเสมอ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเปนกันเองไมถือพระองค และพระอุปนิสัยนอบนอมตอ    
ผูใหญไดเปนอยางดี

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต เมื่อพระองคเสด็จไปยังเกาะเสี่ยวผูถัว ซ่ึงมีของที่
ระลึกขายบนเกาะมากมาย พระองคทรงตั้งสมญานามใหแกคณะผูรวมเสด็จที่ช่ืนชอบการเลือกซื้อ
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สินคาวา “ปาทังกา” (หนา 67) ทั้งนี้ ปาทังกาเปนตั๊กแตนชนิดหนึ่งที่เมื่อพบแหลงอาหารก็จะกรูลง
ไปกินอาหารกันเปนฝูง พระองคจึงทรงนําพฤติกรรมเชนนั้นมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของ   
“นักซื้อ” ที่เมื่อพบแหลงขายสินคาก็จะกรูกันไปเปนกลุมเชนกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระองคทรงตั้ง
สมญานามนักซื้อวา “ปาทังกา” นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคยัง
ทรงกลาวถึงสมญานามของของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของมณฑลสานซีวา “นกกุกกู” (หนา25) 
โดยคุณทัศนียภริยาทานทูตเปนผูตั้งสมญานามใหแกเจาหนาที่วิเทศสัมพันธมณฑลสานซีทานนี้   
คําวา “นกกุกกู” แสดงถึงความเปนคนตรงตอเวลา เนื่องจากเจาหนาที่ผูนี้เปนผูที่คอยแจง       
กําหนดการตางๆ ใหแกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทําใหพระองคทรงปฏิบัติ
พระราชกิจไดตรงเวลาเสมอ

ดังที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาการที่พระองคทรงตั้งสมญานามใหแกผูใกลชิดและผูตาม
เสด็จฯอยูเสมอ นอกจากจะสรางสีสันใหแกพระราชนิพนธแลว ยังแสดงใหเห็นความไมถือพระองค
ที่ทรงมีตอพระสหายและผูโดยเสด็จฯ และชวยใหผูอานเกิดจินตภาพถึงบุคคลดังกลาวไดชัดเจนขึ้น
จากสมญานามที่พระองคกลาวถึง เปนการใชคํานอยแตกินความมาก และชวยเสริมสรางจินตนาการ
ใหแกผูอานอีกดวย

นอกจากนี้ยังพบการใชคําทับศัพททั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการใชคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษนั้น พระองคทรงเลือกใชคําที่เปนที่นิยมใชหรือคําที่ไมมีคําไทยใช พระองคมิไดทรงใช
คําทับศัพทภาษาอังกฤษอยางพร่ําเพร่ือแตประการใด หากแตพระองคทรงเล็งเห็นวาคําที่ทรงเลือก
ใช ผูอานสวนใหญทราบความหมายของคํานั้น และคําดังกลาวเปนที่นิยมใชโดยท่ัวไปในปจจุบัน 
แมบางคําจะมีคําศัพทบัญญัติอยูแลว แตถาทรงใชคําศัพทบัญญัติ ผูอานอาจเกิดความฉงนสนเทห
หรืออาจไมเขาใจความหมาย เพราะไมเคยชินกับศัพทบัญญัตินั้น ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงเลือกใช
คําทับศัพทภาษาอังกฤษที่เปนที่นิยมเพื่อความสะดวกในการอานและชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวใน
พระราชนิพนธไดงายขึ้น เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ทรงใชคําทับศัพทวา “เคก” 
(หนา 243) “การด” (หนา 243) และ “แมกกาซีน” (หนา 243) เปนตน

สวนคําทับศัพทภาษาจีนพบมากในพระราชนิพนธสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก    
พระองคสนพระราชหฤทัยภาษาจีนมากเปนพิเศษ จึงทรงใชคําทับศัพทภาษาจีนอยูบอยครั้ง บางครั้ง
พระองคทรงสดับหรือไดทอดพระเนตรขอความภาษาจีนที่มีความไพเราะและมีความหมายลึกซึ้ง  
ก็มักจะทรงนําถอยคําภาษาจีนเหลานั้นมากลาวไวในพระราชนิพนธดวย การใชคําทับศัพทภาษาจีน
มีมากมายดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ทรงใชคําทับศัพทภาษาจีนวา “จิ่นไทหลัน” 
(หนา 81) หมายถึง เครื่องถมปด และในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 ทรงใช
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คําทับศัพทภาษาจีนวา “จื่อช่ีตงหลาย” (หนา 92) หมายถึง บูรพทิศยอแสงสีมวง เปนตน การที่   
พระองคทรงกลาวถึงคําทับศัพทภาษาจีนอาจจะเปนเพราะพระองคมีพระราชประสงคใหผูอานได
รับทราบถึงบรรยากาศการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน การทับศัพทภาษาจีนจะชวยให      
ผูอานเกิดอารมณรวมไปกับการเสด็จฯเยือนของพระองค นอกจากนี้ผูอานยังไดรับความรูทางดาน
ภาษา เนื่องจากพระองคมักจะอธิบายความหมายไวดวยเสมอ

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะปรากฏการทับศัพท
แลว บางครั้งพระองคจะทรงเขียนดวยคําภาษาตางประเทศโดยใชตัวอักษรในภาษานั้น สวนใหญจะ
ปรากฏในการใชศัพทเฉพาะ และบางครั้งพระองคจะทรงเขียนความหมายกํากับไวดวย การเขียน
ดวยคําภาษาตางประเทศจะชวยใหภาษามีความสมบูรณเนื่องจากคําบางคําอาจจะยังไมมีใชในภาษา
ไทย ยังไมมีการบัญญัติศัพท การเขียนดวยคําภาษาตางประเทศจึงเปนวิธีการถายทอดคําศัพทที่
สมบูรณที่สุด อีกทั้งยังชวยใหสามารถคนควาความหมายของคําศัพทเพิ่มเติมไดสะดวกขึ้นอีกดวย 
ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีการเขียนดวยคําภาษาตาง
ประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงเขียน
ดวยคําภาษาอังกฤษในขอความที่วา “No litter no spitting” หมายถึง หามทิ้งขยะ หามถมน้ําลาย 
และขอความที่วา “Please do no spitting” หมายถึง กรุณาอยาถมน้ําลาย ดังความวา

…ที่ทาขามมีปายปะเตือนไววา “No litter no spitting” เรือขามฟากนี้แลนขามไปขามมาไดโดยไม
ตองหันหนาเลี้ยวเรือ ผูโดยสารเพียงแตกลับพนักเกาอี้ไปมาเทานั้น ในเรือเขียนวา Please do no 
spitting รูสึกวาเปนหวงเรื่องนี้มาก…

(หนา 304)

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงเขียนดวยคําภาษาอังกฤษในคําวา 
“devination” หมายถึง การทํานายทายทัก และ “oracle bones” หมายถึง กระดูกเสี่ยงทาย ดังความวา

        ที่สําคัญที่สุดคือ ในสมัยนี้มีการเขียนตัวอักษรเปนครั้งแรก เปนจารึกบนกระดองเตาและ
กระดูกวัว สวนมากเปนเรื่องการทําพิธีบางสรวงเทพเจาหรือการทํานายทายทัก (devination)         
จึงเรียกกระดูกเหลานี้วากระดูกเสี่ยงทาย (oracle bones)

(หนา 146)
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จะเห็นไดวาการเขียนดวยคําภาษาอังกฤษนั้นพระองคมักจะใชกับคําศัพทเฉพาะหรือคําที่   
ผูอานรูความหมายของคําอยูแลว สวนคําใดที่เปนศัพทยากพระองคมักจะทรงใหความหมายของ   
คํานั้นไวดวยเสมอ การที่ทรงเขียนดวยคําภาษาอังกฤษเชนนี้ นับเปนการใหความรูทางดานภาษา
อังกฤษแกผูอานอีกทางหนึ่ง

นอกจากการเขียนคําภาษาอังกฤษดวยตัวอักษรโรมันแลว พระองคยังทรงเขียนคําภาษาจีน
ดวยตัวอักษรจีนเพื่ออธิบายถึงส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอีกดวย เชน ในพระราช
นิพนธเรื่อง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคทรงเขียนดวยคําภาษาจีนในขอความวา 
霧淞景觀天下一奇 หมายถึง เกล็ดหิมะในสายหมอกเปนสิ่งมหัศจรรยส่ิงหนึ่งของโลก ดังความวา

        เชาขึ้นเซ็นช่ือในสมุดเยี่ยมของเรือนรับรอง และเขียนแถมดวยวา 霧淞景觀天下一奇 แปลเปน
ภาษาไทยไดความวา เกล็ดหิมะในสายหมอกเปนสิ่งมหัศจรรยสิ่งหนึ่งของโลก รองนายกเทศมนตรี
ใหบทกวีเกี่ยวกับซงฮัวเจียง

(หนา 164)

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงเขียนดวยคําภาษาจีนในคําวา 
  และ  ทั้งสองคําอานวา เหิงซาน เปนชื่อภูเขาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท่ีคําวา   

เปนชื่อภูเขาทางทิศใต และ  เปนชื่อภูเขาทางทิศเหนือ จะเห็นไดวาทั้งสองคําออกเสียงพองกัน 
แตเขียนไมเหมือนกัน ดังความวา

        ทิศใต คือ เหิงซาน ( ) เดิมคือ เทียนจูซาน ซึ่งอยูที่มณฑลอานฮุย จากราชวงศสุยเปนตน 
มาเปลี่ยนเปนเหิงซาน
        ทิศเหนือ ( ) เริ่มสมัยราชวงศชิง สมัยกอนไมมี

(หนา 92)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใหความสําคัญกับการเขียนดวย     
คําภาษาจีน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะพระองคสนพระราชหฤทัยภาษาจีนอยูกอนแลวและมีพระราช
ประสงคจะเผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษาจีนใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใชตัวอักษรจีนยัง
มีความสําคัญในกรณีที่คําบางคําในภาษาจีนออกเสียงพองกันแตเขียนตางกัน จึงตองกํากับดวยตัว
อักษรจีนเพื่อชวยใหเห็นความแตกตางชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการที่พระองคทรงเขียน
ดวยคําภาษาจีนนี้ มักจะทรงใหคําอานและคําแปลไวดวยเสมอ
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ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชอักษรยออยู  
บอยครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการใชอักษรยอจะชวยใหการสื่อสารรวดเร็วและกระชับมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ไมตองใชคําเต็มที่อาจจะยาวเยิ่นเยอ ทวาการใชอักษรยอใหเกิดประสิทธิผลนั้นควรเปนอักษรยอที่
นิยมใชกันโดยทั่วไป จะชวยใหผูรับสารเขาใจความหมายของอักษรยอนั้นไดชัดเจน การใชอักษร
ยอมักปรากฏในภาษาระดับกึ่งทางการหรือระดับสนทนา ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว        
สาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชอักษรยออยูบอยครั้ง ทั้งอักษรยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงใชอักษรยอ “น.อ.…ร.น.” ซ่ึงยอมาจาก
คําวา นาวาเอก…แหงราชนาวี ทั้งนี้สําหรับยศทหารเรือตั้งแตเรือตรีขึ้นไปถึงนาวาเอกนั้นใหใช ร.น. 
เติมทายชื่อ โดยอานเต็มวา แหงราชนาวี เชน น.อ.ไชยยศ สุนทรนาค ยอมาจาก นาวาเอกไชยยศ 
สุนทรนาค แหงราชนาวี ดังความวา

…เมื่อไปถึงเจาของอูตอเรือ (บริษัทไชนาสเตทชิปบิลด้ิง) จัดสิงโตและตีมาลอตอนรับ น.อ. ไชยยศ 
สุนทรนาค ร.น. และผูแทนกองทัพเรือพาดูเรือ ดูเรือครูใหญถายภาพหมูกับขาราชการกองทัพ
เรือ…

(หนา 240)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงใชอักษรยอภาษาอังกฤษ 
“UNDP” “UNESCO” “WMO” และ “ESCAP” ดังความวา

        มีผลงานวิจัยทางการศึกษาและวิทยาศาสตร  รวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในจีนและ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีการจัด training สําหรับ UNDP, UNESCO, WMO, ESCAPE, 
WORLD BANK จัดสัมมนาและจัดประชุมนานาชาติบอยครั้ง

(หนา 148)

อักษรยอภาษาอังกฤษ “UNDP” ยอมาจาก The United Nations Development Program 
หมายถึง สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ “UNESCO” ยอมาจาก United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization หมายถึง องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ      
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ “WMO” ยอมาจาก World Meteorological Organization หมายถึง 
องคการอุตุนิยมวิทยาโลก และ “ESCAP” หรือ “UNESCAP” ยอมาจาก United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific หมายถึง คณะผูแทนเศรษฐกิจและสังคม          
องคการสหประชาชาติสําหรับเอเชียและเอเชียแปซิฟก เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



468

การใชอักษรยอในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงใชอักษรยอที่เปนที่นิยมใชโดยท่ัวไป ซ่ึงผูอาน
สวนใหญทราบคําเต็มของอักษรยอนั้น ทั้งนี้การใชอักษรยอเอื้อประโยชนใหรูปประโยคไมยาว  
เยิ่นเยอและไมซํ้าซากในกรณีที่ตองกลาวถึงคําเต็มของอักษรยอนั้นบอยครั้ง

นอกจากนี้ยังพบวามีการใชศัพทเฉพาะเปนคําที่กําหนดขึ้นใชในวงการตางๆ เนื่องจากใน
ปจจุบันวิทยาการและศาสตรหลากหลายสาขาเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นศัพทที่ใชใน      
วงการตางๆ จึงเพิ่มมากขึ้น การสรางคําศัพทเหลานั้นตองอาศัยความรอบรูทั้งทางดานภาษาและ
ความรูในวงการหรือศาสตรสาขาดังกลาวเพื่อสรางคําศัพทที่เหมาะสมและมีความหมายกระชับตรง
ตามความตองการ ทั้งนี้ศัพทเฉพาะสวนใหญมักเปนศัพทบัญญัติ แตทวานอกจากศัพทเฉพาะที่มีการ
บัญญัติศัพทขึ้นใชอยางเปนทางการแลวยังมีการสรางศัพทเฉพาะที่เขาใจกันเฉพาะกลุมโดย        
ราชบัณฑิตยสถานมิไดบัญญัติขึ้นอีกดวย ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ         
ประชาชนจีนปรากฏการใชศัพทเฉพาะมากมาย เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองค
ทรงกลาวถึงคําวา “ภูมิประเทศแบบคารสต (Karst)” (หนา 264) เปนศัพทเฉพาะทางภูมิศาสตร ซ่ึง
หมายถึง ภูมิประเทศหินปูนที่เกิดการกัดกรอนเนื้อหินจนมีรูปรางแปลกตา และในพระราชนิพนธ
เร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงคําวา “โครงการแกมลิง” (หนา 124) เปนศัพท
เฉพาะทางดานอุทกศาสตรและการชลประทาน ซ่ึงเปนโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีความรอบรูในศาสตรหลายสาขา 
เมื่อพระองคทรงกลาวถึงศาสตรสาขาใดก็มักจะใชศัพทเฉพาะของศาสตรในสาขานั้นๆ ดวย        
แตทั้งนี้เพื่อชวยใหผูอานเขาใจศัพทเฉพาะเหลานั้น ในบางครั้งพระองคจะอธิบายถึงความหมายของ
คําศัพทไวโดยยอ หรืออาจมีการใหคําศัพทภาษาอังกฤษไวดวย ซ่ึงศัพทภาษาอังกฤษนี้อาจจะเปน
รากศัพทเดิมกอนที่จะมีการบัญญัติเปนศัพทเฉพาะในภาษาไทย ดวยเหตุนี้การใชศัพทเฉพาะใน 
พระราชนิพนธจึงชวยเปดโลกทัศนทางภาษาใหผูอานรูจักคําศัพทเฉพาะในวงการตางๆ มากยิ่งขึ้น

แมวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนงานเขียนประเภท   
รอยแกว แตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีก็ทรงใชคําไวพจน นับเปนกลวิธี
อยางหนึ่งของนักเขียนในการหลีกเลี่ยงการใชคําเดียวซํ้าๆ กัน โดยหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
มาสับเปลี่ยนใชแทน ซ่ึงจะชวยใหการใชภาษาสละสลวยมากขึ้น เชน ในพระราชนิพนธเรื่อง       
มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงใชคําวา “สุรา” (หนา 13) และ “เหลา” (หนา 13) ในพระราช
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นิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงใชคําวา “ธนู” (หนา 176) และ “เกาทัณฑ” (หนา 176)  
และในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงใชคําวา “น้ําทวม” (หนา 66) และ     
“อุทกภัย” (หนา 66) เปนตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมี     
พระปรีชาสามารถในการเลือกสรรถอยคํา โดยพระองคทรงใชคําไวพจน ทําใหมีการหลากคํา ไมใช
คําซํ้ากัน กอใหเกิด  อรรถรสในการอานและทําใหขอความมีความสละสลวยมากยิ่งขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชกลวิธีในการใชคําเพื่อส่ืออารมณ 
สรางจินตนาการโดยใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองค
ทรงใชคําเลียนเสียงลูกไกรองวา “เจี๊ยบๆๆๆ” (หนา 165) ชวยใหผูอานเกิดจินตภาพไปถึงลูกไก
จํานวนมากที่อยูในกรงกําลังสงเสียงรองเซ็งแซ พระองคทรงใชคําเลียนเสียงแตรรถยนตวา         
“แปรนๆ” (หนา 238) ชวยใหผูอานจินตนาการถึงความพลุกพลานบนทองถนน อันเปนเหตุให    
คนขับรถตองบีบแตรไปตลอดทางไดดีขึ้น นอกจากนี้พระองคยังทรงใชคําเลียนเสียงน้ําไหลวา   
“โกรกๆ” (หนา 239) ชวยใหผูอานเห็นภาพน้ําที่มีปริมาณมากไหลลงสูทุงนา และในพระราชนิพนธ
เร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงใชคําเลียนเสียงระฆังวา “หงางเหงง” (หนา 76) ชวยใหผูอาน
เกิดจินตภาพถึงความกองกังวานของเสียงระฆังที่ไดยินไปไกล ซ่ึงเสียงเชนนั้นสรางความรูสึกวังเวง
สะเทือนอารมณใหแกผูอานไดเปนอยางดี

จะเห็นไดวาการใชคําเลียนเสียงธรรมชาติชวยสรางอารมณรวมและสรางจินตนาการใหแก
ผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตภาพถึงเรื่องราวท่ีทรงกลาวถึงไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จึงอาจกลาวไดวา    
คําเลียนเสียงธรรมชาติยังชวยสรางอารมณความรูสึก และสรางสีสันใหแกพระราชนิพนธ ทําให     
ผูอานไดรับอรรถรสในการอานมากยิ่งขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชคําซอนชวยใหงานเขียนมีความ
สละสลวยและไพเราะรื่นหูยิ่งขึ้น เนื่องจากสวนใหญมีการเลนสัมผัสคลองจองในถอยคํา เชน ใน
พระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงใชคําวา “วิวาทบาดทะเลาะ” (หนา 198)  เกิดจาก
การซอนคําวา “วิวาท” “บาด” และ “ทะเลาะ”   แตละคําหมายถึง ไมถูกกัน เมื่อรวมกันหมายถึง  
การทะเลาะวิวาท มีเรื่องมีราวอยูรํ่าไป การซอนคําเชนนี้ทําใหถอยคําไพเราะรื่นหูเนื่องจากมีการเลน
สัมผัสในคําวา “วาท” กับ “บาด” และเลนอักษรในคําวา “วิ” กับ “วาท” นอกจากนี้ในพระราช
นิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา พระองคทรงใชคําวา “พิทักษรักษา” (หนา 119) เกิดจากการซอนคําวา 
“พิทักษ” กับ “รักษา” หมายถึง ดูแลคุมครอง และปกปองจากภยันตราย การซอนคําเชนนี้ทําให  
ถอยคําไพเราะรื่นหูเนื่องจากมีการเลนสัมผัสในคําวา “ทักษ” กับ “รัก” เปนตน
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 จะเห็นไดวาคําซอนชวยใหถอยคําและขอความมีความสละสลวยและฟงร่ืนหู อีกทั้งยังชวย
ใหความหมายของถอยคําหนักแนนขึ้น และทําใหผูอานเกิดจินตภาพไปกับถอยคําที่สัมผัสคลอง
จองเหลานั้นไดดียิ่งขึ้น ทําใหผูอานเกิดอรรถรสในการอาน นอกจากนี้คําซอนยังเปนการแสดงให
เห็นพระปรีชาสามารถในการคัดสรรถอยคําและพระอัจฉริยภาพในการพระราชนิพนธ แมวาจะเปน
งานเขียนประเภทรอยแกวแตพระองคก็ยังทรงใชการเลนสัมผัสในถอยคําไดไพเราะยิ่ง

นอกจากนี้พระองคยังใชคําซํ้าเพื่อชวยเนนย้ําความหมายใหเดนชัดยิ่งขึ้น เชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคทรงใชคําซํ้าในคําวา “แคบๆ เย็นๆ ช้ืนๆ”    
(หนา 78) ซ่ึงการซ้ําคําลักษณะนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อใหความหมายลดลง  
และในพระราชนิพนธเรื่อง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคทรงใชคําซ้ําในคําวา “เจ็บๆ 
ไขๆ” (หนา 109) การซ้ําคําลักษณะนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อบอกความหมายที่  
ตอเนื่องเปนประจํา บอยครั้ง

จะเห็นไดวาคําซํ้าเปนการสรางจังหวะจะโคนใหแกถอยคํา ชวยใหถอยคําหรือขอความ   
นาสนใจ อีกทั้งคําซํ้ายังชวยเนนย้ําคําหรือขอความใหชัดเจนและหนักแนนยิ่งขึ้น นอกจากนี้คําซํ้ายัง
ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายไดหลายลักษณะอีกดวย

การใชคําที่โดดเดนอีกวิธีหนึ่ง คือ การใชคําขยาย โดยการใชคําขยายเปนการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะ ขนาด สี ประเภท ปริมาณ ของสิ่งของ บุคคล อารมณความรูสึก สถานที่ และ    
เหตุการณตางๆ เปนตน เมื่อพิจารณาพระราชนิพนธ  สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบ
วาพระองคทรงใชคําขยายจํานวนมาก เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงใชคํา
วา “สุดเหวี่ยง” ขยายคําวา “เร็ว” รวมกันเปน “เร็วสุดเหวี่ยง” (หนา 20) หมายถึง รวดเร็วมาก      
รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงใชคําวา 
“ปะแลมๆ” ขยายคําวา “หวาน” รวมกันเปน “หวานปะแลมๆ” (หนา 76) หมายถึง มีรสหวานออนๆ 
หรือหวานนอยๆ  และในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงใชคําวา “อนันต” 
ขยายคําวา “คุณ” รวมกันเปน “คุณอนันต” (หนา 120) และใชคําวา “มหันต” ขยายคําวา “ภัย” รวม
กันเปน “ภัยมหันต”  (หนา 120) คําวา “คุณอนันต” หมายถึง มีประโยชนหรือมีคุณคามากจนไมมีที่
ส้ินสุด สวนคําวา “ภัยมหันต” หมายถึง มีภัยมาก คําขยายที่วา “อนันต” และ “มหันต” จะใชสลับกัน
ไมได เนื่องจากแตละคํามีนัยที่ส่ือความหมายอยูในคํานั้น กลาวคือคําวา “อนันต” มีนัยที่แสดงถึง
ความมีประโยชน มีคุณคา สวนคําวา “มหันต” มีนัยที่แสดงถึงความเปนโทษอยางยิ่ง
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จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
คําขยายที่หลากหลาย คําขยายตางๆ เหลานี้ชวยใหพระราชนิพนธชัดเจน และยังชวยใหผูอานเกิด 
จินตภาพและมีความรูสึกรวมไปกับการใชถอยคําของพระองค คําขยายแตละคําแฝงอารมณ     
ความรูสึกที่แตกตางกันออกไป คําบางคําแมจะเปนคําเดียวกันแตเมื่อใชคําขยายตางกัน ก็ทําให
ความหมายของคํานั้นแตกตางกันไปดวย จึงจะเห็นไดวาการใชคําขยายเปนศิลปะการใชภาษาอีก
ประการหนึ่งที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการเลือกสรรถอยคํา

สวนการใชสํานวนเปนศิลปะการใชภาษาลักษณะหนึ่งที่ชวยสรางความนาสนใจให       
งานเขียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว    
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทรงกลาวถึงทั้งสํานวนไทย และ สํานวนจีน

พระองคทรงใชสํานวนไทยในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนจํานวนมาก เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงกลาวถึงสํานวนไทยที่วา 
“ดาบสองคม”  ดังความวา

…ตํารายาหรือวิชาการตางๆ นั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม ถาไมระวังแลวอาจจะเปนผลรายได วิชา
ปรุงยานั้นถาผูปรุงสะเพราแลวอาจทําใหคนไขเปนอันตรายได…

(หนา 134)

สํานวนไทยที่วา “ดาบสองคม” หมายถึง มีทั้งคุณและโทษ, อาจดีอาจเสียก็ได2 ในที่นี้    
พระองคทรงกลาวถึงตํารายาและวิชาการตางๆ วาเปรียบเสมือนดาบสองคมคือถาใชอยางถูกตองก็
จะเกิดประโยชนอยางสูงสุด แตถาหากไมระมัดระวังในการใชก็อาจกอใหเกิดโทษสูงสุดไดเชนกัน

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงสํานวนไทยที่วา       
“เอามะพราวหาวมาขายสวน” ดังความวา

                                                          
2ราชบัณฑิตตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส

พับลิเคชั่น, 2546), 403.
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        พุทธ (ไกดบอกวาไมอยากเลาเดี๋ยวจะเหมือนเอามะพราวหาวมาขายสวน) ในความคิดของเขา 
เปนการศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ ไดแก การทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว กอกรรมก็ตอง
ตกนรก…

(หนา 176)

สํานวนไทยที่วา “เอามะพราวหาวมาขายสวน” หมายถึง การแสดงความรูหรืออวดรูกับผูที่
มีความรูในเรื่องนั้นดีกวา ในที่นี้พระองคทรงกลาวถึงผูนําเที่ยวชาวจีนที่ไมกลาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เนื่องจากคิดวาประเทศไทยเปนเมืองพุทธ ดังนั้นพระองคจึงนาจะมีความรูเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเปนอยางดีอยูแลว  ผูนําเที่ยวจึงเกรงวาหากตนอธิบายไปอาจจะเปนการ               
“เอามะพราวหาวมาขายสวน” คือ เลาเรื่องที่พระองคทรงทราบเปนอยางดีแลวนั่นเอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชสํานวนไทยชวยเสริมเรื่องราว
อธิบายเนื้อความและเหตุการณที่ไดทอดพระเนตรหรือประสบมาดวยพระองคเอง ชวยใหเนื้อเร่ือง
นาสนใจชวนติดตามมากยิ่งขึ้น แมจะเปนเพียงวลีหรือขอความสั้นๆ แตส่ือความหมายไดกวางขวาง 
ไมตองเสียเวลาอธิบายยืดยาว เยิ่นเยอ นอกจากนี้การใชสํานวนไทยแทรกในพระราชนิพนธยังชวย
ใหผูอานเกิดจินตภาพ เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น

สํานวนจีนก็ปรากฏเปนจํานวนมากในพระราชนิพนธ เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง        
เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงกลาวถึงสํานวนจีนที่วา “ขี่มาชมดอกไม” ดังความวา

…ผูบรรยายกลาววาสวนแหงนี้เปนสวนเอกชนที่ใหญที่สุดในจีน จะดูจริงๆ เร็วที่สุดก็ตองใชเวลา
ถึงครึ่งวัน ดูอยางนี้เขาเรียกวา ขี่มาชมดอกไม…

(หนา 244)

สํานวนจีนที่วา “ขี่มาชมดอกไม” หมายถึง ดูผานๆ ชมเพียงผิวเผิน ไมไดพิจารณาอยาง
ละเอียดถ่ีถวน โดยนําไปเปรียบเทียบกับการขี่มาชมดอกไม ที่จะทําใหเห็นความงดงามของดอกไม
เพียงผิวเผิน ไมไดไปพิจารณาพินิจพิเคราะหถึงความสวยงามของดอกไมแตละดอกวามีสีสันเชนไร 
มีกลิ่นหอมหรือไม  มีกลีบดอกเชนไร เปนตน ในที่นี้พระองคทรงกลาวถึงการทอดพระเนตรสวน
แหงหนึ่งในเจียงหนานที่มีขนาดใหญมาก แตเนื่องจากพระองคทรงมีเวลาในการทอดพระเนตร 
นอยมาก จึงตองทอดพระเนตรผานๆ ดวยความรวดเร็ว
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นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคยังทรงกลาวถึง
สํานวนจีนที่วา “ขาดน้ําก็ไดฝน” หมายถึง เมื่อตองการสิ่งใดก็ไดส่ิงนั้น ดังความวา

        กําลังเขียนใหสถานทูต อาจารยจังบอกวาเขียนหนังสือตัวโตตองมีตราใหญๆ ขาพเจายังไมมี 
พอดีมาดามเฉียนเดินเขามาบอกวามีของใหคือมีตราอันโตให อาจารยจังบอกวาสํานวนจีนวา ขาด
น้ําก็ไดฝน…

(หนา 266)

จะเห็นไดวาพระองคทรงใชสํานวนจีนในพระราชนิพนธหลายตอนดวยกัน แสดงใหเห็น
พระอัจฉริยภาพในดานภาษาจีนของพระองคไดเปนอยางดี การกลาวถึงสํานวนจีนสวนใหญ      
พระองคมักจะทรงใหความหมายไวดวยเสมอ บางครั้งพระองคก็ทรงนําสํานวนจีนมาเทียบกับ
สํานวนไทยเพื่อชวยใหผูอานเขาใจความหมายของสํานวนไดดียิ่งขึ้น

จากการศึกษาการใชคําและสํานวนในสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพบวาพระองคทรงใชคําและสํานวนได
เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชวยสรางสีสันและความนาสนใจใหแกพระราชนิพนธ การเลือก
สรรถอยคําและสํานวนอยางประณีตและเอาพระราชหฤทัยใสของพระองคทําใหผูอานเกิดจินตภาพ 
ไดรับอรรถรส และความเพลิดเพลินใจในการอานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะเห็นไดวาคําชนิดตางๆ 
เหลานี้สวนใหญเปนภาษาระดับคําสามัญจึงชวยสรางความเปนกันเองระหวางพระองคกับผูอานได
เปนอยางดี ทําใหผูอานรูสึกผอนคลายและมีอารมณรวมเสมือนไดโดยเสด็จพระราชดําเนินไปกับ
พระองค

การใชคําและสํานวนในลักษณะตางๆ ดังกลาว สะทอนใหเห็นพระอัจฉริยภาพทางดาน
อักษรศาสตรของพระองคไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังแสดงถึงความเอาพระราชหฤทัยใสตอการทรง
พระราชนิพนธ โดยทรงตระหนักในความสําคัญของการเลือกใชถอยคําเพื่อส่ือความและสราง
สุนทรียภาพใหแกผูอาน

2. การใชโวหาร
โวหารคือถอยคําที่ใชในการสื่อสารดวยการเรียบเรียงอยางมีวิธีการมีช้ันเชิงและมีศิลปะเพื่อ

ใหผูอานเขาใจเรื่องราว เกิดจินตภาพและความรูสึกตรงตามที่ผูสงสารตองการ3 ในพระราชนิพนธ
                                                          

3ชุมสาย สุวรรณชมภู, ความรูเกี่ยวกับการใชโวหารและภาพพจน,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, จุไรรัตน 
ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : พี.เพรส, 2548), 48.
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สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชโวหารที่สําคัญ 3 ลักษณะ คือ บรรยาย
โวหาร อธิบายโวหาร และพรรณนาโวหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 บรรยายโวหาร
ปรีชา ชางขวัญยืน ไดอธิบายถึงลักษณะของบรรยายโวหารไว ความวา

…การเลาเรื่องโดยการบรรยายมีจุดมุงหมายจะใหรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะเปนความ
คิด เหตุการณ หรือชีวประวัติของบุคคลก็ได การใหรายละเอียดก็เพื่อใหผูอานมีขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น เปนความรูที่จะนําไปใชในกรณีตางๆ เปนการปูพ้ืนความคิดใหผูอาน วิธีการบรรยายจึงเปนพื้น
ฐานในการเลาเรื่องทุกแขนงและแทรกอยูในเรื่องแทบทุกชนิด เปนวิธีการเสนอความคิดอยางดีที่
สุดเปนพื้นฐานในการเลาเรื่องทุกแบบและแทรกอยูในเรื่องแทบทุกชนิดเปนวิธีเสนอความคิดอยาง
ตรงไปตรงมาที่สุด4

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชบรรยายโวหาร
ดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับ       
ประวัติศาสตรจีน ในรัชสมัยพระเจาถังเกาจงที่พระนางอูเจอเทียนมีบทบาทมากในสมัยนั้น           
ดังความวา

        ถังเกาจงเปนพระราชโอรสองคที่ 9 ของหลี่ซื่อหมิ่น (ถังไทจง) จักรพรรดิองคที่ 2 ของราชวงศ
ถัง ไดขึ้นครองราชยเมื่อ ค.ศ. 649 สวรรคตในเมืองลั่วหยางเมื่อ ค.ศ. 683 (เมืองลกเอี๋ยงในวรรณคดี
เรื่องสามกก) และฝงที่เฉียนหลิงนี้ อูเจอเทียนมีนิวาสถานเดิมอยูที่เหวินสุย (มณฑลสานซีใน
ปจจุบัน) เคยเปนพระสนมที่มีฐานะอยูในกลุมพระสนมอันดับ 5 ของพระเจาถังไทจง เมื่อพระเจา
ถังไทจงสวรรคตแลวตามปกติพวกสนมจะตองไปบวชชีกันหมด แตอูเจอเทียนทําอยางไรก็ไม
ทราบ สึกออกมาเปนมเหสีของพระเจาถังเกาจงได มีอายุมากกวาถังเกาจง 4 ป เห็นจะเปนเพราะ
ฉลาด มีความรู เมื่อพระเจาถังเกาจงเริ่มประชวรใน ค.ศ. 659 พระเนตรบอด ปวดพระเศียรทุกวัน 
ราชการงานเมืองอะไรก็ปลอยใหอูเจอเทียนทําหมด พอพระเจาถังเกาจงสวรรคต พระนางก็ต้ังตัว
เองเปนจักรพรรดิ เปนองคเดียวในประวัติศาสตรจีนที่เปนผูหญิง เมื่อไดขึ้นครองราชยก็ปฏิรูปภาย
ในประเทศ เปลี่ยนช่ือราชวงศเปนราชวงศโจว ภายหลังไดมอบอํานาจใหลูกชายคือ ถังจงจง ซึ่งได
เปลี่ยนราชวงศกลับไปเปนราชวงศถังตามเดิม อูเจอเทียนสวรรคตที่ลั่วหยาง เมื่อ ค.ศ. 705 และถูก
นํามาฝงที่เฉียนหลิงเชนเดียวกันกับพระเจาถังเกาจง (ที่เรียกวาเฉียน เพราะอยูทางทิศตะวันตกเฉียง

                                                          
4ปรีชา ชางขวัญยืน, ศิลปะการเขียน, หนังสือชุดพื้นฐานของการใชภาษา, อันดับที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :  

วิชาการ, 2525), 53.
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เหนือของซีอาน) หมอดูจีนโบราณเรียกทิศนี้ (เวลาผูกดวง) วาเฉียน รอบๆ สุสานเฉียนหลิงมีสุสาน
เจาชาย เจาหญิง และเสนาบดี สุสานเฉียนหลิงสูงประมาณ 1,040 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล         
ในบริเวณสานซีมีสุสาน 72 แหง คุณหันพูดวาคนกลาวกันบอยๆ วาสุสานใหญจะถูกขโมย แต
เฉียนหลิงไมมีคนขโมย ไมมีเอกสาร และไมมีรองรอยการถูกขโมยดวย ฉะนั้นขางในอาจมีศิลป
วัตถุอยู

(หนา 61 - 62)

ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงบรรยายถึงเรื่องเลาเกี่ยวกับนาง
พญางูขาวที่เปนตํานานของวัดจินซาน ดังความวา

        ทานบรรยายถึงสถานที่ที่ขาพเจาจะไป ไดแก วัดจินซาน ในเมืองเจิ้นเจียง มีเจดียนางพญางูขาว 
และเลาเรื่องยอวามีนางพญางูอายุหลายพันป มีฤทธิ์สามารถแปลงกายเปนสาวงามมาเปนภรรยา
ของนักศึกษาผูหนึ่งคือ สว่ีเซียน เจาอาวาสวัดจินซานชื่อ พระฝาไห ไมเห็นดวยวา ปศาจจะมาสมสู
อยูกับมนุษยไดอยางไร จึงพยายามกีดกัน นางพญางูเคยทําใหน้ําทวมวัดจินซาน แสดงวาวัดนี้เคย
จมน้ําอยูหนหนึ่ง ภายหลังนางพญางูขาวพายแพฤทธิ์ของพระฝาไห ถูกครอบไวในเจดียถึง 19 ป จน
ลูกชายมาชวย จึงออกจากเจดียได

(หนา 10)

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต
ของเปาบุนจิ้น ผูวาราชการเมืองไคเฟง ที่มีช่ือเสียงในดานความยุติธรรม ดังความวา

        มีเรื่องเลากันวากอนที่ทานเปาจะเสียชีวิต จักรพรรดิอยากจะมอบเมืองเหอเฟย (ปจจุบันเปน
เมืองหลวงของมณฑลอานฮุย) ซึ่งเปนบานเกิดของทานใหทาน ทานบอกวาตอนนี้ก็ชราแลว อาจจะ
ไมมีชีวิตอยูและไมทราบวาลูกหลานจะปกครองดี ดูแลประชาชนใหมีความสุขไดหรือไม ถาจะ
พระราชทานก็ขอแตคูรอบเมือง ถาลูกหลานยังมีอยูก็จะตองมาลอกคู ทําประโยชนแกแผนดิน     
ทําผลเสียแกประชาชนไมได จักรพรรดิก็พระราชทานตามที่ตองการ ขณะนี้คูเมืองนี้ก็ยังอยู ราษฎร
เรียกกันวา แมน้ําเปา เขาวารากบัวแมน้ําเปาอรอย ที่ตางจากรากบัวอื่นอีกอยางคือ รากบัวแมน้ําเปา
นี้หักแลวไมมีไยติดกัน หมายความถึงไมมีผลประโยชน สวนตัว…

(หนา 200)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
บรรยายโวหารในการเลาเรื่องราวและเหตุการณตางๆ โดยละเอียด ทําใหผูอานเขาใจสิ่งที่พระองค
ทรงกลาวถึงอยางชัดเจน เสมือนไดรวมโดยเสด็จพระราชดําเนินไปกับพระองค
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2.2 อธิบายโวหาร
ชุมสาย สุวรรณชมภู กลาวถึงความหมายของอธิบายโวหารไว ความวา

        อธิบายโวหาร คือ โวหารที่ทําใหความคิดเรื่องหนึ่งกระจางชัดเจนขึ้น มักใชในงานเขียนทาง
วิชาการและตํารับตําราตางๆ โดยมีจุดประสงคจะนําประเด็นที่สงสัยมาอธิบายใหเขาใจแจมแจง 
การเลาเรื่องบางตอนถามีประเด็นที่เปนปญหาก็อาจใชอธิบายโวหารเสริมความตอนนั้นจนเรื่อง
กระจางชัดเจนขึ้น บางทานจึงถือวาอธิบายโวหารเปนสวนหน่ึงของบรรยายโวหาร อธิบายโวหารนี้
มักใชอธิบายกระบวนการ การวิเคราะหหรือจําแนกเนื้อหาออกเปนประเภทหรือเปนพวก          
และอธิบายความหมายของคํา5

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชอธิบายโวหาร 
ดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงอธิบายถึงลักษณะหองบรรทมภายใน
เรือนรับรองที่ประทับในเมืองซีอาน มณฑลสานซี ดังความวา

…ในหองนอนมีสองเตียง (เขาเตรียมเผื่อนองเล็กดวย) คลุมดวยผาแพรสีแดง สวนหองน้ําใหญกวา
หองนอนสองเทา มีอางอาบน้ํา ที่อาบน้ําบัว สวมชักโครก สวมซึม อางลางหนา มียาสีฟน แปรง
สีฟน แปง ครีมชนิดตางๆ แกวน้ํา ฯลฯ อีกดานมีเกาอี้คลายๆ เกาอี้หมอฟนอยูหนากระจกและที่โตะ
มียาทาเล็บสีตางๆ ลิปสตกิ กรรไกรตัดเล็บไวใหเสร็จ ใกลๆ อางอาบน้ํามีเกาอี้หวายตัวใหญ คลุม
ดวยผาขนหนูขางๆ เกาอี้มีโตะ มีอางเคลือบ & รองเทาแตะวางไว ออกจากหองน้ําเปนตูเสื้อผา ซึ่งมี
เสื้อคลุมไวใหดวย ประตูตูเหมือนประตูหอง เพราะฉะนั้นระหวางอยูซีอานเพียงคืนเดียวเทานั้น 
ขาพเจาก็เปดประตูเดินเขาตูไปหลายครั้ง

(หนา 140 – 142)

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงอธิบายถึง “ฉงเชา” สมุนไพรจีนชนิด
หนึ่ง ดังความวา

…ไกดําตุนกับฉงเชา ซึ่งเปนสมุนไพร ขึ้นอยูในที่สูง 4,000 เมตรขึ้นไป รูปรางเหมือนหนอน เขา
พูดกันวาฤดูหนาวเปนหนอน ฤดูรอนเปนหญา ตกลงเลยไมทราบวาเปนอะไร ภายหลังอานพบวา
เปนหนอนผีเสื้อคางคาว (Hepialus armoricanus oberthii) บนตัวหนอนมีเห็ดราช่ือ Cordyceps 
sinensis (Brek) Saec เจริญเติบโตอยู สปอรของเห็ดแทงเขาตัวหนอนที่จําศีลในฤดูหนาว เช้ือเห็ดโต

                                                          
5ชุมสาย สุวรรณชมภู, ความรูเกี่ยวกับการใชโวหารและภาพพจน,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 48.
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เปนเสนใย Hypha ดูดแรธาตุจากตัวหนอน จนตัวหนอนคอยๆ ตายไป ถึงฤดูใบไมผลิเห็ดจะงอก
ออกเปนตนบนซากหนอนตายแหง

(หนา 22)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคทรงอธิบายถึงความเชื่อและประโยชนของ
ตนทับทิม ดังความวา

…บรรยายเรื่องตนทับทิมวาเปนไมมงคล เวลาจะไปไหนใหหักกิ่งติดไปดวย เคยไดยินวาดีเพราะ
เมล็ดมาก เปนเครื่องหมายของการมีลูกมาก อุดมสมบูรณดี คนจีนบางคนเวลาไปเผาศพกลับมาตอง
ลางหนาดวยน้ําแชใบทับทิม

(หนา 20)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
อธิบายโวหารในการอธิบายหรือช้ีแจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหผูอานเขาใจอยางกระจางแจง จะเห็นไดวา
พระองคทรงใชถอยคําภาษาในการอธิบายที่เขาใจงายและทรงอธิบายอยางกระชับรัดกุม ทําให       
ผูอานเขาใจเรื่องที่พระองคทรงตองการอธิบายหรือช้ีแจงไดดีขึ้น การอธิบายโวหารนี้ชวยเสริมให
เร่ืองราวในพระราชนิพนธใหมีน้ําหนักนาเชื่อถือและเขาใจงายขึ้น

2.3 พรรณนาโวหาร
ปรีชา ชางขวัญยืน ไดกลาวถึงความหมายของการพรรณนา ดังความวา

…หมายถึงการที่ผูเขียนถายทอดสิ่งที่ตนสังเกต และอารมณความรูสึก เพื่อใหผูอานเกิดความรูสึก
หรือมโนภาพอยางเดียวกับผูอาน ดังนั้นสิ่งที่ถายทอดนี้อาจไดแกอารมณ มโนภาพ ความรูสึกทาง
ดานผัสสะ กลาวคือถายทอดประสบการณของตนในเรื่องนั้น มากกวาจะกลาวขอเท็จจริงโดยไมเอา
ความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ จุดมุงหมายของการพรรณนาก็คือใหผูอานเกิดมโนภาพอยาง
เดียวกับที่ผูเขียนรูสึก6

                                                          
6ปรีชา ชางขวัญยืน, ศิลปะการเขียน, 48.
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ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคทรงพรรณนาถึงสภาพธรรมชาติสอง
ฟากฝงลําน้ําที่ประกอบไปดวยพืชพรรณธรรมชาติที่สวยงาม ทําใหทิวทัศนของทะเลสาบโซวซีหู
งดงามยิ่ง ดังความวา

…ทะเลสาบโซวซีหู เดิมมีช่ือวา เปาจั้นหู เปนลําน้ําที่มีตนน้ํามาจากภูเขาสูกัง ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของหยังโจว กอนกลางคริสตศตวรรษที่ 18 ยังมีสภาพเปนลําน้ําหรือลําคลองธรรมชาติ ตอมา
มีการสรางสวนบนสองฟากฝงลําน้ําที่เรียวยาวคดเคี้ยว กอเกิดทัศนียภาพที่งดงาม ภาพกิ่งและใบตน
หลิวแตะลงบนผิวน้ําที่ทอดยาวสองฟากฝง ภาพหองหอศาลาในหมูไมนานาพันธุที่งามหลากสี  นับ
จากนั้นเปนตนมา ทะเลสาบโซวซีหูจึงเปนที่ลองเรือชมสวน ชมทิวทัศนที่งามตระการ เปนแหลง
ทองเที่ยวลือนามของหยังโจว

(หนา 172)

จากการศึกษาพบวาในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช
พรรณนาโวหารไมมากนัก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะพระองคมีพระราชประสงคที่จะใหขอมูลความรูที่
เปนขอเท็จจริงเปนหลัก แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวาพระองคก็ยังคงสอดแทรกบทพรรณนาโวหาร
ไวบางตอน เพื่อสรางอารมณความรูสึกของผูอานใหรูสึกคลอยตามและมีอารมณรวมไปกับเรื่องราว
ที่พระองคทรงนําเสนอ การใชบทพรรณนาโวหารนี้เองทําใหผูอานเกิดมโนภาพ และรูสึกเสมือนได
โดยเสด็จพระราชดําเนินไปกับพระองค รวมรูสึกเชนเดียวกับพระองค นอกจากนี้พรรณาโวหารยัง
เปนการใชวรรณศิลปสรางสรรคความบันเทิงและสุนทรียภาพใหแกผูอานอีกดวย

จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะ
ทรงใชโวหารในพระราชนิพนธหลายลักษณะ แตพบวาพระองคทรงใชบรรยายโวหารมากที่สุด 
ชวยใหผูอานเขาเรื่องราวตางๆ ไดชัดเจนเปนลําดับขั้นตอน ในขณะที่อธิบายโวหารชวยใหผูอาน  
เขาใจประเด็นที่ทรงตองการชี้แจงไดกระจางแจงขึ้น สวนพรรณนาโวหารชวยสรางอารมณความ    
รูสึกและมโนภาพใหแกผูอาน จะเห็นไดวาพรรณนาโวหารพบนอยที่สุด ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ   
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนงานเขียนที่มุงใหขอเท็จจริงมากกวามุงสรางความ
สะเทือนอารมณนั่นเอง การใชโวหารตางๆ พระองคทรงใชอยางเหมาะสมและสอดคลองกลมกลืน
กัน จึงทําใหพระราชนิพนธนาสนใจและเขาใจงาย

3. การใชภาพพจน
ภาพพจนเปนวิธีการใชภาษาซึ่งคําหรือสํานวนที่ใชมีความหมายไมตรงตามตัวหนังสือ   

การใชถอยคําในลักษณะดังกลาวทําใหผูฟงเกิดจินตภาพ (image) หรืออารมณบางอยางซึ่งยากแก
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การบรรยายดวยการใชภาษาอยางตรงไปตรงมา7 ดังที่ กุหลาบ มัลลิกะมาศ อธิบายความหมายของ
ภาพพจนไววา

        ภาพพจน คือ ถอยคําที่เรียบเรียงอยางใชโวหาร ไมกลาวอยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้โดยมีเจตนา
ใหมีประสิทธิผลตอความเขาใจ และตอความรูสึกยิ่งกวาการใชถอยคําบอกเลาธรรมดา ในวรรณคดี
โดยเฉพาะในบทรอยกรองกวีอาจพูดอยางหน่ึงแตหมายความอีกอยางหนึ่งและเปนที่ยอมรับกันวา
เปนวิธีการที่ดี และเปนคุณสมบัติสําคัญของกวีบทนั้น ภาพพจนมิไดมีแตในเฉพาะบทรอยกรอง ใน
รอยแกวนักเขียนก็นิยมใชวิธีการสรางภาพพจนเชนเดียวกัน การใชภาพพจนในการแตงทําใหผูอาน
ไดรวมเขาใจคิด และรูสึกถึงอารมณยิ่งขึ้นตามที่ผูแตงตั้งใจเสนอ8

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาพพจน           
4 ลักษณะ คือ อุปมา บุคลาธิษฐาน อติพจน และการกลาวอางถึง ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1 อุปมา
วินิตา ดิถียนต ไดอธิบายความหมายของอุปมาไววา

        simile หรืออุปมา หมายถึง โวหารเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่งที่โดยธรรมชาติแลวมีสภาพ
แตกตางกัน แตวามีลักษณะหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งที่เหมือนหรือคลายกันนํามาเปรียบ
เทียบ โดยยกคุณสมบัติหรือลักษณะคํากลาวนั้นเปนตัวเทียบ ดวยการใชคําเชื่อมที่แปลความหมาย
ไดวาเหมือนหรือคลายหรือเทา เพื่อเนนใหเห็นจริงวาเหมือนอยางไร ตรงไหน ในลักษณะใด     
เชน หนาขาวเหมือนไขปอก, หนาดําเหมือนตกลงไปในลังถาน และมอมแมมราวกับคลุกฝุนมา 
เปนตน9

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชอุปมา ดังเชนใน
พระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงใชการเปรียบเทียบวา “เสียงเหมือนวัวแกใกล
คลอด” ดังขอความความวา

                                                          
7เรื่องเดียวกัน, 215.
8กุหลาบ มัลลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), 126 – 127.
9วินิตา ดิถียนต, “เอกสารประกอบคําสอนวิชา 411 225 วรรณคดีวิจารณ,” ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537, 99 (อัดสําเนา).
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        รายการที่ 12 อาจารยสารสินรับอาสาออกมารองเพลง แตกวาจะรองไดอารัมภบทเสียยืดยาววา
เปนเพลงที่หัดรองตั้งแตสมัยเด็กๆ ช่ือเพลงก็จําไมไดแลว เวลารองทีไรมีคนวาเสียงเหมือนวัวแก
ใกลคลอด…

(หนา 240)

พระองคทรงกลาวถึงเสียงรองเพลงของ นายสารสิน วีระผล พระอาจารยที่โดยเสด็จ     
พระราชดําเนิน โดยเขาไดเปรียบเทียบเสียงของตนเองวา “เสียงเหมือนวัวแกใกลคลอด” ทําให        
ผูอานเกิดจินตภาพถึงเสียงนั้นไดเปนอยางดี กลาวคือ วัวแกยอมมีเสียงรองที่แหบพรา ไมสดใส
กังวาน เนื่องจากสภาพของกลองเสียงที่ใชงานมาเปนระยะเวลายาวนาน ประกอบกับเปนวัวแกใกล
คลอดเสียงก็ยิ่งสรางความรําคาญมากกวาความไพเราะ

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 1 พระองคทรงใชการเปรียบเทียบวา 
“น้ําแข็งพวงๆ ดูคลายๆ กับตนไมหอดวยเครื่องเงิน” ดังความวา

…น้ําอุนมีไอน้ํา บริเวณนั้นริมฝงปลูกตนหลิว ไอน้ําระเหยไปเกาะกิ่งหลิวเปนน้ําแข็งพวงๆ            
ดูคลายๆ กับตนไมหอดวยเคร่ืองเงิน งดงามมาก

(หนา 60 – 61)

พระองคทรงกลาวถึงน้ําแข็งที่เกาะอยูบนตนหลิวซ่ึงมีลักษณะเปนพวงๆ จนทําใหตนหลิวมี
สภาพ “คลายๆ กับตนไมหอดวยเครื่องเงิน” การเปรียบเทียบเชนนี้ทําใหเกิดจินตภาพถึงตนไมที่มี
แสงเรืองรอง แวววาว ระยิบระยับ เนื่องจากเกล็ดน้ําแข็งที่เกาะอยูบริเวณกิ่งไมสะทอนแสงอาทิตย 
จึงทําใหเกิดประกายงดงามคลายกับตนไมนั้นถูกหอไวดวยเครื่องเงินนั่นเอง

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงใชการเปรียบเทียบวา “นั่งรถแลว
เหมือนเตนดิสโก” ดังความวา

…สวนถนนที่รถแลนนั้นนั่งรถแลวเหมือนเตนดิสโก ฟงเขาแลวก็ขัน เพราะคําวาถนนดิสโกนี้   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกถนนสายที่เขาไปที่โครงการที่ใช “ทฤษฎีใหม” ของทาน…

(หนา 153)
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พระองคทรงกลาวถึงการเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งที่ “นั่งรถแลวเหมือน
เตนดิสโก” การเปรียบเทียบเชนนี้แสดงใหเห็นถึงสภาพถนนที่ขรุขระเปนหลุมเปนบอจนทําให    
รถยนตพระที่นั่งโคลงตัวไปมา ทําใหผูที่อยูภายในรถตองขยับและเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา
ตามจังหวะการโคลงและการกระเทือนของรถ ซ่ึงเปรียบเสมือนการเตนดิสโกที่ผูเตนตองเคลื่อน
ไหวรางกายไปตามจังหวะดนตรีตลอดเวลาเชนกัน

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคยังทรงใชการเปรียบเทียบ
วา “ตนหลิวท่ีใบรวงเหลือแตกานดูเหมือนหมอกควัน” ดังความวา

        ทิวทัศนของทะเลสาบนี้งามทุกฤดูกาล ในฤดูรอนมีดอกบัวบานสีชมพูเต็มทะเลสาบ ตนหลิว
ริมทะเลสาบเขียวขจี ฤดูหนาวตนหลิวท่ีใบรวงเหลือแตกานดูเหมือนหมอกควัน

(หนา 79)

พระองคทรงกลาวถึงตนหลิวริมทะเลสาบในฤดูหนาวที่ใบรวงจนหมดตนเหลือเพียงกิ่ง
กานที่ “ดูเหมือนหมอกควัน” การเปรียบเทียบเชนนี้ทําใหผูอานเกิดจินตภาพถึงสภาพอากาศสลัวๆ 
ของฤดูหนาว และตนหลิวที่มีสีเทาปราศจากใบ เมื่อตนหลิวสีเทาที่มีลําตนโคงงอตามธรรมชาติยืน
ตนอยูทามกลางอากาศสลัวๆ ของไอหมอก จึงอาจจะทําใหเรามองเห็นตนหลิวคลายหมอกควันที่
ลอยออยอ่ิงอยูในอากาศ

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาการใชอุปมาในพระราชนิพนธทําใหพระราชนิพนธ       
นาสนใจและมีสีสันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหผูอานเกิดจินตภาพไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะใน
ส่ิงที่เปนนามธรรมซึ่งพระองคสามารถใชการอุปมาใหผูอานเขาใจในสิ่งที่พระองคทรงกลาวถึงไดดี
ยิ่งขึ้น และยังเปนการเสริมสรางความคิดและจินตนาการใหแกผูอาน ทําใหผูอานไดใชทักษะในการ   
ตีความและวินิจสารไดมากขึ้นอีกดวย

3.2 บุคลาธิษฐาน
วินิตา ดิถียนต ไดใหความหมายของบุคลาธิษฐานไววา
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        Personification หรือ บุคลาธิษฐาน คือการนําสิ่งที่ไมมีชีวิต หรืออาการนามมากลาวใหเหมือน
กับเปนสิ่งมีชีวิต หรือมีคุณสมบัติ หรือมีความรูสึกอยางมนุษย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ รูสึกประทับใจ 
อารมณสะเทือนใจ หรือใหภาพที่งดงามเปนภาษากวีมากกวาการใชภาษาอยางตรงไปตรงมา10

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชบุคลาธิษฐาน  
ดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงใชบุคลาธิษฐานวา “กลองทานผูหญิงซ่ึง
มักจะปวยตลอดกาล” ดังความวา

…สําหรับกลองถายรูปของขาพเจากับกลองของทานผูหญิงมณีรัตนนั้นเหมือนกัน แตของขาพเจา
ใชการไดดีกวากลองทานผูหญิงซึ่งมักจะปวยตลอดกาล…

(หนา 199 – 200)

พระองคทรงกลาวถึงกลองถายรูปของทานผูหญิงมณีรัตนที่มักจะ “ปวยตลอดกาล” ซ่ึง      
ขอความนี้มีนัยส่ือความหมายวา กลองนี้มักจะขัดของอยูเสมอ พระองคทรงใชคําวา “ปวย” ซ่ึงเปน
อาการผิดปกติทางรางกายของมนุษยที่รูสึกไมสบายเพราะโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทรงนําเอาลักษณะ
ความผิดปกติทางรางกายของมนุษยมาเปรียบเทียบกับความขัดของของกลองถายรูปที่มีความผิด
ปกติใชการไมได เสมือนมนุษยที่กําลังปวย การใชบุคลาธิษฐานเชนนี้ชวยส่ือความหมายได          
ชัดเจนขึ้น

ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 3 พระองคทรงใชบุคลาธิษฐานวา “นก
อะไรก็ไมทราบจีบกัน 2 ตัว ตัวผูมาขอความรัก แตตัวเมียบอกวาตองมีของกํานัลถูกใจ” ดังความวา

        นอกจากนั้นเขาถายภาพนกออกจากไข เปดปกกิ่งหัดบิน นกขมิ้น นกอะไรก็ไมทราบจีบกัน 2 
ตัว ตัวผูมาขอความรัก แตตัวเมียบอกวาตองมีของกํานัลถูกใจ ตัวผูตองไปหาหนอนมาใหตัวหนึ่ง
จึงโอเค…

(หนา 108)

พระองคทรงกลาวถึงนกชนิดหนึ่งโดยทรงอธิบายพฤติกรรมของนกชนิดนี้วา “จีบกัน”  
“ขอความรัก” และ “มีของกํานัลถูกใจ” ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวมีลักษณะเชนมนุษย การที่พระองค
ทรงสรางพฤติกรรมของนกใหมีลักษณะคลายมนุษย เนื่องจากพระองคมีพระราชประสงคใหผูอาน
                                                          

10เรื่องเดียวกัน, 112.
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เกิดอารมณรวมไปกับเหตุการณนั้น อีกทั้งรูสึกเพลิดเพลินใจและขบขันไปกับขอความดังกลาว    
อีกดวย

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาการใชบุคลาธิษฐานชวยใหผูอานเกิดความประหลาดใจ
และฉงนสนเทหไปกับพฤติกรรมที่มีอากัปกิริยาอยางมนุษย ของพืช สัตว และสิ่งที่ไรชีวิตตางๆ  ซ่ึง
การใชบุคลาธิษฐานชวยใหผูอานเกิดจินตภาพไปกับเรื่องราวที่พระองคกลาวถึงไดอยางชัดเจน ชวย
สรางอารมณความรูสึกรวมใหแกผูอานไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการกระตุนจินตนาการและความคิด
ของผูอานจากการฝกตีความขอความตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน

3.3 อติพจน
วินิตา ดิถียนต ไดกลาวถึงความหมายของอติพจนไว ความวา

        Hyperbole หรือ อติพจน หมายถึงการกลาวเกินจริงเกิดจากความคิดของกวีที่ตองการย้ําความ
หมายใหฟงหนักแนนจริงจัง เชน เนนอารมณรัก อารมณโศก ใหฟงซาบซึ้งประทับใจ โดยที่ผูกลาว
และผูฟง ตางก็รูวาเปนเพียงการสรางสํานวนโวหาร เพื่อย้ําความหนักแนน มิใชเปนการกลาวเท็จ 
และไมใชวากวีตองการสรางสิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมา11

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชอติพจนเพียง
แหงเดียว คือ ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงใชอติพจนวา “วิ่งหนีกันปาราบ” ดัง
ความวา

        หมูพันธุ “ไหหู” ซึ่งเปนหมูจีนพันธุดี ทางกรมปศุสัตวอยากไดมากขอไปที่จีน จีนก็สงมาให
เรา ปรากฏวาถูกกับอากาศบานเราเปนอยางดี คงออกลูกออกหลานใหเราในไมชา มองหนาแลวนึก
อกุศลวาอีกหนอยถามีแยะแลว เวลาทําพิธีเซนไหวอะไรแลวใชหัวหมูแบบนี้ เจาคงงงแลว
พราหมณคงวิ่งหนีกันปาราบ

(หนา 147)

                                                          
11เรื่องเดียวกัน, 110.
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พระองคทรงกลาวถึงลักษณะอากัปกิริยาของผูที่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อไดเห็นหัวหมู 
“ไหหู” และคงจะ “วิ่งหนีกันปาราบ” ซ่ึงขอความนี้เปนการกลาวที่เกินจริง เพราะถึงแมจะวิ่งเร็ว
เพียงใดก็คงไมทําให “ปาราบ” ได แตทั้งนี้พระองคมีพระราชประสงคที่จะทรงเนนย้ําพฤติกรรมนั้น
วา เมื่อพราหมณเห็นหัวหมูไหหูคงจะตระหนก ตื่นตกใจมากจนทําใหวิ่งเร็วมาก เร็วถึงขนาดที่อาจ
จะทําใหปาราบไดนั่นเอง เปนการที่ชวยเนนย้ําความหมายใหดูหนักแนน ทั้งนี้จะเห็นวาขอความ     
“วิ่งหนีกันปาราบ” ชวยเนนย้ําถึงความนาเกลียด ความแปลกประหลาดของภาพถายหมูไหหูไดเปน
อยางดี

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
อติพจนนอยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสารคดีเปนงานเขียนที่มุงเนนใหความรูที่เปนขอเท็จจริง จึงไม
เอื้อตอการใชจินตนาการที่ขัดแยงกับความเปนจริงนัก แตทั้งนี้จะเห็นไดวาการใชอติพจนก็ชวย
สรางอารมณความรูสึกใหแกผูอาน เปนการเนนย้ําความหมายใหหนักแนนจริงจัง ทําใหผูอานเกิด
จินตภาพไดชัดเจน

3.4 การกลาวอางถึง
วินิตา ดิถียนต ไดกลาวถึงความหมายของการกลาวอางถึงไวดังความวา

        Allusion หรือ การอางถึงหรือการเทาความ หมายถึงการอางอิงถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณ
ในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ หรือขอความตอนใดตอนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งโดยทางตรงและ 
ดัดแปลง12

 ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชการกลาวอางถึง
ไวดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ขณะที่เสด็จฯเยือนเมืองซีอาน มณฑลสานซี       
พระองคไดทอดพระเนตรแมน้ําเวยเหอซึ่งเปนแมน้ําที่มี 2 สี แลวทรงกลาวอางถึงวรรณคดีเร่ือง 
“กามนิต” ที่แมน้ําคงคาและแมน้ํายมุนาตางก็มี 2 สีเชนกัน ดังความวา

        คุณซุนหมิงเลาใหขาพเจาฟงวา มณฑลสานซีมีแมน้ําสําคัญคือแมน้ําเวยเหอ ซึ่งมีความแปลก
อยูที่แมน้ําสายนี้มีสาขาสองสาย สายหนึ่งมีสีเขียว อีกสายหนึ่งเปนสีเหลือง ลืมถามวาทําไมเปน
อยางนั้น สีเหลืองคงจะเปนเพราะดิน (เหมือนสีแมน้ําหวงเหอ แมน้ํานี่ก็เปนสาขาแมน้ําหวงเหอ
ดวย) สีเขียวคงเปนพืชแขวนลอยในน้ําอยางหนึ่งจําพวกสาหราย (นี่แตงเองนะ) กลาวถึงน้ําสีเขียวสี

                                                          
12เรื่องเดียวกัน, 116.
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เหลืองทําใหนึกถึงหนังสือเรื่องกามนิต ที่วาแมน้ําคงคาและแมน้ํายมุนานั้น สีเหลืองและเขียว    
รวมกันบางแยกกันบาง เปรียบเหมือนวรรณะพราหมณและวรรณะกษัตริย ที่บางครั้งก็รวมกันมี
ความสามัคคีกันดี บางครั้งก็มีความแตกแยกกัน…อาว… แลวทําไมพูดเรื่องเมืองจีนอยูดีๆ แลวไถล
ไปเมืองอินเดียได แมน้ําเวยเหอนี้ไหลจากกานซู

(หนา 137)

ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคเสด็จไปวัดลามะหยงเหอกงและได
ทอดพระเนตรเขาพระสุเมรุทําดวยสําริด พระองคมีพระราชประสงคที่จะพรรณนาถึงลักษณะและ
ความงดงามของเขาพระสุเมรุจึงทรงกลาวอางถึงวรรณคดีไทยเรื่อง “ขุนชางขุนแผน” ตอนพรรณนา
มานของนางวันทองที่กลาวถึงเขาพระสุเมรุไว ดังความวา

ขาพเจาไมทราบจะบรรยายเขาพระสุเมรุวาอยางไร จึงขออางคําพรรณนามานวันทอง
ในเรื่องขุนชางขุนแผน

“เจาปกเปนหิมพานตตระหงานงาม
อรามรูปพระสุเมรุภูผา
วินันตกอัสกัณฑเปนหลั่นมา
การวิกอิสินธรยุคนธร
อากาศคงคาชลาสินธุ
มุจลินทรหาแถวแนวสลอน
ไกรลาสสะอาดเอี่ยมอรชร
ฝูงกินนรคนธรรพวิทยา”

(หนา 27)

ในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ พระองคไดเสด็จไปทาเรือโบราณจางหลินและทรง
กลาวถึงหมาจู เทพธิดาแหงทองทะเล จากนั้นทรงกลาวอางถึงวรรณคดีไทยในสมัยกรุงธนบุรีเร่ือง 
“นิราศกวางตุง” ของเจาพระยามหานุภาพ ที่มีการกลาวถึงเทพเจาหมาจูเชนกัน ดังความวา

        ผูที่เดินทางจะตองกราบไหวหมาจู เทพธิดาแหงทองทะเล ทาเรือทุกแหงจะมีศาลเจาหมาจูให 
ผูโดยสารกราบไหวเพื่อขอพรใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ ในนิราศกวางตุงของนายมหานุภาพซึ่ง
เขียนในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2324) เรียกวา พระหมาจอ…

(หนา 19)
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ในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม พระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรดินแดนที่
ไดรับการขนานนามวา เจียงหนาน ซ่ึงมีความงดงามยิ่งจนทําใหนักประพันธ ผูสรางภาพยนตร และ
นักแตงเพลงตางนําบรรยากาศและทิวทัศนที่งดงามของเจียงหนานมาเปนฉากสวนหนึ่งของเรื่อง 
โดยพระองคทรงกลาวอางถึงภาพยนตรเรื่อง “มังกรหยก” และบทเพลงในภาพยนตรเร่ือง “จอมใจ
จักรพรรดิ” ที่กลาวถึงความงดงามของเจียงหนาน ดังความวา

        คนไทยคุนเคยกับคําวาเจียงหนาน หรือที่ภาษาจีนแตจิ๋วออกเสียงวา กังนั้ม และภาษาไทยออก
เสียงเคลื่อนไปวา กังหนํา เพราะมีภาพยนตรเกี่ยวกับจักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จประพาสเจียงหนาน
มาฉายหลายเรื่อง ภาพยนตรจีนกําลังภายในที่ฉายกันทางโทรทัศนก็มีอยูหลายเรื่องที่กลาวถึง    
เจียงหนาน เรื่อง มังกรหยก ของกิมยงก็เอาเจียงหนานมาเปนฉากสวนหนึ่งของเรื่อง มีผูกลาหาญทั้ง
เจ็ดแหงกังหนํา อาจารยของกวยเจงเปนตัวละครในเรื่องดวย เพลงในภาพยนตรเรื่อง จอมใจ
จักรพรรดิ หรือ เจียงซานเหมยเหริน ก็รองบรรยายถึงเจียงหนานเชนกัน จนคําวาเจียงหนานเหา 
หรือเจียงหนานแสนงาม เปนวลีที่ชาวจีนพูดกันติดปาก

(หนา 4)

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคไดเสด็จประพาสศาลาลี่เซ่ียใน
บริเวณทะเลสาบตาหมิงที่จักรพรรดิเฉียนหลงโปรดเสด็จประพาสอยูเสมอและไดทรงพบกับ     
สาวงามที่ทรงตองพระราชหฤทัย ซ่ึงตํานานเกี่ยวกับการเสด็จประพาสสถานที่แหงนี้ของจักรพรรดิ
เฉียนหลงไดถูกนํามาสรางเปนภาพยนตรโทรทัศนเร่ือง “เจาหญิงกํามะลอ” ดังความวา

        หลังจากที่จักรพรรดิเสด็จกลับพระนครและมิไดเสด็จมาที่นี่เปนครั้งที่ 4 นางไดใหกําเนิดบุตร
สาวหนาตาเหมือนนางมีช่ือวา จื่อเวย กอนตายนางสั่งเสียบุตรสาวใหตามหาพระบิดา เกิดเปนเรื่อง
ราวที่เอามาสรางภาพยนตรโทรทัศนเรื่อง “เจาหญิงกํามะลอ” ที่สนุกสนาน แตไมรูจริงเท็จแคไหน

(หนา 82)

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงความเปนผูที่ทรงรอบรูในวรรณคดี วรรณกรรม      
ภาพยนตร และละครทั้งของไทยและจีน การที่พระองคทรงกลาวอางถึงวรรณคดี วรรณกรรม    
ภาพยนตร และละครตางๆ นี้ นอกจากจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวที่พระองคทรงกลาวถึงได    
ชัดเจนขึ้นแลว ยังเปนการเปดโลกทัศนของผูอานใหกวางขึ้น และชวยขยายวงวรรณกรรม          
ภาพยนตร และละครใหผูอานรูจักมากขึ้น และชวยใหผูอานที่สนใจสามารถไปคนความาอานและ
ศึกษาตอไปได ถือวาเปนการสงเสริมการอานดวยอีกทางหนึ่ง
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ดังที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาการใชภาพพจนชวยใหพระราชนิพนธสารคดี     
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนนาสนใจ ชวยเสริมสรางจินตนาการทําใหผูอานรวมรูสึกประดุจ
ไดเขาไปอยูรวมในเหตุการณหรือโดยเสด็จพระราชดําเนินกับพระองคและกระตุนอารมณความ     
รูสึกของผูอานใหมีอารมณรวมไปกับเหตุการณไดอยางดี อีกทั้งยังชวยใหผูอานเกิดจินตภาพเขาใจ
เนื้อเรื่องไดชัดเจนขึ้น นอกจากนี้การใชภาพพจนยังชวยสรางสีสันและชีวิตชีวาใหแกพระราช
นิพนธ ทําใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินใจจากการอานไดดวยวรรณศิลป และยังไดฝกทักษะใน
การคิดและตีความสารอีกดวย

4. ระดับภาษา
ส่ิงสําคัญประการหนึ่งในการสื่อสารที่ผูใชภาษาตองคํานึงถึงคือระดับภาษา  ปจจัยสําคัญที่

เปนเครื่องกําหนดหรือจัดระดับภาษา คือ ฐานะทางสังคมของผูใชภาษา กาลเทศะหรือโอกาสในการ
ใชภาษา และเนื้อเรื่องที่กลาวถึงในขณะสื่อสาร การใชระดับภาษาใหถูกตองเหมาะสมจะชวยใหการ
ส่ือสารมีประสิทธิผลตามที่ผูใชภาษาตองการ และยังสงผลใหเปนที่ยอมรับในสังคมอีกดวย13 ระดับ
ภาษาสามารถแบงได 2 ระดับ คือ ภาษาแบบเปนทางการ และ ภาษาแบบไมเปนทางการ ซ่ึงภาษา
แบบเปนทางการ สามารถแบงได 2 ระดับ คือ ภาษาระดับพิธีการ และ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ
หรือภาษาระดับทางการ สวนภาษาแบบไมเปนทางการ สามารถแบงได 3 ระดับ คือ ภาษาระดับ    
กึ่งทางการ ภาษาระดับสนทนา และภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก ในพระราชนิพนธสารคดี   
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาษา 3 ระดับ คือ ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับ
กึ่งทางการ และ ภาษาระดับสนทนา ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1 ภาษาระดับทางการ
วัลยา ชางขวัญยืน ไดกลาวถึงภาษาระดับทางการไวความวา

        ภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรือ ภาษาระดับทางการ แมภาษาระดับนี้จะไมอลังการเทา
ภาษาระดับพิธีการ แตก็เปนภาษาระดับสูงที่มีลักษณะสมบูรณแบบและถูกหลักไวยากรณ มีความ
ชัดเจน สละสลวย สุภาพ ผูใชภาษาจึงตองใชอยางละเอียด ประณีต และระมัดระวัง ตองมีการราง 
แกไข และเรียบเรียงไวลวงหนา เพื่อใชในโอกาสสําคัญที่เปนทางการ เชน ในการกลาวคําปราศรัย 
การกลาวเปดการประชุม  การกลาวคําประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังใชในการเขียนรายงานทาง

                                                          
13สรุปความจาก วัลยา ชางขวัญยืน, “ความรูเกี่ยวกับระดับของภาษา,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, จุไรรัตน 

ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : พี.เพรส, 2548), 42.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



488

วิชาการ เรียงความ บทความวิชาการ หนังสือราชการ และคํานําหนังสือตางๆ เปนตน ภาษาระดับนี้
เรียกกันทั่วไปวา ภาษาเขียน14   

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาษาระดับทาง
การ ดังเชนในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 2 พระองคทรงกลาวถึงความรูทั่วไป
เกี่ยวกับมณฑลเหลียวหนิง ดังความวา

        มณฑลเหลียวหนิงมีเนื้อที่รวม 140,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 40 ลานคน จัดวา
เปนมณฑลขนาดกลาง แตอุดมดวยทรัพยากร มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงระดับการศึกษาสูง      
ต้ังแต ค.ศ. 1990 เปนตนมามีการพัฒนามากขึ้น ทั้งพืชพรรณธัญญาหารที่เลี้ยงชีพในชีวิตประจําวัน
ก็มีเพียงพอ และยังเปดประตูสูโลกภายนอก มณฑลมีฝงทะเลยาวถึง 2,200 กิโลเมตร เปนอันดับ 2 
ของจีน มีเมืองสําคัญ เชน ตาเหลียน หยิงโขว ตานตง และจิ่นโจว มีนโยบายเปดประตูสูโลก       
(ใชระบบเศรษฐกิจพิเศษ) หมายความถึง มีนโยบายใหสิทธิประโยชนแกผูมาลงทุน สรางนิคม    
อุตสาหกรรม…

(หนา 64 - 65)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับทางการ
เนื่องจากทรงใชภาษาระดับคําสูง เปนคําหรือวลีที่เรียบเรียงไวอยางสละสลวย เชน “อุดมดวย
ทรัพยากร” “พืชพรรณธัญญาหาร” รวมทั้งใชศัพทวิชาการ เชน “สิทธิประโยชน” เปนตน

ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงหนาที่หลักของคณะ 
กรรมาธิการควบคุมแมน้ําเหลือง ดังความวา

        คณะกรรมาธิการนี้เปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวงชลประทานแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีอํานาจหนาที่เกินกวาภูมิภาค ครอบคลุมหลายมณฑล ในลุมแมน้ําหวงเหอ ภูมิภาคปกครอง
ตนเองซินเจียง รวมทั้งแมน้ําบนผืนแผนดินใหญของมองโกเลียใน มีหนาที่หลักคือ
        1. จัดทํานโยบายและกฎระเบียบการใชน้ํา รวมทั้งตรวจสอบดูแลเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับน้ํา ให
มีการกระทําตามกฎหมายเหลานั้น

2. เขียนแผนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งแผนระยะกลางและระยะสั้น รวมทั้งจัดทํา
โครงการหลักของการพัฒนาชลประทานลุมน้ํา

                                                          
14เรื่องเดียวกัน, 44.
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        3. บริหารทรัพยากรแหลงน้ําอยางเปนเอกภาพ จัดใหมีการควบคุมดูแล ทดสอบ และประเมิน
ผลจากการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากรแหลงน้ําของลุมแมน้ํา
        4. จัดการแมน้ําลําคลอง หวยหนอง ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลน้ําต้ืน รวมทั้งบริหารแมน้ํา
สายสําคัญตามหนาที่ที่รัฐบาลมอบหมาย
        5. จัดการประสานงานการควบคุมปองกันน้ําทวม และแกปญหาภัยแลงในเขตลุมแมน้ํา…

(หนา 115 - 116)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับทางการ
เนื่องจากทรงใชภาษาระดับคําสูง และเปนศัพทวิชาการ เชน “บริหารทรัพยากร” “เอกภาพ” และ 
“การสํารวจภาคสนาม” เปนตน อีกทั้งยังมีรูปแบบการนําเสนอที่มีลักษณะคลายการเขียนรายงานที่
เปนทางการอีกดวย

ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคทรงกลาวถึงการศึกษาดาน
เทคโนโลยีทางทะเลระดับสูง ดังความวา

        การศึกษาดานเทคโนโลยีทางทะเลระดับสูง ชวยใหมีความรูเกี่ยวกับทะเลมากขึ้น เพื่อรักษา
สิทธิทางทะเล พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมทางทะเล ลดอุบัติเหตุทางทะเล สาขานี้นับวาเปนสาขา
ใหมที่เขาในโครงการ 863 ใน ค.ศ. 1996 มีการศึกษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การศึกษาดานการขยาย
พันธุและควบคุมเพศของสัตวน้ําเค็ม (ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม) มีอุปกรณที่ใชศึกษาทะเล 
การเลี้ยงปลา หอยเปาฮ้ือ การเลี้ยงหอยมุก การวิจัยสมุทรศาสตร การเอาสารตางๆ ที่สกัดจากสัตว
และพืชทะเลมาเปนสวนผสมในการผลิตยา (แผนปจจุบัน) เชน รักษาโรคเอดส โครงการขุดเจาะน้ํา
มันและแกสธรรมชาติ เรือที่ใชในการขุดเจาะ การใชคลื่น Seismic ในการศึกษาแผนดินไหวใน
ทะเล…

(หนา 166)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับทางการเนื่องจากทรง
ใชภาษาระดับคําสูง เปนคําศัพทวิชาการ เชน “เทคโนโลยีทางทะเล” และ “การวิจัยสมุทรศาสตร” 
เปนตน และจะเห็นไดวาทรงใชภาษาระดับทางการในการทรงบันทึกขอมูลที่เปนวิชาการอีกดวย

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะ
ทรงใชภาษาระดับทางการกับเนื้อหาที่เปนวิชาการหรือขอมูลที่เปนทางการ ซ่ึงการใชภาษาระดับ
ทางการชวยใหขอมูลเหลานั้นนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภาษาระดับทางการยังชวยใหผูอาน  
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เขาใจขอมูลในพระราชนิพนธไดงายและชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะมีรูปประโยคที่เปนระบบระเบียบ           
ไมสับสน

4.2 ภาษาระดับกึ่งทางการ
วัลยา ชางขวัญยืน ไดกลาวถึงภาษาระดับกึ่งทางการดังความวา

        ภาษาระดับกึ่งทางการ มีลักษณะที่ยังคงความสุภาพอยู แตผูใชภาษาก็ไมตองระมัดระวังมาก
เทาการใชภาษาแบบเปนทางการ เพราะอาจใชรูปประโยคงายๆ ไมซับซอน มีการละสวนของ
ประโยคไดบาง ถอยคําที่ใชเปนระดับคําสามัญ บางครั้งมีภาษาระดับสนทนาเขามาปะปนดวย 
ภาษาระดับกึ่งทางการจึงใชในการติดตอธุรกิจการงาน หรือใชสื่อสารกับบุคคลที่ไมสนิทสนมคุน
เคยกัน และใชในการเขียนเรื่องที่ผูเขียนตองการใหผูอานรูสึกเหมือนกําลังฟงผูเขียนเลาเรื่องหรือ
เสนอความคิดเห็นอยางไมเครงเครียด เชน การเขียนสารคดีทองเที่ยว บทความแสดงความคิดเห็น 
หรือการเลาเรื่องตางๆ เชน ชีวประวัติ เปนตน15

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาษาระดับ     
กึ่งทางการดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงความเปนมาของ
เจดียหานฟาเล็ก ดังความวา

        สําหรับเจดียหานฟาเล็กเปนของหลวงจีนอี้จิงซึ่งไปจาริกแสวงบุญและไปสืบหาพระคัมภีรที่
อินเดีย ในตอนนั้นพระถังซําจั๋งกลับมาแลว หลวงจีนอี้จิงไปลงเรือที่กวางตุง ใน ค.ศ. 671 เดินทาง
ผานมะละกาไปอินเดีย เรียนอยูที่อินเดียเปนเวลาถึง 25 ป แสดงใหเห็นวาสมัยราชวงศถังนาจะมี
เสนทางแพรไหมทั้งทางบกและทางทะเล บุคคลสําคัญคนหนึ่งที่เดินทางตามเสนทางแพรไหมทาง
บก ไดแก พระถังซําจั๋ง สวนผูที่เดินทางเรือที่สําคัญคือ หลวงจีนอี้จิง เมื่อทานกลับมาถึงประเทศจีน
ใน ค.ศ. 695 ทานไดเดินทางไปที่ลั่วหยาง ขณะนั้นพระจักรพรรดินี อูเจอเทียนประทับอยูลั่วหยาง 
ไดรับพระอี้จิงดวยพระองคเอง พระอี้จิงไดตามเสด็จกลับมาเมืองฉางอานเพื่อแปลคัมภีรในวัดนี้ 
เมื่อ ค.ศ. 705 จักรพรรดินีอูเจอเทียนสวรรคต จักรพรรดิจงจงไดขึ้นครองราชยอีกครั้ง หลวงจีนอี้จิง
แปลคัมภีรไปได 56 มวน 230 เลม ถึง ค.ศ. 707 จึงไดสรางเจดีย ใชเวลากอสราง 2 ป การกอสราง
เจดียหานฟาเล็กใชวัสดุคลายคลึงกับเจดียหานฟาใหญของพระถังซําจั๋ง แตรูปแบบตางกัน และการ
กอสรางเจดียหานฟาเล็กทําอยางประณีตกวา

(หนา 93)

                                                          
15เรื่องเดียวกัน, 45.
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จะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับกึ่ง       
ทางการเนื่องจากทรงใชภาษาระดับคําสามัญ เชน “บุคคล” “เดินทาง” และ “การกอสราง” เปนตน 
นอกจากนี้พระองคทรงใชขอความที่เสมือนกําลังเลาเรื่องใหผุอานฟง เชน “พระอ้ีจิงไดตามเสด็จ
กลับมาเมืองฉางอานเพื่อแปลคัมภีรในวัดนี้ เมื่อ ค.ศ. 705 จักรพรรดินีอูเจอเทียนสวรรคต จักรพรรดิ
จงจงไดขึ้นครองราชยอีกครั้ง” เปนตน จะเห็นไดวาการใชคําศัพทลดความเปนทางการลงจากภาษา
ระดับทางการ

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงความเปนมาของวัดพระเจดีย 
3 องค ดังความวา

        ไปที่วัดพระเจดีย 3 องค หรือที่เรียกกันวาวัดชงเซิ่น วัดนี้สรางขึ้นในสมัยนานเจา มีพระเจดีย  
3 องคอยูในวัด พระเจดียองคแรกสรางในสมัยราชวงศถังราวป ค.ศ. 823 มีรูปราง  สี่เหลี่ยม สูง     
69 เมตร มี 16 ช้ัน องคเล็ก 2 องค สรางสมัยราชวงศซง สูง 43 เมตร 10 ช้ัน รูปรางแปดเหลี่ยม เกิด
แผนดินไหวหลายครั้งในแถบนี้ เมืองและสิ่งกอสรางตางๆ ในวัดพังไปหมด แตพระเจดียยังอยู    
รัฐบาลจีนถือวาเปนโบราณสถานสําคัญระดับชาติ เมื่อป ค.ศ. 1978 ขณะบูรณะขุดพบโบราณวัตถุ
ถึง 689 ช้ิน ไมทราบวาขึ้นไปที่เจดียไดหรือเปลา แตคงไมได ถาไดเขาคงใหเราขึ้นไปแลว ดูแต
ไกลๆ ดูเรื่องโบราณคดีแคนี้เอง

(หนา 83)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับกึ่งทางการ เนื่องจาก
ทรงใชภาษาระดับคําสามัญ เชน “รูปราง” “แผนดินไหว” และ “พัง” เปนตน นอกจากนี้พระองคยัง
ทรงใชขอความเสมือนเลาสูกันฟง เชน “ไมทราบวาขึ้นไปที่เจดียไดหรือเปลา แตคงไมได ถาไดเขา
คงใหเราขึ้นไปแลว ดูแตไกลๆ ดูเร่ืองโบราณคดีแคนี้เอง” เปนตน

ในพระราชนิพนธเรื่อง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรงกลาวถึงอักษรที่จารึกไวบน
กระดองเตาและกระดูกเสี่ยงทาย ดังความวา

        อักษรบนกระดองเตาและกระดูกสัตวอื่นๆ ใชเสี่ยงทายเรื่องราวตางๆ เพื่อใหทราบความ
ประสงคของเทวดาและบรรพบุรุษ นํากระดองเตาและกระดูกนี้มาเผาไฟจนเกิดรอยแตก นํามาตี
ความได สมัยนั้นเริ่มมีการใชตัวเลขและคํานวณได เขียนเลขหมื่นได เลขหมื่นเขียนเปนรูปแมลง
ชนิดหนึ่งคลายแมงปอง หัวขอที่เสี่ยงทายมีเรื่องการเกษตร คนเจ็บปวย การเลี้ยงสัตว จับปลา การ
เกิดสรุิยุปราคา และจันทรุปราคา คนปวยเขียนเปนคนนอนเตียง มีรูปตาแปลวา ตาปวย หรือตาบอด 
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ซัง แปลวา เจ็บ หมิง แปลวา สวาง สมัยนั้นเขียนหมิงแทนที่จะเอาตัวที่แปลวาพระอาทิตยขึ้นหนา 
กลับเอาไวขางหลัง

(หนา 130)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับกึ่งทางการ เนื่องจาก
ทรงใชภาษาระดับคําสามัญ เชน “ตัวเลข” “กระดูก” “จับปลา” และ “คนเจ็บปวย” เปนตน  คําศัพท
เหลานี้เปนคําศัพทที่มักใชในชีวิตประจําวันชวยใหขอความเขาใจงายชัดเจน รูปประโยคไมซับซอน
มีลักษณะคลายการเลาเรื่องใหผูอานฟง

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
ภาษาระดับกึ่งทางการในการบรรยายและเลาเรื่องราวเหตุการณโดยทั่วไป การใชภาษาลักษณะนี้ใช
ถอยคํางายๆ ไมซับซอน ชวยใหผูอานรูสึกผอนคลายไปกับการใชภาษาที่ไมเครงครัดมากนัก ถึงแม
จะไมตองระมัดระวังมากเทาภาษาแบบเปนทางการ แตภาษาระดับกึ่งทางการยังคงความสุภาพและ
มีการจัดระบบความคิดที่เปนระเบียบชัดเจน

4.3 ภาษาระดับสนทนา
วัลยา ชางขวัญยืน ไดกลาวถึงภาษาระดับสนทนาไววา

        ภาษาระดับสนทนา มีลักษณะของภาษาพูดที่เปนกลางๆ สําหรับใชในการสนทนากันในชีวิต
ประจําวัน ระหวางผูสงสารและผูรับสารที่รูจักคุนเคยกัน นอกจากนั้นยังใชในการเจรจาซื้อขาย   
ทั่วไป รวมทั้งในการประชุมที่ไมเปนทางการ มีลักษณะรูปประโยคไมซับซอน ถอยคําที่ใชอยูใน
ระดับคําตํ่าที่มีคําสแลง คําตัด คํายอปะปนอยู แตตามปรกติจะไมใชคําหยาบ ภาษาระดับสนทนาใช
ในการเขียนนวนิยาย บทละคร บทภาพยนตร สารคดีบางเรื่อง และรายงานขาว เปนตน16

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏการใชภาษาระดับ
สนทนาดังเชน ในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณระหวาง
งานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน โดยทรงเลาถึงการผูกมิตรไมตรีระหวางพระสหายของพระองค
และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยชาวจีน ดังความวา

                                                          
16เรื่องเดียวกัน, 44.
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…พอขบวน ไทย – จีน ของเรามาถึงก็บอนแตก เสียงจอกแจกดังลั่นทั้งไทยและจีนสงภาษากัน
หลายอยางไทยๆ จีนๆ ปนกัน ขาพเจากําลังพยายามซอมพูดภาษาจีน ครั้นจะพูดจีนหมดก็พูดไม
เปนตองพูดไทยปน ไดความวาโตะโนนแถมภาษาอังกฤษดวยอีกอยาง เพราะหนูกิ่งของขาพเจากับ
เปยนเหมย ผูรักษาความปลอดภัย (ของขาพเจาเหมือนกัน) ซอมภาษาอังกฤษกัน กิ่งแนะนําตัววา 
My name is กิ่ง means a branch of a tree เปยนเหมยก็เลยวาตัวเองช่ือเหมย (Mei) แปลวา plum 
(บวย?) เปนอันวาช่ือตนไมกิ่งไมดวยกันจึงเปนเพื่อนกันได ชักชวนกันเที่ยวเมืองจีน หนูดอกบวย
บอกวามาเมื่อไรจะตอนรับอยางดี หนูกิ่งเลยบอกวาถามาก็จะอยูบานเธอนั่นแหละ แลวชวนกันวา
จะเปน pen friend กัน บทสนทนานี้ตอไปวาอยางไรไมทราบ เพราะที่จริงแลวขาพเจาไมไดยิน อึ่ง
มาเลาใหฟงอีกตอ

(หนา 79)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับสนทนา เนื่องจากทรง
ใชภาษาระดับคําสามัญและระดับคําต่ํา มีคําตัด คําสแลง คํายอปะปนอยูเปนจํานวนมาก เชน “บอน
แตก” “จอกแจก” “หนูกิ่ง” และ “ดังล่ัน” เปนตน การใชคําลักษณะนี้ใหความรูสึกสนิทสนมเปน   
กันเองระหวางพระองคและผูอานไดเปนอยางดี

ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงกลาวถึงเรื่องขําขันเกี่ยวกับซุนยัดเซ็น 
ดังความวา

        รองผูวาฯ บอกวายังมีนิทานอีกเรื่องซึ่งไมพบวาเปนเรื่องจริงหรือเปลา แตเขาเลาตอๆ กันมาวา 
ฝรั่งเชิญซุนยัดเซ็นไปกินไอศกรีม ไอศกรีมมีควัน ซุนยัดเซ็นกลัวไอศกรีมรอนก็เปากอน โดนฝรั่ง
หัวเราะเยาะเอาหาวาโง เพื่อเปนการแกแคนซุนยัดเซ็นก็เชิญฝรั่งมากินบะหมี่น้ําแบบบะหมี่ขาม
สะพานนี้ ดูขางนอกกไ็มรอนอะไรและไมมีควันขึ้น ที่จริงรอนมากจนเกือบจะลวกปากฝรั่ง เรื่องนี้
รองผูวาฯ บอกวาเปนความลับ รูไปเดี๋ยวฝรั่งมาโกรธเอา ขาพเจาวาฝรั่งไมโกรธหรอก แตซุนยัดเซ็น
อาจจะโกรธ แตทานก็ตายไปแลวไมเปนอะไร…

(หนา 205)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับสนทนา เนื่องจากทรง
ใชภาษาระดับคําสามัญและระดับคําต่ํา มีคําตัด คําสแลง คํายอปะปนอยูเปนจํานวนมาก เชน “กิน” 
“ฝร่ัง” “หัวเราะเยาะ” และ “โง” เปนตน การใชคําลักษณะนี้ชวยใหการเลาเรื่องมีสีสันเห็นภาพได
ชัดเจน ทําใหผูอานมีอารมณรวมไปกับเรื่องที่อาน
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ในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก พระองคทรงกลาวถึงเหตุการณความ
สับสนวุนวายของพระองคระหวางพิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ 
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ดังความวา

…นายกสภามหาวิทยาลัยขึ้นไปบนเวที นายกสภาฯ อานคําประกาศเกียรติคุณแลวมอบปริญญา 
เสร็จแลวขาพเจากลาวขอบคุณ กลาวจบแลวกลับนั่งในหองรับรอง ซอมอีก ออกมากลาวปาฐกถา 
กวาจะผานไดยุงไปหมด ขาพเจาอานไมคอยจะออก ยิ่งอานไมไดยิ่งประสาท ในที่สุดไมดูแลว พูด
เอาเองนอกบทผิดๆ ถูกๆ ก็พอไปได กลับเขาหองรับรอง ครูอาจารยบอกวาใชไดๆ ใหสอบผาน อึ่ง
บอกวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ยืมจากสถานทูตแตแรกก็ดี พอเขาหองไปไมทราบวามันเสียเองหรือวา
ใครไปเสียบผิด โชคดีอึ่งกอปปลงแผนซีดีเอาไว…

(หนา 242 – 243)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชภาษาระดับสนทนา เนื่องจากทรง
ใชภาษาระดับคําสามัญและระดับคําต่ํา มีคําตัด คําสแลง คํายอปะปนอยูเปนจํานวนมาก เชน “ยุง” 
“ประสาท” “มัน” และ “กอปป” เปนตน การใชคําลักษณะนี้ชวยส่ือถึงพระอารมณหงุดหงิด       
พระราชหฤทัยของพระองคในขณะนั้นไดอยางชัดเจน

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
ภาษาระดับสนทนาในตอนที่พระองคมีพระราชประสงคจะแสดงพระราชทรรศนะหรือแทรก    
พระอารมณขัน บางครั้งก็ทรงใชภาษาระดับสนทนาในการเลาเรื่องราวเหตุการณที่เปนการเสด็จ
ประพาสสถานที่ตางๆ จะเห็นไดวาการใชภาษาระดับสนทนาชวยสรางความรูสึกเปนกันเอง
ระหวางพระองคกับผูอานไดเปนอยางดี ทําใหผูอานรูสึกใกลชิดกับพระองคมากยิ่งขึ้น การใชภาษา
ในระดับสนทนานี้ไมเครงครัดนัก ใชภาษาเหมือนการพูดคุยทั่วไป ทําใหผูอานไดรับความ
เพลิดเพลินจากถอยคําที่เรียบงายเปนกันเองเหลานั้น

จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใช
ภาษาระดับตางๆ ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ โดยทรงใชภาษาระดับทางการ
เพื่อเสนอเรื่องราวที่เปนวิชาการตางๆ ใชภาษาระดับกึ่งทางการในการบรรยายเลาเรื่องราวโดย     
ทั่วไป และใชภาษาระดับสนทนาเพื่อแสดงพระราชทรรศนะหรือเลาเรื่องราวที่ไมเปนทางการชวย
ใหผูอานรูสึกถึงความเปนกันเองกับพระองคไดเปนอยางดี
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เมื่อพิจารณาภาษาทั้ง 3 ระดับ พบวาพระองคทรงใชภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับ
สนทนาบอยครั้งที่สุด และใชภาษาระดับทางการนอยท่ีสุด จะเห็นไดวาการใชภาษาเชนนั้นเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูอานรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในพระราชนิพนธและไมรูสึก
เบื่อหนาย แมวาเรื่องราวจะเต็มไปดวยขอมูลจํานวนมาก แตเพราะพระองคใชภาษาระดับกึ่งทางการ
และระดับสนทนาในการเลาเรื่องราว ทําใหผูอานรูสึกเสมือนไดฟงเรื่องราวและเหตุการณจาก   
พระโอษฐของพระองค แตทั้งนี้พระองคก็ไมทรงละเลยขอมูลที่เปนสาระความรูทางวิชาการโดย
ทรงใชภาษาระดับทางการเพื่อชวยใหขอมูลนาเชื่อถือยิ่งขึ้น ความสอดคลองกลมกลืนเหลานี้เองที่
ทําใหพระราชนิพนธนาสนใจควรคาแกการศึกษาคนควาหาความรูและอานเพื่อความเพลิดเพลินใจ

ผลการศึกษาลักษณะการใชภาษาในสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพบวาพระองคทรงใชภาษาที่เรียบงาย 
กระชับ ชัดเจน แตทั้งนี้พระองคก็ทรงมีศิลปะการใชภาษาเพื่อส่ือความและทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในการเลือกสรรถอยคําเพื่อกระตุนอารมณผูอานใหรูสึกคลอยตามไปกับพระองคดวย ทรงใช     
ถอยคําและสํานวนที่เราความสนใจเพื่อสรางสีสันและความมีชีวิตชีวาใหแกพระราชนิพนธ        
ชวยดึงดูดความสนใจของผูอาน นอกจากนี้พระองคยังทรงใชภาพพจนลักษณะตางๆ เพื่อชวยให    
ผูอานเกิดจินตภาพไดชัดเจนและเขาใจเรื่องราวและเหตุการณที่พระองคทรงกลาวถึงไดดีขึ้น สวน
การเลาเรื่องราวในพระราชนิพนธพระองคทรงใชโวหารแบบตางๆ เพื่อชวยบรรยายเรื่องราวให     
ผูอานเขาใจไดชัดเจนขึ้น ประกอบกับทรงใชระดับภาษาที่เหมาะสมจึงสงผลใหการสื่อความเปนไป
อยางราบรื่นชัดเจน

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีทั้ง
ศาสตรและศิลปในการใชภาษา กลาวคือ พระองคทรงใชภาษาถูกตองตามแบบแผน ใชคําและ
สํานวน โวหาร และระดับคํา ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้จะเห็นไดวาพระองคยังทรงใชวรรณศิลป
ในการทรงพระราชนิพนธโดยทรงใชถอยคําเราอารมณสรางอรรถรสในการอาน ใชสํานวนที่ดึงดูด
ความสนใจ และใชภาพพจนที่กระตุนจินตนาการผูอาน ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนสรางความโดดเดนให
แกพระราชนิพนธ ทําใหผูอานไดรับความรูและความบันเทิงใจจากการอานพระราชนิพนธไดเปน
อยางดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

คุณคาท่ีไดรับจากสารคดีทองเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯเยือน     
สาธารณรัฐประชาชนจีนไวโดยละเอียด จึงทําใหสารคดีทองเที่ยวเต็มไปดวยสาระความรูในดาน
ตางๆ มากมาย เชน ดานประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม การศึกษา การเมืองการ    
ปกครอง ศาสนาและความเชื่อ เศรษฐกิจ และ ดานศิลปะการแสดง เปนตน นอกจากนี้พระองคยัง
ทรงสอดแทรกพระราชทรรศนะที่ลุมลึกคมคายซึ่งใหแงคิดที่นาสนใจไวดวยเสมอ ในขณะเดียวกัน
พระองคยังทรงสอดแทรกพระอารมณขันที่ทําใหผูอานรูสึกสนุกสนานและผอนคลาย

จากการศึกษาพบวาคุณคาที่ไดรับจากสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราช
นิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสามารถแบงได 3 ประการ คือ คุณคาดาน
การเสนอความรู คุณคาดานการใหความบันเทิง และ คุณคาดานการใหแงคิด ดังตอไปนี้

1. คุณคาดานการเสนอความรู
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความโดดเดนในดานการเสนอ

สาระความรูดานตางๆ เชน ดานประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตความเปนอยู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม การศึกษา การเมือง
การปกครอง ศาสนาและความเชื่อ เศรษฐกิจ และ ดานศิลปะการแสดง เปนตน ความรูดังกลาว
สามารถนํามาปรับใชใหเปนประโยชนได ดังนี้

1.1 เปนประโยชนในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

มักจะสนพระราชหฤทัยตอกิจการในดานตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูเสมอ ดวยทรง
ตระหนักดีวาความรูที่ไดรับจากการเสด็จฯเยือนสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน
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1.1.1 ดานเศรษฐกิจ
การศึกษาสาระความรูทางดานเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทําใหสามารถนํา   

กลยุทธที่เปนประโยชนมาปรับใชในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถนําขอมูล
ทางดานเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปรับใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเปนอยางดี เนื่องจากในปจจุบัน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการลงทุนรวมกันเปนจํานวนมาก นักธุรกิจชาวไทยไป
เปดการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน เชนเดียวกับนักธุรกิจชาวจีนที่เขามาลงทุนในประเทศ
ไทย ดวยเหตุนี้ขอมูลความรูทางดานเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต เชน ขอมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และการคาของมณฑลเฮยหลงเจียง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
เกล็ดหิมะในสายหมอก เลม 4 ความวา

        มณฑลนี้นับเปนฐานที่สําคัญที่สุดในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของจีน อุตสาหกรรม
ที่สําคัญ ไดแก ปโตรเคมี เครื่องจักร เครื่องอิเล็กทรอนิกส ถานหิน ปาไม อาหารตางๆ น้ํามันดิบที่นี่
มีประมาณครึ่งหนึ่งของน้ํามันทั่วประเทศ ถานหินมีหน่ึงในสาม มีทองคํา เงิน กราไฟท (ซึ่งใชทํา
ขั้วบวกของแบตเตอรี่) ผลิตภัณฑทางการเกษตร ไดแก ขาวสาลี ถั่วเหลือง ขาวเจา ขาวฟาง ขณะนี้
เปดประเทศติดตอกับประเทศเครือจักรภพรัฐเอกราช ซึ่งเปนสวนของสหภาพโซเวียตเกา มี 21 ดาน 
ไดทําการคาประมาณ 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ บางสวนก็แลกเปลี่ยนกันเปนสิ่งของ มีการคา
ระหวางมณฑลกับประเทศในยุโรปตะวันออกรวมประมาณ 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ

(หนา 56)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยเศรษฐกิจของ           
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุกครั้งที่เสด็จฯเยือนพระองคจะทรงเขาพบผูนําประเทศหรือผูนําทองถ่ิน 
และทรงสนทนาเกี่ยวกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจและปญหาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ          
ประชาชนจีนอยูเสมอ พระองคจะทรงบันทึกขอมูลในการสนทนาไวโดยละเอียดและถายทอดลงใน
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคทรง
กลาวถึงการสนทนากับรองผูวาราชการมณฑลเหอหนาน ดังความวา

        ปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจพัฒนาไปคอนขางเร็วคือ การเปดประตูสูตางประเทศ แมจะเปด
ชากวามณฑลอื่นไปบาง แตปจจุบันมีทุนตางประเทศเขามามาก มีบริษัทรวมทุนกวา 6,000 บริษัท 
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มณฑลเหอหนานติดตอกับประเทศไทยมาหลายปแลว มีบริษัทรวมทุนกับไทย บริษัทนี้ทําหนาที่
พัฒนาสงเสริมและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจกับไทย เร็วๆ นี้ลั่วหยังจะรวมทุนกับไทยผลิต
แทรกเตอร อยางไรก็ตามเขาขอใหฉันแนะนํามฑลเหอหนานใหคนไทยรูจักมากขึ้นเพื่อจะไดมา  
ลงทุน

(หนา 140)

ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาปรับใชกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย หรืออาจใชเปน 
ขอมูลเบื้องตนในการประเมินทาทีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีตอประเทศไทยได อาจจะสงผลตอ
การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต ซ่ึง
อาจจะชวยลดการเสียดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนได

1.1.2 ดานการศึกษา
ทุกครั้งที่พระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมักจะเสด็จไปทรงเยี่ยมชมกิจการ

ของสถาบันทางการศึกษาในระดับตางๆ ตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับ
อุดมศึกษา รวมไปถึงการศึกษานอกระบบตางๆ แตที่พระองคสนพระราชหฤทัยเปนพิเศษคือการ
ศึกษาในทองถ่ินทุรกันดารหรือการศึกษาของชนกลุมนอย เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะใน
สายหมอก เลม 4 ดังความวา

…จางจูเริ่นบอกวาหนาที่เขาคือสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กลูกชนกลุมนอย เริ่มที่เด็กๆ ทุกคนตอง
เขาโรงเรียน 9 ป ถือวาพวกคนหนุมสาวตองรูหนังสือ ต้ังเปาวาคนอายุ 15 – 45 ป ตองอานหนังสือ
ได ที่เฮยหลงเจียงนี้มีคนไมรูหนังสืออยูประมาณ 70,000 คน คนที่อายุเกิน 20 ปประกอบอาชีพแลว 
กลางวันก็ทํานาประกอบอาชีพ กลางคืนเรียน สอนทั้งหนังสือและ วิชาชีพฝกหัดใชเครื่องจักรการ
เกษตร การอุตสาหกรรม แตกอนนี้การทํานาลาหลัง มาชวง 4 ปนี้มีผลผลิตดี ที่ตองสอนหนังสือ
ดวย เพราะคนที่ไมรูหนังสือจะไมสามารถอานตํารับตําราการใชเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องจักรชวย
ใหทํางานไถเพาะหวานและเก็บเกี่ยวไดเร็วขึ้น
        รัฐบาลลงทุนเรื่องการศึกษานี้มาก แตกอนนี้เด็กที่อยูตามชายแดนไดเรียนหนังสือนอยมาก 
หนาหนาวก็ตองปดเรียน ปจจุบันพยายามใหโอกาสพวกเด็กๆ นี้ คนไหนมีความสามารถก็ใหเรียน
ถึงขั้นมหาวิทยาลัย…

(หนา 34 - 36)
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จะเห็นไดวาปญหาทางดานการศึกษาบางประการของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลักษณะ
คลายคลึงกับประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาขอมูลความรูทางดานการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อาจจะสามารถนําไปปรับใชกับระบบการศึกษาหรือปญหาทางดานการศึกษาของประเทศไทยได

นอกจากนี้ขอมูลความรูเกี่ยวกับการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจนําไปสูความ
รวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันทางการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยอาจมีการแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย นักวิชาการ หรือการสนับสนุนทุนวิจัยในดานตางๆ เชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ที่มีการกลาวถึงโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ฮองกง ที่มีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาของประเทศไทย ดังความวา

…แลวเขาก็กลาวถึงชวงเวลาที่ฮองกงกลับคืนเปนของจีน ทางมหาวิทยาลัยจึงทําโครงการศึกษา
เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในระยะตนนี้จะจัดหลักสูตรภาษาไทย หาครูจากเมืองไทยมา ปการ
ศึกษา 1997 – 1998 จะรับนักศึกษาไดประมาณ 40 คน ทางรัฐบาลไทยชวยในปแรกคือชวยดานทุน
จัดหาหนังสือ และชวยหาครู (โครงการ 3 ป) นอกจากภาษาไทยแลวจะสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ดานสังคมวิทยาดวย ทั้งนี้ถอืวาเปนเรื่องที่มีความหมายมาก เพราะวาการที่ฮองกงกลับเปนสวนหนึ่ง
ของจีนนั้น เพื่อนบานและมิตรประเทศของจีนมีบทบาทตอฮองกงมากขึ้น การศึกษาเชนนี้จะชวย
เปนสะพานเชื่อมความเขาใจระหวางประเทศในเอเชีย สวน ดร.มารติน กลาวเสริมวาที่ตองเปด
สอนภาษาไทยกอนมีอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในโครงการสถาบันภาษาของเขายังไมมีการสอนภาษาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเลย ในประเทศจีนก็มีไมกี่มหาวิทยาลัยที่สอนภาษาไทย คือมีที่ปกกิ่ง   
กวางโจว และยูนนานเทานั้น

(หนา 264)

จะเห็นไดวาสาระความรูเกี่ยวกับการศึกษาที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเปน
ขอมูลสําคัญที่สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยใหเจริญกาวหนาตอไป
ในอนาคตซึ่งการศึกษาที่ดีจะสงผลตอคุณภาพของเยาวชนอันเปนอนาคตที่สําคัญของชาติ

1.1.3 ดานการเกษตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยกิจการดานเกษตร

กรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนประเทศเกษตรกรรม
ที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีพื้นที่เพาะปลูกที่กวางใหญและมีผลผลิตทางการเกษตรสงออกไปยัง
ประเทศตางๆ ทั่วโลก ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งพระองคมักจะทรงจด
บันทึกขอมูลทางดานเกษตรกรรมไวโดยละเอียด ทั้งดานการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ประมง และการ
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ชลประทาน เปนตน ขอมูลทางดานการเกษตรบางประการเปนประโยชนอยางยิ่งในการนํามาปรับ
ใชกับการเกษตรของไทย เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        คุณจังฯ บอกวาที่เห็นเสฉวนใหญโตอยางนี้ ตามความเปนจริงแลวมีที่ดินเพาะปลูกเล็กนิด
เดียว ฉะนั้นทางเดียวที่จะเพิ่มผลผลิตไดนั้น เราตองยกระดับการผลิตในพื้นที่ แตลงโหมว ใหสูงขึ้น
และใชที่ดินทุกตารางใหเปนประโยชน คุณจังฯ ช้ีใหดูนาขางๆ ถนน แลวอธิบายวาชาวนาตองขยัน
ทํางานในไรนาตลอดไมมีเวลาพักผอน นอกจากฤดูหนาวบางครั้งอากาศหนาวปลูกอะไรไมไดจึง
ตองพัก เขาจะทําทั้งนาขาวสาลีและขาวเจา บนคันนาจะปลูกหมอนตรงกลาง ตนหมอนจะชวยยึด
ดินคันนาดวย ปลูกผักสองขางปลูกถั่ว หลังคาบาน ชาวบานแถวๆ นี้ใชฟางขาวสาลีมุง 2 – 3 ป
เปลี่ยนครั้งหนึ่ง เวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือเปลี่ยนเฉพาะสวนหนึ่งก็ได ศัตรูพืชมีไมมากนัก 
ที่เสฉวนนี้มีปญหามากอยูเรื่องเดียวคือ ปญหาเรื่องเช้ือรา ในการปลูกฝายถาฝนมากก็ปลูกไมได 
ฉะนั้นทางตะวันตกจึงไมปลูกฝาย ปลูกไดแตเสฉวนตะวันออก

(หนา 217)

สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยตางก็มีสภาพเปนสังคมเกษตรกรรมเชนเดียวกัน มี
ภูมิประเทศบางทองถ่ินคลายคลึงกัน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกัน  
ดังนั้นการศึกษาขอมูลความรูทางดานการเกษตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงอาจเอื้อประโยชน
ตอการเกษตรของประเทศไทยใหพัฒนากาวหนามากยิ่งขึ้น

1.1.4 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถึงแมวาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรม แตในปจจุบัน         

สาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในดาน        
ดาราศาสตร ภูมิศาสตร การแพทยและสาธารณสุข พฤกษศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี  
สารสนเทศ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีวัสดุศาสตร และเทคโนโลยีจักรกล
อัตโนมัติ เปนตน ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมักจะเสด็จไป 
ทัศนศึกษาเกี่ยวกับสถาบันทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาตางๆ อยูเสมอ เชน พระองค
สนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสามารถนํามาประยุกต
ใชหรือเปนแมแบบในการพัฒนาประเทศได ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปน  
นักเรียนนอก ความวา
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…จีนเริ่มตนการวิจัยดานการปลูกถายยีนในดานตางๆ เชน ในการผลิตพันธุพืช พันธุสัตว และการ
ผลิตยา (transgenic plant, transgenic animal & genetic engineering drugs) ในทศวรรษที่ 1980 มี
โครงการหลายโครงการที่อาจารยอธิบายใหฟง (แตวาอธิบายเปนภาษาจีนก็เลยฟงออกบางไมออก
บาง) เชน โครงการผลิตขาวพันธุผสม ผสมพันธุขาว Indica และ Japonica เขาดวยกัน สามารถเพิ่ม
ผลผลิตและสรางพันธุที่ตานทานโรคพืช (ไดความวารสชาติไมดีมากนัก แตวาชวยใหประชาชนมี
พอกินมากขึ้น)

(หนา 162)

  การเรียนรูจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเทศหนึ่งเปนกลยุทธสําคัญที่จะชวยใหประเทศ
ไทยพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทัดเทียมนานาอารยประเทศ

1.1.5 ดานการเมืองการปกครอง
แมวาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีระบอบการปกครองที่แตกตางกันอยาง

ส้ินเชิง กลาวคือ ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย สวนสาธารณรัฐประชาชนจีน    
ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต แตสาระความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอประเทศไทยได

การเสด็จไปทัศนศึกษายังสถาบันทางประวัติศาสตร นิทรรศการที่เกี่ยวกับการปฏิวัติ และ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหพระองคทรงทราบถึงเรื่องราวและ 
เหตุการณเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอดีต ซ่ึงไดผานการสูญเสีย
เลือดเนื้อและตองเผชิญความเจ็บปวดมามากมาย กวาจะมาเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เชน
ปจจุบัน ดังเชนเหตุการณปฏิวัติเหยียนอานที่ประชาชนในชาติซ่ึงมีความขัดแยงกันตางตองตอสู  
กันเอง ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        การจัดต้ังที่มั่น ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในสงครามภายในครั้งที่ 2 นี้ผูนํากองทัพ
แดงที่มีบทบาทสําคัญ คือ หลิวจื้อตานและเซี่ยจื่อฉัง คนแรกเปนคนอําเภอเปาอาน เกิด ค.ศ. 1903 
เขาเปนสมาชิกพรรคใน ค.ศ. 1925 เปนบุคคลสําคัญในกองทัพแดง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 เมษายน 
ค.ศ. 1936 ขณะนํากองทัพออกโจมตีกําลังขาศึก คนที่สองเปนคนอําเภออานติ้ง (ปจจุบันช่ือวา 
อําเภอจื่อฉัง ตามชื่อของทานผูนี้) เกิด ค.ศ. 1897 เปนผูหนึ่งที่มาตั้งกองทัพแดงในภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ บาดเจ็บขณะที่พาทหารไปสูรบแถวๆ เหอโขว ในอําเภอชิงเจี้ยน เสียชีวิตใน ค.ศ. 1935 
อายุเพียง 38 ป

(หนา 18)
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ความขัดแยงทางการเมืองที่กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเชนนี้เกิดขึ้นกับแทบทุก
ประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย แมปจจุบันประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองที่ชัดเจนและ
ไมมีการขัดแยงทางการเมืองรุนแรงเชนในอดีตและเหตุการณในอดีตคอยๆ เลือนลางไปจากความ
ทรงจํา แตเมื่อไดศึกษาการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็เปนสิ่งกระตุนเตือน
และเปนเครื่องสอนใจไดเปนอยางดี สาระความรูเกี่ยวกับเหตุการณทางการเมืองการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนบทเรียนสําคัญที่สอนใหใชอดีตที่เจ็บปวดเปนบทเรียน เพื่อจะได
หลีกเลี่ยงที่จะกาวไปสูความผิดพลาดเชนที่ผานมา
 นอกจากสาระความรูเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณทางดานการเมืองการปกครองในอดีต
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว การเมืองการปกครองในปจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มี
ความนาสนใจมากเชนกัน แมวาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความเด็ดขาดและฉับไวในการดําเนิน
นโยบายตางๆ ในการพัฒนาประเทศ แตจะเห็นไดวาการเมืองการปกครองทั้งในประเทศและ      
การเมืองระหวางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการโอนออนผอนปรนมากขึ้น เชน การ   
ปกครองเขตปกครองพิเศษฮองกง ภายหลังจากไดรับการสงมอบจากสหราชอาณาจักร ซ่ึงมีการใช
ระบบการปกครองแบบ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ใหอิสระในการปกครองตนเองแกฮองกงภายใต
การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ    
ความวา

        ในวันแหงการเฉลิมฉลองระดับชาติเนื่องในการกลับคืนของฮองกง เราขอนอมรําลึกและ     
ยกยองนายเติ้งเสี่ยวผิงผูลวงลับไปไมนานมานี้ ทานเปนผูริเริ่มการมองการณไกลที่สรางสรรคหลัก 
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” ดวยปญญาอันยอดเยี่ยมและความเปนรัฐบุรุษผูยิ่งใหญ นําทางที่ถูกตอง
ใหเราแกปญหาฮองกง โดยการเจรจาทางการทูตและใหรักษาความมั่งคั่งและเสถียรภาพของฮองกง
ในระยะยาว
        หลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มไดอธิปไตยในฮองกง ฮองกงยังคงใชระบบทุนนิยมตอไป และใช
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ในขณะที่สวนใหญของประเทศยังใช
ระบบสังคมนิยม
        ฮองกงในฐานะที่เปนเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีอํานาจปกครองตนเอง
สูงตามกฎหมาย Basic Law ซึ่งรวมทั้งดานการบริหาร นิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการที่เปนอิสระ 
รวมทั้งการวินิจฉัยความขั้นสุดทาย รัฐบาลกลางจะบริหารในดานการตางประเทศและการปองกัน
ประเทศของ HKSAR ตามกฎหมาย เราขอแสดงความยินดีอยางจริงใจตอนายตงเจี้ยนหัว หัวหนา
คณะผูบริหารของ HKSAR ผูซึ่งสาบานตนเขารับตําแหนงในวันนี้ เรามีความมั่นใจเต็มที่ตอ 
HKSAR ภายใตการนําของเขาและจะสนับสนุนเต็มที่ Basic Law ของ HKSAR จะไมมีผลปฏิบัติ
เฉพาะแตในฮองกงเทานั้น แตหนวยราชการตางๆ ของรัฐบาลกลางก็ตองถือตามเชนเดียวกัน รวม
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ไปถึงมณฑล ภูมิภาคปกครองตนเอง มหานครทั้งหลายที่อยูใตรัฐบาลกลางโดยตรง จะไมมีหนวย
งานของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทองถิ่นใดที่สามารถเขาแทรกแซงงานที่กําหนดไวใน Basic Law 
วาเปนหนาที่ของ HKSAR เองได

(หนา 192)

การโอนออนผอนปรนโดยมีหลักการในการบริหารกิจการบานเมืองที่เหมาะสมและมี  
วิสัยทัศนของผูนําประเทศเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเหตุการณทางการเมืองการปกครองในครั้งนี้
ดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย ปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง ความรูและแนวคิดเหลานี้
สามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย อันจะสงผล
ใหประเทศพัฒนาไปอยางรวดเร็วภายใตการเมืองการปกครองที่มั่นคงเปนปกแผน

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน และเปนประเทศที่มีความสัมพันธกันมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ดวยเหตุนี้สาระความรูในดานตางๆ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว              
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาประเทศได

1.2 ชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกัน จากเนื้อหา

ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวทําใหเห็นวาชาวจีนมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย และยังคงดํารงความเปน
สังคมเกษตรกรรมเชนเดิม หากแตมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพื่อใหทัดเทียมอารยประเทศ   
นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางประการที่   
ถายทอดไปยังประเทศไทย ทําใหชาวไทยไดรับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีบาง
ประการมาจากชาวจีน เชน เทศกาลตรุษจีน เช็งเมง และเทศกาลไหวพระจันทร เปนตน ทั้งนี้ยังรวม
ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อที่ชาวไทยและชาวจีนมีความเชื่อที่คลายคลึงกัน เชน      
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาทางทะเลที่ชาวไทยและชาวจีนนับถือเชนเดียวกัน เรียกวา เทพหมาจู หรือ 
แมยานางเรือ เปนตน

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนบานพี่เมืองนองที่มีความผูกพันกันมาเปน
ระยะเวลายาวนาน ในอดีตชาวจีนไดอพยพเขามาตั้งรกราก ตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศไทยเปนจํานวน
มาก ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกลาวไวในพระราชนิพนธเร่ือง 
เจียงหนานแสนงาม ความวา
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        สมัยรัตนโกสินทรซึ่งเริ่มตนใน ค.ศ. 1782 นั้นมีชาวจีนเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ชาวจีน
เหลานี้มีบทบาททั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมไทยทุกระดับ นอกจากที่กลาวมาแลว ชาวจีนยังได
นําความรูดานการเกษตร การทําน้ําตาลทราย การทําเหมืองแร การทําอาหารและพุทธศาสนา
มหายานมาเผยแพร
        คริสตศตวรรษที่ 19 เปนยุคจักรวรรดินิยมและการลาอาณานิคม สถานการณดังกลาวนี้มีผล
กระทบตอการคาอยางเปนทางการระหวางไทยกับจีน แตความสัมพันธทางการคาและวัฒนธรรม
ในภาคเอกชนยังดําเนินตอไป
        จักรวรรดินิยมและการลาอาณานิคมเปนบอเกิดของขบวนการปฏิวัติทางการเมือง การเคลื่อน
ไหวเกิดขึ้นทั้งในจีนแผนดินใหญและในหมูชาวจีนโพนทะเล
        ชาวจีนในประเทศไทยบางกลุมเริ่มประกอบกิจกรรมทางการเมืองเพื่อบานเกิด พวกเขาสงเงิน
ไปชวยขบวนการชาตินิยมตางๆ ในประเทศจีน แมเมื่อไมมีเรื่องทางการเมือง ชาวจีนในประเทศ
ไทยก็มักสงเงินไปชวยครอบครัวของตน หรือทําสาธารณประโยชนอื่นๆ เชน สรางโรงเรียนใน  
ชุมชนบานเกิด กิจกรรมเชนนี้ยังถือปฏิบัติกันตอมาจนทุกวันนี้ นับเปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดี 
การที่ชาวจีนโพนทะเลเริ่มเคลื่อนไหวดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ทําใหรัฐบาลไทยตนคริสต
ศตวรรษที่ 20 ตองเพิ่มความระมัดระวังในดานนโยบายการรับและปกครองชาวจีน เพื่อใหคนจีนที่
เขามาสามารถอยูอยางสันติและสุขสบายในสังคมไทย
        มีขอนาสังเกตวา การอพยพของชาวจีนเขามาในประเทศไทยนั้นไดดําเนินตอเนื่องกันมาจาก
ตนรัตนโกสินทรมาถึงชวงระยะแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงยุติลงจากการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเมืองใน
สังคมโลก
        “สงครามรอน” ที่สิ้นสุดลงตามมาดวยสงครามเย็นซึ่งหมายถึง การตอสูระหวางอุดมการณทาง
การเมืองที่ตางกัน สงครามเย็นทําใหจีนและไทยตองหางเหินกันไป…การสถาปนาความสัมพันธ
ระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 เปลี่ยน
แปลงภาพความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถไปมาหาสู
กันไดอยางเปดเผยและเสรี

(หนา 142 – 143)

นอกจากนี้พระองคยังทรงนําเอาพระนิพนธตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ     
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงกลาวถึงความสัมพันธไทยจีนไวอยางนาสนใจ ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

…ความจริงบุคคลตางชาติกันจะมีชาติใดที่รักชอบกันยืดยาวมายิ่งกวาไทยกับจีนนี้ไมเห็นมี ดวยไม
เคยเปนศัตรูกัน เคยแตไปมาคาขายแลกผลประโยชนตอกันมาไดหลายรอยป ความรูสึกทั้งสองชาติ
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จึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาแตโบราณจนตราบเทาทุกวันนี้ ซึ่งควรจะหวังวาเปนอยางเดียวกันตอ
ไปในวันหนา…

(หนา 145)

สาระความรูดังกลาวทําใหผูอานรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้น ทําใหเห็นถึงสภาพ
บานเมือง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งความคิด ความเชื่อ ที่คลายคลึง
กัน ซ่ึงลวนมีการสงถายจากกันและกันมาตั้งแตคร้ังบรรพกาลจวบจนปจจุบัน ไดเห็นถึงความผูกพัน
ที่มีมายาวนาน ดวยเหตุนี้เองเนื้อหาสาระตางๆ ในพระราชนิพนธจึงนาจะเปนปจจัยที่ชวยเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางชาวไทยกับชาวจีนใหกระชับแนนแฟนยิ่งขึ้น

1.3 ชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรชาติท่ีมีความเปนมาอันยาวนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานกวา 5,000 ป 

ในชวงระยะเวลาที่ยาวนานไดเกิดเหตุการณตางๆ ขึ้นมากมาย มีทั้งการสูญเสียเลือดเนื้อจากสงคราม
บรรพบุรุษชาวจีนไดตอสู เพื่อผืนแผนดินอยางกลาหาญ  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง           
เปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจหลายครั้งกวาจะกลายเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ดังเชนปจจุบัน 
ประวัติศาสตรจีนจึงเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหคนรุนหลังเขาใจอดีตอันเปนผลสืบเนื่องมาสูปจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยเร่ืองราวประวัติศาสตร
จีนเปนอยางมาก ทุกครั้งที่เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนพระองคทรงบันทึกเรื่องราวและ
เหตุการณที่ไดทรงทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีนไวโดยละเอียดเสมอ ดังนั้นเมื่อไดอาน   
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวจึงชวยใหเขาใจประวัติศาสตรจีนไดดียิ่งขึ้น และเกิดความรูสึกรวม
ภาคภูมิใจในความยิ่งใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นถึงเสนทางที่บรรพชนจีนตองฝาฟน 
กวาจะรวมตัวกันเปนประเทศเชนปจจุบัน

ดวยเหตุนี้ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติจีนที่ปรากฏในพระราชนิพนธ จึงชวยใหผูอาน
ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรจีนที่มีความเปนมาอันยาวนาน ทําใหเห็นวาอดีตสามารถ
ชวยสอนใหมนุษยในปจจุบันไมทําเรื่องเดิมผิดพลาด อดีตเปนบทเรียนสําคัญของปจจุบันและ
อนาคต ซ่ึงประวัติศาสตรชาติจะชวยใหคนในชาติรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติมากยิ่งขึ้น 
สาระความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีนทําใหผูอานรูสึกภาคภูมิใจในความยิ่งใหญของชนชาติจีนอัน
เปนแหลงอารยธรรมเกาแกของโลก

นอกจากนี้ประวัติศาสตรจีนที่ยิ่งใหญ ยังชวยใหผูอานมองยอนกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งมี
ความเปนมาอันยาวนานและยิ่งใหญเชนกัน บรรพบุรุษของไทยตางตองเสียเลือดเนื้อและตอสูอยาง
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กลาหาญกวาจะมาเปน “ราชอาณาจักรไทย” เชนปจจุบัน ดังนั้นเมื่อศึกษาประวัติศาสตรจีนแลวจะ
ชวยใหเรามองยอนมาที่ประวัติศาสตรชาติไทย ภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญใน       
ประวัติศาสตรชาติตน ปลุกจิตสํานึกความรักและหวงแหนแผนดินเกิดที่บรรพบุรุษเสียสละเลือด
เนื้อเพื่อปกปกรักษาไวใหลูกหลาน ประชาชนในชาติจึงควรรักสามัคคี จงรักภักดีตอชาติ ภาคภูมิใจ
ในชาติแมวาเรื่องราวและเหตุการณในอดีตจะรุนแรงและบีบคั้นจิตใจ แตควรตระหนักไวเสมอวาที่
มีชาติเชนทุกวันนี้เพราะผลพวงจากอดีต จึงควรใชอดีตเปนบทเรียนสอนปจจุบัน

1.4 ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยกิจการดานตางๆ ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนแทบทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชีวิตความเปนอยูและการดํารงชีวิตของ
ชาวจีน ดวยเหตุนี้ทุกครั้งที่พระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมักจะทรงทัศนศึกษา
และทอดพระเนตรเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตร และศิลปหัตถกรรมของชาวจีนอยูเสมอ  แลวทรงนํา
เร่ืองราวสาระความรูตางๆ ไปบันทึกไวในพระราชนิพนธโดยละเอียด

ดังนั้นเมื่อไดอานสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากผูอานจะไดรับความรู
เกี่ยวกับการเกษตรกรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของชาวจีนแลว ยังสามารถนําเอาแนวทาง
การดํารงชีวิตบางประการของชาวจีนมาปรับใชกับการประกอบอาชีพของตน หรืออาจนําเอา
เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ทันสมัยมาพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตน 
เชน ดานการเกษตร ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร มีการกลาวถึงการเพาะปลูกแบบ intensive 
ดังความวา

…สภาพเชนนี้เปนการเพาะปลูกอยาง intensive คือใชเนื้อที่นอย (เพราะมีเนื้อที่นอย) แตใหไดผล
ผลิตมากๆ ซึ่งจะทําไดตอเมื่อมีปจจัยที่ดี ประการแรกตองมีน้ําที่พอเพียงและสม่ําเสมอ กลาวคือ จะ
ตองเปนพื้นที่ซึ่งไดน้ําชลประทาน (ซึ่งก็ตองอาศัยทุน หลักวิชาและสภาพธรรมชาติ) ปราศจากศัตรู
พืช หรือมีศัตรูพืชนอย การปราบศัตรูพืชนี้อาจจะมีความจําเปนที่จะใชยาเคมีและปจจัยอีกประการ
หนึ่งคือคุณภาพของดิน การปราบศัตรูพืชและปรับปรุงคุณภาพของดิน บางทีก็ตองใชทุนสูง 
ขาพเจาไดทราบมาวาการใหน้ําแกพืชสม่ําเสมอนั้นเปนการแกปญหาโรคพืชบางอยางได เชน ที่เคย
เห็นที่สวนสมวังน้ําคางของอาจารยพันธุเลิศที่เชียงใหม อยางไรก็ตามการทําการเกษตรอยางที่ใช
เนื้อที่นอยไดมากๆ นั้นอาศัยตนทุนการผลิตสูงเปนแบบหนึ่งของการผลิตซึ่งเราจะใชเมื่อใด ที่ใดก็
จะตองคํานวณดูวาคุมหรือไมคุม

(หนา 240)
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การเพาะปลูกเชนนี้อาจนํามาใชกับการเพาะปลูกในประเทศไทย ซ่ึงจะชวยใหไดผลผลิต
มากขึ้น โดยมีขนาดที่ดินเทาเดิม ทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธยังมีการแนะนําใหเกษตรกรเลี้ยงหมูพันธุไหหู ซ่ึงเปนพันธที่
เล้ียงงาย และทนกับสภาพอากาศเมืองรอนไดดี จึงอาจเปนแนวทางใหเกษตรกรไทยเลี้ยงหมูไหหู
เปนอาชีพเสริมได

หัตถกรรมการทอผาและปกผาของจีนและไทยมีความคลายคลึงกัน จึงสามารถนําเทคนิค
การทอผาและการปกผาแบบจีนมาประยุกตใชกับการทอผาและการปกผาของไทย เพื่อใหไดผลิต
ภัณฑที่แปลกใหมมีคุณภาพสูง และตอบสนองความตองการของตลาดไดดีขึ้น

เชนเดียวกับหัตถกรรมการทําเครื่องถมปด ซ่ึงสาธารณรัฐประชาชนจีนมีช่ือเสียงในการ
ผลิตเครื่องถมปดเปนอยางมาก มีวิธีการผลิตที่เปนขั้นตอน แบงการทํางานในแตละสวนอยางชัดเจน 
ทําใหการทํางานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงกลวิธีการผลิตสามารถนํามาปรับใชกับศิลปหัตกรรมอื่นๆ 
ของไทยได ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        สิ่งที่ดูแลวนาจะมีประโยชนเอาไปปฏิบัติไดคือไฟที่เขาใชทํางาน ชางของเราใชไฟชะโงก 
(เปนดวงๆ คนละดวง) ซึ่งชางแตละคนเคยบนวาไฟมันแรงเกินไปเขาตา ของจีนนั้นเขาใชหลอด 
ฟลูออเรสเซนตั้งสูงกวาโตะประมาณฟุตกวาๆ กลับไปจะลองทําใหคนของเรา (ทางจีนบอกวา 
อยางนี้ทําใหสายตาไมเสีย)

(หนา 81 – 82)

จึงอาจกลาวไดวาเมื่อนําความรูเกี่ยวกับเกษตรกรรม และศิลปหัตถกรรมของจีน มาปรับใช 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพของตน อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวย   
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นได

1.5 ทําใหโลกทัศนกวางขึ้น
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่กวางใหญมากจึงทําใหไมสามารถศึกษาเรียนรูเกี่ยว

กับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอยางทั่วถึง แมอานจากตําราก็อาจทําใหรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพียงบางเรื่องเทานั้น แตในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเปนบันทึกการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่เกิดจากประสบการณจริงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ถายทอดพระอารมณความรูสึกขณะเสด็จประพาสสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหผูอานไดทราบถึง
บรรยากาศในการเสด็จฯเยือนที่ไมสามารถหาอานไดจากหนังสือหรือตําราอื่นๆ
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นอกจากนี้พิพิธภัณฑบางแหง โบราณวัตถุหรือส่ิงของที่มีคาสูงจะไมนํามาจัดแสดงให
บุคคลทั่วไปเขาชมแตพระองคซ่ึงทรงเปนอาคันตุกะของคณะรัฐบาลจีนมักจะไดทอดพระเนตรเปน
กรณีพิเศษ แตหามถายภาพ เชน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงมณฑลเหลียวหนิง เมื่อพระองค   
ทอดพระเนตรแลวก็ทรงบันทึกลักษณะของโบราณวัตถุเหลานั้นไวโดยละเอียดชวยใหผูอานที่ไม
สามารถเขาชมได เขาใจและเกิดจินตภาพถึงส่ิงของนั้นไดอยางชัดเจน

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธยังกลาวถึงสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีน เชน กําแพงเมืองจีน ภูเขาหวงซาน และโตรกเขาทั้งสามแหงลุมแมน้ําฉางเจียง เปนตน 
เมื่อไดอานพระราชนิพนธซ่ึงมีทั้งคําบรรยายและรูปภาพประกอบที่สวยงาม จึงทําใหผูอานไดทราบ
ถึงลักษณะของแหลงทองเที่ยวอันมีช่ือเสียงดังกลาวไดชัดเจนจนรูสึกเสมือนไดเดินทางทองเที่ยว
ดวยตนเอง

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่งดงามนาอัศจรรยใจของสาธารณรัฐประชาชนจีนบางประการ
ผูอานอาจไมเคยไดยินชื่อหรือไมเคยรูจักแมแตนอย แตเมื่อไดอานพระราชนิพนธก็ทําใหรูจัก        
“อูซง” ซ่ึงเปนเกล็ดหิมะที่เกาะอยูตามกิ่งไมจนทําใหกิ่งไมดูเสมือนปะการังสีขาวระยิบระยับเต็มไป
หมด ปรากฏการณทางธรรมชาตินี้เกิดเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ ในมณฑลจี๋หลิน ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น หรือ “เมฆมองสามี” ที่เปนกอนเมฆสีขาวมีลักษณะ
เปนชั้นๆ เมฆจะมีกอนโตขึ้นเมื่อมีลมพัด เกิดบริเวณทะเลสาบเออรไห ในมณฑลยูนนาน ซ่ึงปรากฏ
การณทางธรรมชาตินี้มีตํานานเลาประกอบไวอยางนาสนใจ

จะเห็นไดวาสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่นาสนใจ รวมทั้งปรากฏการณธรรมชาติที่สวยงาม 
แปลกตา ลวนชวยเปดโลกทัศนผูอานใหกวางขึ้น แมจะมิไดเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ตางๆ ดวย
ตนเอง แตเมื่อไดอานพระราชนิพนธ สาระความรูในพระราชนิพนธก็ชวยใหทราบวาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังมีส่ิงมหัศจรรยอีกมากมายที่รอผูมาเยือนเพื่อศึกษาและชื่นชมความงาม

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาการศึกษาสาระความรูที่ปรากฏในพระราชนิพนธสารคดีทอง
เที่ยวทําใหผูอานไดรับประโยชนหลายประการนอกจากจะทําใหไดรับสาระความรูในดานตางๆ 
เชน ดานประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม การศึกษา การเมืองการปกครอง ศาสนา
และความเชื่อ เศรษฐกิจ และ ดานศิลปะการแสดงแลว ยังทําใหผูอานสามารถนําเอาความรูตางๆ
เหลานั้นมาปรับใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และทําใหเกิด
ประโยชนทั้งตอสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของ       
ประวัติศาสตรชาติที่มีความเปนมายาวนานซึ่งชวยปลุกจิตสํานึกรักชาติใหแกผูอานได ความรูเหลา
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นี้ยังชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ชวยใหมีความ
สัมพันธแนนแฟนยิ่งขึ้น และที่สําคัญความรูยังชวยเปดโลกทัศนของผูอานใหกวางขึ้นอีกดวย

2. คุณคาดานการใหความบันเทิง
นอกจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวจะใหคุณคาในดานสาระความรูแลว ยังมีคุณคาใน

ดานการใหความบันเทิงแกผูอานอีกดวย พระองคทรงมีกลวิธีในการสรางสรรคความบันเทิงใหแก 
ผูอานมากมาย ทําใหพระราชนิพนธเต็มไปดวยสีสัน มีชีวิตชีวา ไมนาเบื่อ จากการศึกษาพบวา    
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีคุณคาดานการใหความบันเทิง ดังนี้

2.1 ทําใหเกิดความจรรโลงใจ
เมื่อไดอานพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบวาสมเด็จ      

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรงสอดแทกบทกวีทั้งไทยและจีนไวในพระราช
นิพนธดวยเสมอ บทกวีเหลานั้นมีความไพเราะ ลุมลึก คมคาย เมื่อประกอบกับบรรยากาศใน       
เนื้อเร่ืองจะชวยใหผูอานเกิดความรื่นรมยใจ เชน บทกวีของไปจวีอ้ี กวีเอกและขุนนางในสมัย
ราชวงศถัง ดังปรากฏในพระราชนิพนธเร่ือง เจียงหนานแสนงาม ความวา

เจียงหนานแสนงาม
ทิวทัศนเกาที่คุนเคย
แดดออก บุปผาริมนทีแดงกวาเพลิง
ชุนเทียนยางมา น้ํานทีเขียวดุจคราม
ไมคิดถึงเจียงหนานไดอยางไร

(หนา 3)

จะเห็นไดวากวีใชภาษาที่เรียบงาย แตไพเราะรื่นหู ทําใหผูอานเกิดจินตภาพไดชัดเจน ภาพ
สีสันที่ตัดกันของทิวทัศน “บุปผาริมนทีแดงกวาเพลิง” กับ “น้ํานทีเขียวดุจคราม” ทําใหผูอาน
จินตนาการถึงความงดงามของเจียงหนานไดชัดเจนขึ้น ทิวทัศนที่เกิดในมโนภาพทําใหรูสึกผอน
คลายและสบายใจ

บทกวีสวนใหญที่พระองคทรงนํามาสอดแทรกไวในพระราชนิพนธมักเปนบทกวีสมัย
ราชวงศซงและราชวงศถัง ซ่ึงนอกจากจะมีความไพเราะออนหวาน ลึกซ้ึงแลว บทกวีในชวงสมัยนี้
ยังสะทอนสภาพเหตุการณบานเมืองในสมัยนั้น บางชวงบานเมืองเกิดทุกขเข็ญ ขาวยากหมากแพง 
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กวีก็จะถายทอดออกมาไดอยางนาประทับใจ เชน บทกวีเร่ือง “ทุกขของชาวนาในบทกวี” ปรากฏใน
พระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

หวานขาวในฤดูใบไมผลิ ขาวเมล็ดหนึ่ง
จะกลายเปนหมื่นเมล็ดในฤดูใบไมรวง
รอบขางไมมีนาที่ไหนทิ้งวาง
แตชาวนาก็ยังอดตาย
ตอนอาทิตยเที่ยงวัน ชาวนายังพรวนดิน
เหงื่อหยดบนดินภายใตตนขาว
ใครจะรูบางวาในจานใบนั้น
ขาวแตละเม็ดคือ ความยากแคนแสนสาหัส

(หนา 193)

เมื่อผูอานตีความบทกวีดังกลาวแลว แนวคิดหรือสาระสําคัญของบทกวีอาจจะชวยจรรโลง
ใจใหรูสึกมีพลัง เขมแข็งที่จะยืนหยัดตอสูตอไป  และมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตอีกดวย

บทกวีบางบทเนนความสนุกสนานสรางความเพลิดเพลินใจชวยใหเนื้อเร่ืองที่เต็มไปดวย
สาระความรูไมเครงเครียดจนเกินไป ทําใหผูอานไดผอนคลายหลังจากที่ตองอานเนื้อหาที่มีจํานวน
มาก เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง ใตเมฆท่ีเมฆใต พระองคทรงแทรกดวยบทกวีที่มีทวงทํานองเรงเรา
สนุกสนาน ดังนี้

เออ เออ เออ หาน หาน หาน
ชู เซี่ยง เซี่ยง เทียน เกอ โกงคอสูสวรรครองเพลง
ไป เหมา ฝู ลู ฉุย ขนขาวลอยในน้ําเขียว
หง จาง โป ชิง โป เทาแดงพุยคลื่นใส

(หนา 168)

จึงจะเห็นไดวาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดใหคุณคาดานสาระความรู  
เทานั้น แตยังชวยใหผูอานไดรับความรื่นรมยใจจากบทกวีและยังชวยจรรโลงใจทําใหผูอานมีพลัง
ใจที่จะดําเนินชีวิตตอไปอยางกลาหาญ
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2.2 ทําใหเกิดความสนุกสนาน
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีลักษณะที่โดดเดนประการหนึ่ง คือ พระอารมณขัน       

จะเห็นไดวาในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวแตละเรื่องเต็มไปดวยพระอารมณขันที่สอดแทรกอยู
ในเนื้อเร่ือง ชวยสรางความสนุกสนานบันเทิงใจแกผูอานทําใหผอนคลายความเครียดได พระองค
ทรงมีกลวิธีในการสรางพระอารมณขันที่หลากหลาย เชน การเสียดสีเหน็บแนม การกระเซาเยาแหย 
การอธิบายความ การกลาวถึงเหตุการณหรือสถานการณที่ชวนขัน พฤติกรรมที่ผิดปกติ การใชภาษา 
การเปรียบเทียบเชื่อมโยงความ และ ความตรงไปตรงมาของบุคคล เปนตน กลวิธีการสราง        
พระอารมณขันดังกลาวทําใหรูสึกถึงความไมถือพระองคและความเปนกันเองกับผูรวมโดยเสด็จฯ 
ทําใหผูอานรูสึกผอนคลายและเกิดความบันเทิงใจกับพระอารมณขันนั้นอยางเต็มที่ เชน พระองค
ทรงกลาวถึงเกษตรกรชาวจีนนําเอาสิ่งขับถายไปทําปุยรดพืชผัก ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง     
ย่ําแดนมังกร ความวา

        กอนไปรับประทานอาหารเขาเชิญไปเขาหองน้ํา เปนสวมหลุมไมเปนสวมซึม มีใครก็ไมทราบ 
(คนไทย) อธิบายวาเขาจะรวบรวมอุจจาระไปเปนปุย (ไมใหเสียประโยชนเลย) มีใครคนหนึ่งบอก
วา มิตรภาพไทยจีนจะสถิต - สถาพรยืนนานตอนนี้เอง เพราะไทยมีสวนพัฒนาจีนดวย

(หนา 234)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาเปนการกระเซาเยาแหยฝายจีนและฝายไทยเพื่อความสนุก
สนานและสรางความขบขันใหแกผูอานไดเปนอยางดี อีกทั้งพืชผักเหลานั้นยังชวยสรางเศรษฐกิจ
และหลอเล้ียงชีวิตชาวจีน จึงนับไดวาชาวไทยไดมีสวนชวยพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย 
เชนกัน

บางครั้งพระองคจะทรงสอดแทรกพระราชทรรศนะที่แปลก นาสนใจ ซ่ึงชวยสรางสีสันให
กับพระราชนิพนธทําใหผูอานไดเห็นแงคิดและมุมมองของพระองคไดอยางชัดเจน เชน เมื่อครั้ง
เสด็จประพาสสุสานขงจื๊อ พระองคไดทอดพระเนตรสัตวหินแกะสลัก ซ่ึงเปนสัตวในจินตนาการ   
มีลักษณะพิเศษ พระองคไดแสดงพระราชทรรศนะที่แสดงพระอารมณขันอันลุมลึกคมคาย               
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        ไปดูสุสานของขงจื่อ ซุมประตูสรางใน ค.ศ. 1523 ตนไมบริเวณนั้นอายุ 400 – 500 ป สัตวหิน
แกะสลักใน ค.ศ. 1119 (วาตามไกด) เปนจําพวกสัตวประหลาด เชน เหวินเปา เหมือนเสือดาวพน
ไฟได เปนสัตวดุราย แตขงจื่อเลี้ยงจนเชื่อง เจี๋ยวตวน เปนสัตวในจินตนาการ เดินไดวันละ 18,000 
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ลี้ รูภาษาทุกภาษา รูเรื่องตางประเทศ รูจักแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูก ฉันวาคนสวนมากไมรูภาษา และไม
รูสิ่งผิดชอบ ฉะนั้นใครรูก็กลายเปนสัตวประหลาดไป

(หนา 109)

จากพระราชทรรศนะดังกลาวจะเห็นไดวาพระองคไดแสดงพระอารมขันในลักษณะเสียดสี 
เหน็บแนมไวอยางชัดเจน โดยในขอความขางตนนั้นพระองคทรงกลาวถึงสัตวประหลาดชนิดหนึ่ง
ที่ “เดินไดวันละ 18,000 ล้ี รูภาษาทุกภาษา รูเร่ืองตางประเทศ รูจักแยกแยะสิ่งผิดส่ิงถูก” จากนั้น   
พระองคทรงนํามาเปรียบเทียบกับมนุษยวา “ฉันวาคนสวนมากไมรูภาษา และไมรูส่ิงผิดชอบ” ซ่ึง
จะเห็นไดวาเปนลักษณะที่ตรงขามกับสัตวประหลาดโดยสิ้นเชิงและจะเห็นไดวาคุณลักษณะที่
มนุษยมีนั้นเปนลักษณะในเชิงลบทั้งส้ิน ในตอนสุดทายพระองคไดทรงสรุปความโดยแฝงการ
ประชดประชันไววา “ฉะนั้นใครรูก็กลายเปนสัตวประหลาดไป” จึงนับไดวาเปนการแสดงพระราช
ทรรศนะเสียดสี เหน็บแนมลักษณะของมนุษยในปจจุบันไดอยางชัดเจน เนื่องจากมนุษยในปจจุบัน
มักไมรูจักผิดชอบชั่วดี ซ่ึงในความเปนจริงการกระทําเยี่ยงนี้ควรจะเปนการกระทําของ “สัตว
ประหลาด” แตเนื่องจากสัตวประหลาดตนนี้มีลักษณะที่ดีงามตรงขามกับมนุษย พระองคจึงทรง
ประชดประชันวาถาหากผูใดมีพฤติกรรมคลายสัตวประหลาดตนนี้ ก็จะกลายเปนสัตวประหลาดไป 
ซ่ึงนับเปนการเหน็บแนมไดอยางลึกซึ้งคมคายมาก

อีกสิ่งหนึ่งที่ชวยสรางความสนุกสนานผอนคลายความเครียดไดเปนอยางดี คือ ภาพวาด    
ฝพระหัตถซ่ึงเปนภาพลายเสนแบบการตูนในพระราชนิพนธเรื่อง มุงไกลในรอยทราย โดยมีคํา
บรรยายที่แสดงถึงความมีพระอารมณขันประกอบภาพดวย ภาพการตูนที่นารัก นาเอ็นดูและคํา
บรรยายประกอบภาพเหลานั้น สรางความขบขันและความบันเทิงใจใหแกผูอานไดเปนอยางดี

จึงจะเห็นไดวาพระอารมณขัน พระราชทรรศนะ รวมทั้งภาพวาดการตูนฝพระหัตถที่ทรง
สอดแทรกลงไปในพระราชนิพนธลวนสรางความสนุกสนานและชวยผอนคลายความเครงเครียด
ของผูอานไดเปนอยางดี ทําใหรูสึกเพลิดเพลินใจไปกับพระราชนิพนธ

2.3 ทําใหเกิดความประทับใจ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่กวางใหญมีอาณาบริเวณกวางขวาง จึงยากที่จะรูจัก

สถานที่ทองเที่ยวทุกแหง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนหลายครั้งจนครบทุกมณฑล1ทําใหพระองคไดทอดพระเนตรสถานที่ตางๆ เปนจํานวน
มาก จากนั้นจึงทรงบันทึกไวในพระราชนิพนธโดยละเอียด บางเหตุการณเปนเรื่องราวที่นาตื่นตา
ตื่นใจ สถานที่บางแหงยิ่งใหญอลังการสรางความประทับใจใหแกพระองคมิรูลืม

ดังนั้นเมื่อพระองคทรงบันทึกไวในพระราชนิพนธจึงมักจะทรงสอดแทรกพระอารมณ
ความรูสึกไวดวย เมื่อผูอานไดทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ ไดเห็นภาพความใหญโตโอฬารของ
โตรกเขาทั้งสามแหงลุมแมน้ําฉางเจียง ไดพบความมหัศจรรยของอูซง ไดเห็นวัฒนธรรมที่นาสนใจ
ของชาวจิ่งพอ2 ที่ติดตอส่ือสารกันดวยจดหมายพฤกษศาสตร ภาพวัดเสวียนคงที่สรางยึดติดกับหนา
ผาโดยใชไมติดเขาไปกับหนาผาจนดูเสมือนวัดนั้นแขวนติดไวกับหนาผา และเกร็ดความรูเกี่ยวกับ
การล็อคกุญแจไวกับโซบนภูเขาหวงซานจากนั้นโยนลูกกุญแจทิ้งเพื่อส่ือความหมายถึงรักนิรันดร 
เปนตน เร่ืองราวตางๆ เหลานี้ลวนสรางความตื่นตาตื่นใจใหแกผูอานทั้งส้ิน เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูอาน
ไมเคยรูไมเคยสัมผัสมากอนทั้งสถานที่ทองเที่ยว สถาปตยกรรม วัฒนธรรม และความเชื่อ ลวน    
ดึงดูดใจผูอานใหติดตามเรื่องราวในพระราชนิพนธ และปรารถนาที่จะไปเยือนดวยตนเอง

นอกจากนี้เร่ืองราวเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณคาของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังสะทอนประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญ แมจะเหลือเพียงซากปรักหักพังที่ไมสมบูรณนักแต
ความยิ่งใหญนั้นก็ยังทําใหผูอานรูสึกประทับใจในความยิ่งใหญของหลักฐานทางโบราณคดีที่หลง
เหลืออยู เชน สุสานทหารมาของจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ณ เมืองซีอาน มณฑลสานซี ที่นอกจากจะทํา
ใหผูอานตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรยของบรรพชนชาวจีนแลว ยังทําใหรูสึกประทับใจใน
ความยิ่งใหญของจิ๋นซีฮองเต จักรพรรดิผูเปนที่ยกยอง ยําเกรง และเคารพนับถือของชาวจีนทั้งชาติ
อีกดวย

จึงจะเห็นไดวาสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม สถาปตยกรรมที่แปลกตา เกร็ดความรูและสิ่ง    
ละอันพันละนอยที่นาสนใจ วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีที่ทรงคุณคา 
ตางก็สรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูอานและยังทําใหเกิดความประทับใจในความยิ่งใหญของ        
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานซึ่งเปนแหลงอารยธรรมสําคัญของโลก

                                                          
1พระองคเสด็จฯเยือนครบทุกมณฑลแตพระราชนิพนธเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนมณฑลเหอเปย มณฑล  

ฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนาน มณฑลไหหนาน มณฑลกุยโจว มณฑลชิงไห และมณฑลไตหวัน ยังมิได       
ตีพิมพเผยแพร

2ชาวจิ่งพอเปนชนกลุมนอยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไมมีภาษาเขียนใช การติดตอสื่อสารจึงใช
ใบไมหรือพืชพรรณตางๆ เปนสัญลักษณสื่อความหมายตามที่สังคมกําหนดขึ้น
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จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวานอกจากคุณคาทางดานสาระความรูแลวพระราชนิพนธสารคดี
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังเพียบพรอมไปดวยคุณคาทางดานการใหความบันเทิงอยางเต็ม
เปยม เมื่ออานพระราชนิพนธผูอานจะไดรับความเพลิดเพลินใจและสนุกสนานจากกลวิธีการ     
พระราชนิพนธของพระองค โดยทรงสอดแทรกพระอารมณขัน บทกวี และพระราชทรรศนะไว
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ผูอานจะรูสึกตื่นตาตื่นใจและประทับใจในความสวยงามและความ        
ยิ่งใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีนดุจไดเดินทางไปเที่ยวดวยตนเอง นับไดวาพระราชนิพนธ   
สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเต็มไปดวยสีสันและความโดดเดนนาสนใจ มีเสนหชวน
อานอยางยิ่ง ทําใหผูอานไดรับความบันเทิงใจพรอมทั้งสาระความรูอยางสอดคลองกลมกลืน

3. คุณคาดานการใหแงคิด
ถึงแมวางานเขียนประเภทสารคดีทองเที่ยวจะมุงเนนสาระความรูเปนหลักและความบันเทิง

ใจเปนเรื่องรอง แตพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับมีการสอดแทรก 
แงคิดที่เสริมสรางคุณคาทางปญญาใหแกผูอานดวยเสมอ แมวาแงคิดเหลานั้นจะมิใชวัตถุประสงค
หลักของพระราชนิพนธ แตก็ชวยใหผูอานนําไปปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได จากการ
ศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามีคุณคาดานการใหแงคิดที่
สําคัญ สามารถแบงได 2 ประการ คือ แงคิดในการดําเนินชีวิต และ แงคิดในดานคุณธรรม            
ดงัรายละเอียดตอไปนี้

3.1 แงคิดในดานการดําเนินชีวิต
เมื่ออานงานเขียนสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนผูอานจะไดรับแงคิดในดานการ

ดําเนินชีวิตหลายประการ ดังนี้

3.1.1 การรูจักการเรียนรู
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนผูใฝพระราชหฤทัยในการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบ กลาวคือ แมวาพระองคจะทรงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตแลวก็ตาม แตพระองคก็ยังทรงแสวงหาความรูนอกตําราเรียนอยูเสมอ โดยทรงมีพระราช
ทรรศนะวายังมีส่ิงตางๆ ในโลกอีกมากมายที่รอการศึกษาเรียนรูอยู เรียนเทาไรก็ไมมีวันหมด ดังนั้น
การเรียนรูจึงไมมีวันสิ้นสุด ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง มุงไกลในรอยทราย ความวา
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        การเรียนรูจักบุคคลตางๆ สรรพวิทยาที่ไดพบ ใหเวลาเปนพันเปนหมื่นปก็ยังไมพอจะเรียนรู
ไดทัน ชีวิตเราคงไมถึงรอยป ทุกๆ วันที่ผานมาก็มีความตื่นตาตื่นใจที่อยากไขวควาแสวงหา 
ขาพเจาจึงพยายามทําความเขาใจกับเรื่องราวตางๆ ที่ไดพบเห็น ไดยินคําบอกเลา อานจากหนังสือ 
ดวยความจํากัดของสติปญญาและเวลาจึงไมสามารถคนควาเพื่อสนองความอยากรู และเพื่อถาย
ทอดมาเปนอักษรไดทั้งหมด แตถาไมเริ่มตนตอนนี้ก็หมดโอกาสที่จะคุยกับทานผูอาน…

(นําเรื่อง)

จะเห็นไดวาพระจริยาวัตรของพระองคเมื่อเสด็จฯเยือนสถานที่ตางๆ พระองคจะทรงจด
บันทึกเรื่องราวและเหตุการณตางๆ อยูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องราวและเหตุการณในการเสด็จฯ
เยือนแตละครั้งเปนตําราเรียนที่ทรงคุณคาของพระองค  ดังที่พระองคทรงแสดงพระราชทรรศนะไว
ในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

…ขาพเจาถือวาการที่ไดทองเที่ยวไปในโลกกวางทั้งในและนอกประเทศเปนการที่เราจะไดโอกาส
ศึกษาความเปนไปของธรรมชาติและสังคม แมวาช่ัวชีวิตของคนจะนอยนัก เมื่อเทียบกับชีวิตของ
ธรรมชาติ ภูเขาทะเลและแมน้ํา แตเราอาจจะใชเวลาที่มีอยูใหคุมคาในการเรียนรูชีวิต เพื่อรับใช
สังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู การที่ไดไปที่อื่นนอกจากบานเกิดเมืองนอนก็ดีไปอยางหนึ่ง
คือไดเห็นวาคนอื่นเขาทําอยางไรกับชาติของเขา ยิ่งไดเปนแขกของรัฐบาลอยางนี้ก็ยิ่งดีใหญเพราะ
เขายอมจะพยายามเลือกสรรใหเราดูสิ่งที่เขาคิดวาดีที่สุด ซึ่งเราจะไดโอกาสทราบทรรศนคติ และคา
นิยมในสังคมปจจุบันของประเทศนั้นๆ สวนดีบางสวนของเขาอาจจะพอเขากับพื้นฐานของเรา 
และเปนสิ่งที่เรายังนึกไมถึงเราก็จะไดทํา เปนการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมากลั่นกรองดีกวานั่งอยู
บานแลวดูดซึมเอาของดีบางไมดีบางของเขามาโดยไมรูตัว

(หนา 298)

ดวยเหตุที่พระองคทรงใหความสําคัญกับการเรียนรูจึงทําใหพระองคสนพระราชหฤทัยตอ
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางยิ่ง มักจะเสด็จไปทอดพระเนตรและทรง
เยี่ยมชมกิจการของสถาบันทางการศึกษาตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาระบบการศึกษาของไทย เพราะทรง
ตระหนักดีวาการศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ

จากพระจริยาวัตรที่ปรากฏในพระราชนิพนธและพระราชทรรศนะบางประการที่กลาวไว 
ใหแงคิดแกผูอานเกี่ยวกับการเรียนรูที่ไมมีวันสิ้นสุด ทุกคนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต เพราะโลก
นี้ยังมีส่ิงที่รอคอยการคนพบเพื่อศึกษาคนควาและเรียนรูอีกมากมาย
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3.1.2 การรูจักหนาท่ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมักจะทรงกลาวเสมอวาการเสด็จฯเยือน

ตางประเทศมิใชการเสด็จประพาสแตเปนการเสด็จเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อประเทศชาติ      
ดังนั้นพระองคจึงทรงปฏิบัติพระราชกิจดวยความเต็มพระราชหฤทัยและตั้งพระราชหฤทัย เชน เมื่อ
คร้ังพระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกตองเสวยเนื้อตุกแกและเนื้อสุนัข ถึงแม
จะเปนอาหารที่พระองคไมทรงคุนเคย แตก็เสวยอยางเต็มพระราชหฤทัย เนื่องจากทรงมีพระราช
ทรรศนะวาการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้งเปนการทรงงานเพื่อชาติ เปนการ
เจริญสัมพันธไมตรีระหวางทั้งสองประเทศ ฉะนั้นพระองคไมสามารถเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติได ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร ความวา

        เมื่อพูดถึงเรื่องการกินอะไรประหลาดๆ นี้ จะตองอธิบายตอไปอีกสักหนอยวา เปนสวนของ
การเจริญสัมพันธไมตรี เราไดรับการอบรมวาการไปตางประเทศทุกครั้งเปนราชการ ไมไดไปเที่ยว
เลน ฉะนั้นก็ไมมีสิทธิอยากทําอะไรไมอยากทําอะไร ไปหรือไมไปตองแลวแตเจาภาพ หนาที่ของ
เราคือเปนตัวแทนของประเทศที่จะนําเอาความปรารถนาดีของชาวไทยไปสูประเทศเจาภาพและ
ของประเทศเจาภาพสูประเทศไทย พรอมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือบางประการ
เทาที่จะทําได

(หนา 254 - 256)

จะเห็นไดวาแมพระองคจะดํารงพระอิสริยยศและมีฐานันดรศักดิ์ที่สูงสง แตก็ทรงปฏิบัติ
หนาที่ของพระองคดวยความตั้งพระราชหฤทัยและเอาพระราชหฤทัยใส ดังนั้นแงคิดที่สะทอนออก
มาในตอนนี้ คือ มนุษยทุกคนตางมีหนาที่ เพราะฉะนั้นแตละคนควรทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เมื่อ
แตละคนตั้งใจทําหนาที่ของตนก็จะสงผลตอประโยชนสุขของสวนรวม

นอกจากนี้ในเนื้อหาพระราชนิพนธยังแฝงแงคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่อีก
ดวย ดังเชนในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ที่พระองคทรงกลาวถึงการปฏิบัติหนาที่
ของเปาบุนจิ้น ผูวาราชการเมืองไคเฟงที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย จนเปนที่ยกยองนับถือตราบ
จนปจจุบัน ดังความวา

…ทานเปาเปนสัญลักษณของความซื่อสัตยตรงไปตรงมา ตัดสินตามกฎหมาย จนมีฉายาอีกอยาง
หนึ่งวา เปาชิงเทียน หรือ เปาฟาโปรงใส เคยเปนผูวาราชการไคเฟง…มีเรื่องเลากันวากอนที่ทาน
เปาจะเสียชีวิต จักรพรรดิอยากมอบเมืองเหอเฟย (ปจจุบันเปนเมืองหลวงของมณฑลอานฮุย) ซึ่ง
เปนบานเกิดของทานใหทาน ทานบอกวาตอนนี้ก็ชราแลว อาจจะไมมีชีวิตอยู และไมทราบวาลูก
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หลานจะปกครองดี ดูแลประชาชนใหมีความสุขไดหรือไม ถาจะพระราชทานก็ขอแตคูรอบเมือง 
ถาลูกหลานยังมีอยูก็จะตองมาลอกคูทําประโยชนแกแผนดิน ทําผลเสียแกประชาชนไมได 
จักรพรรดิก็พระราชทานตามที่ตองการ ขณะนี้คูเมืองนี้ก็ยังอยู ราษฎรเรียกกันวา แมน้ําเปา เขาวา
รากบัวแมน้ําเปาอรอย ที่ตางจากรากบัวอื่นอีกอยางคือ รากบัวแมน้ําเปานี้หักแลวไมมีไยติดกัน 
หมายความถึงไมมีผลประโยชนสวนตัว มีรูปปนทานเปา มีภาพฝาผนัง เลาเรื่องทานเปาเอาใจใส
ทุกขสุขของราษฎร ในใจคิดแตเรื่องประชาชน เขาทํากิโยตีนจีนโบราณ มีลายเปนรูปหัวเสือ       
หัวมังกร และหัวหมา ใชประหารฉินซือเหมยซึ่งเปนจอหงวน แตงงานแลว แตพอมารับราชการ  
ถูกพระทัยจักรพรรดิก็ยกพระธิดาให จอหงวนผูนี้ปดบังเรื่องตนมีลูกเมียแลว แถมสงคนใหไปฆา
ลูกเมีย แตลูกเมียรอดมาฟองได ทานเปาวาบัณฑิตตองดูแลครอบครัวไดจึงจะปกครองแผนดินได 
อักษรคําวา กฎหมาย ที่เขียนสมัยนั้นประกอบดวยหลายสวน คือ น้ํา หมายถึง เปนธรรมกับทุกคน 
อีกสองสวนหมายถึง ขจัดสิ่งไมเปนธรรม ตองใชกฎหมายเที่ยงธรรมเหมือนภูเขา

(หนา 183 – 185)

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นความยึดมั่นในความยุติธรรมและความซื่อสัตยในหนาที่
ของเปาบุนจิ้นจนทําใหไดรับการยกยองตราบจนทุกวันนี้ และยังแสดงใหเห็นการปฏิบัติหนาที่โดย
ถือประโยชนสวนรวมเปนใหญ มิไดปฏิบัติเพื่อผลประโยชนของตนเองหรือครอบครัว จะเห็นไดวา
แมจักรพรรดิจะพระราชทานเมืองเหอเฟยซึ่งเปนบานเกิดของทานใหแกเปาบุนจิ้น แตเปาบุนจิ้นก็
ปฏิเสธพระมหากรุณาธิคุณนั้น เนื่องจากเกรงวาในอนาคตลูกหลานของตนอาจจะไมดูแลบานเมือง
และทําความเดือดรอนใหแกบานเมืองได ดังนั้นจึงขอรับไวเพียงคูเมืองเทานั้น

ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวานอกจากการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจและเอาใจใสแลว    
ยังตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เห็นประโยชนของสวนรวมเปนใหญเพื่อความสงบ
เรียบรอยของสังคม

3.1.3 การเอาใจเขามาใสใจเรา
เมื่อไดอานพระราชนิพนธจะเห็นไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

มิเคยใชพระราชอํานาจบังคับจิตใจผูใดเลย แมวาพระองคจะดํารงพระอิสริยยศและทรงมีฐานันดร
ศักดิ์ที่สูงสงเพียงใด แตพระองคก็ทรงใหความเปนกันเองกับทุกคนและมักจะทรงเอาใจเขามาใสใจ
เราเสมอ เชน เมื่อคร้ังพระองคเสด็จไปทรงรวมพิธีสงมอบฮองกงคืนใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พระองคทรงหาที่ประทับในหอประชุมไมพบ จึงทรงสอบถามเจาหนาที่ เจาหนาที่ทานนั้นแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับพระองค ซ่ึงนับเปนเรื่องนาตําหนิ ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง 
คืนถิ่นจีนใหญ ความวา
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        กอนถึงเวลามีพิธีขาพเจาเขาไปในหองพิธีที่ Grand Hall Level 6 ซึ่งจุแขกไดประมาณ 4,000 
คน พอเขาไปก็งงชะงักตามเคยเพราะไมรูวาจะตองนั่งที่ไหน มีเจาหนาที่มาวาวาทําไมไมไปนั่งที่ 
ยืนตรงนี้เกะกะทางที่ทหารจะเดินแถวเขามา ขาพเจาวาไมไดอยากยืน แตมันหาที่ไมไดจริงๆ ไอริส
หันไปพูดเปนภาษากวางตุงวาอะไรก็ไมทราบ คนนั้นเขาก็เลยไปเรียกคนมาอีกคน ซึ่งพยายามชี้ที่
ใหเดินไป และทําหนาเหมือนวาขาพเจานี่ยุงมาก…

(หนา 176)

แมวาพฤติกรรมและกิริยานั้นจะนาตําหนิเพียงใด แตพระองคกลับมิคิดเชนนั้น พระองค
ทรงเอาใจเขามาใสใจเรามิไดทรงถือโทษเจาหนาที่ทานนั้น ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง     
คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ขาพเจาตองรีบเดินทางไปสนามบิน ในรถไอริสยังบนเรื่องการตอนรับ ขาพเจาก็บอกอีกวาไม
เปนไร ครั้งนี้เปนครั้งที่ขาพเจาไดความรูและพอใจมากที่สุด สวนเรื่องสับสนเปนเรื่องธรรมดาที่
ขาพเจาเขาใจ เพราะวาเคยมีหนาที่จัดการมาหลายเรื่อง ในการรับแขกเมือง…

(หนา 266)

จากเหตุการณนี้ใหแงคิดวาบุคคลในสังคมตางมีภูมิหลังและพื้นฐานทางครอบครัวรวมทั้ง
อุปนิสัยที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นการกระทําของแตละบุคคลอาจเกิดจากเหตุและปจจัยที่แตกตาง
กัน บางอยางอาจเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม แตเมื่อรูจักเอาใจเขามาใสใจเราและวางเฉยก็จะชวยลดทอน
ความโกรธหรือหงุดหงิดใจกับความบกพรองของบุคคลนั้น อีกทั้งยังเปนการหลีกเลี่ยงการทะเลาะ
เบาะแวงกระทบกระทั่งกันอีกดวย

3.1.4 การรูจักคิดไตรตรอง
ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวแสดงใหเห็นถึงพระอุปนิสัยประการหนึ่งของพระองค

คือ ทรงมีวิจารณญาณในการคิดไตรตรองหาเหตุผลกอนจะปลงใจเชื่อเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเสมอ เชน 
ในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม พระองคเสด็จไปถ้ําหยุนกั่งไดทอดพระเนตรรูปสลัก
และภาพวาดฝาผนังมากมาย พระองคทรงมีขอสงสัยเกี่ยวกับภาพฝาผนังภาพหนึ่ง ดังขอความใน
พระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ดังความวา

…ขามมาดูรูปปฐมเทศนา  เปนรูปแทนวางธรรมจักร มีกวางหมอบอยูสองดานอันเปนสัญลักษณ
ของปาอิสิปตนมฤคทายวัน ขอที่ฉันสงสัยคือเหตุใดธรรมจักรบนแทนจึงมี 3 วง ไกดบอกวา 
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ธรรมจักรหมุนเร็วๆ คนดูตาลายมองเห็นธรรมจักรเปน 3 วง ฉันไมคอยพอใจคําอธิบายน้ี แตปวย
การเถียง จึงดูตอไป

(หนา 274)

เมื่อพระองคทรงสอบถามเรื่องนี้จากผูนําเที่ยว ก็ทรงไดรับคําตอบที่ไมกระจางชัดนัก    
พระองคไมทรงปกใจเชื่อทันที แตทรงสอบถามจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดอีกครั้งกอนจะปลงใจ
เชื่อโดยสอบถามไปที่ นายประพจน อัศววิรุฬหการ พระสหายที่มีความเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธ
ศาสนา ไดคําตอบที่เปนขอสันนิษฐาน 3 ประการ สามารถสรุปคําตอบไดดังขอความในพระราช
นิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

        การที่ทําธรรมจักรเปน 3 วง คงหมายถึง นัยแหงการแสดงธรรมจักรอยางใดอยางหนึ่งที่กลาว
มานี้ เรื่องญาณทัสสนะอันมีปริวัฏฏ 3 ก็มีอยูในคัมภีรทางฝายมหายานเชนกัน ไมจําเพาะมีในทาง
เถรวาทหรือสถวีรวาทเทานั้น เพราะฉะนั้นที่ปรากฏอยูนี้จะจําหนายวาทําตามมติใดมติหน่ึงใน 3 
ใหแนนอนลงไปนั้นยังไมมีหลักฐานเพียงพอ เปนแตสันนิษฐานวานาจะตามมติใดมติหน่ึงที่กลาว
ขางตนเทานั้น

(หนา 286)

จึงจะเห็นไดวาการรูจักใชวิจารณญาณจะชวยใหไดรับขอมูลขาวสารที่เปนจริง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบันซ่ึงเปนโลกของขอมูลขาวสารมีทั้งเรื่องจริงและไมจริงปะปนกัน เพราะฉะนั้น
กอนที่จะเชื่อส่ิงใดควรพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลกอนปลงใจเชื่อเสมอ

3.1.5 ความอุตสาหะพยายาม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนแบบอยางของผูที่มีความมานะ

พยายามเปนอยางยิ่ง โดยเริ่มตั้งแตเมื่อคร้ังพระองคยังทรงพระเยาวแมจะตองทรงปฏิบัติพระราชกิจ
ควบคูไปกับการศึกษาเลาเรียน แตก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะจนประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ใน
พระราชนิพนธเรื่อง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ยังแสดงใหเห็นพระวิริยะอุตสาหะที่พระองค    
ตั้งพระราชหฤทัยศึกษาเลาเรียนภาษาจีน และศิลปวัฒธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ดังความวา

…การสีซอตองเรียนตั้งแตการนั่ง การวางซอบนตัก การต้ังมือซายขวา การวางนิ้วใหถูกตอง ครูวา
ขาพเจาเกร็งมือเกินไป มือซายจับคันชัก วางนิ้วใหถูกตอง การสีใชนิ้วตางๆ ทั้งสายเอกสายทุม   
การลากคันชักยาวๆ ไมใหรีบ การดูโนต การรองตามเสียง เขาชมวาขาพเจาฟงเสียงไดดี ยังสีซอ
เพลงจีนไมไดเลย สีเพลงเด็กของฝรั่งเปนการฝกนิ้วไปกอน บอกวาตองซอมวันละครึ่งช่ัวโมง…  
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14 : 30 น. ครูหลิวผิงที่สอนวาดภาพจีนมา ครูบอกวาขาพเจาเขียนภาพกลับหนาเปนหลัง กิ่งกานตน
ไมแตงเอาเองไมถูกตามธรรมชาติ ขาพเจาวาไมเขาใจวิธีการ (เพราะตอนหลังๆ ที่ครูสอนขาพเจา
ชักหิวขาวตาลาย ไมไดต้ังใจฟง) วันนี้ก็เลยวาดดอกเหมยอีกที เขาใจลักษระของดอกไมดีขึ้น     
ดอกเหมยหรือบวยตองเปนชอ…เรียนภาษาจีนบทที่ 2.2 มีการบาน สนทนาจีนเรียนเรื่องโรงเรียน
มัธยมหมายเลข 4 (ซื่อจง) และประวัติหวังเหมิง…เรียนพูกันจีน วันนี้ครูจังสอนเรื่องการลากเสน 8 
แบบ ลากทีละเสนแลวนํามารวมกันเปนตัว “หยง” (永) การเรียนพูกันจีนนั้นตองฝก 4 เรื่อง

1. เทคนิคการเขียนเสนตางๆ 8 อยาง
2. การนําเอาเสนมารวมกันจัดองคประกอบของตัวอักษร
3. ตัวอักษรหลายๆ ตัวมารวมกัน
4. อารมณศิลปน (romantic charm) และสไตลในการเขียน กวาจะเรียนไดตองใชเวลา

นาน
        การบานคือ การเขียนขอความวา เทียนเหรินเหออี 天人合一 แปลวาสวรรคกับมนุษยสัมพันธ
สอดคลองกันเปนหนึ่งเดียว…ขึ้นมาเขียนบันทึกพลางชมดอกไม ที่นี่ต้ังแตมาเอาดอกไมมาเปลี่ยน
ใหทุกวัน ดอกไมแปลกๆ บางอยางไมเคยเห็น จัดองคประกอบสีสวยงาม
        เขียนเสร็จเขาไปอาบน้ํา ออกมาเขาเอาเอกสารตางๆ ที่สงมาจากเมืองไทยมาแลว ซอมดนตรี
ครึ่งช่ัวโมง รูสึกวาเขาใจดีขึ้น ทําการบานภาษาจีนตอจนเสร็จก็ดึกแลว จึงนอน

(หนา 35 – 43)

จะเห็นไดวาพระองคทรงทําการบานทุกวัน ทรงฝกพูดภาษาจีน ทรงฝกสีซอ ทรงฝกเขียน
ตัวอักษรจีน และทรงฝกวาดภาพ แมจะยากและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแตก็ไมทรงยอทอ จนในที่สุด
พระองคทรงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยปกกิ่งจัดขึ้น และมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
ไดทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระองค

แงคิดที่ไดจากพระวิริยะอุตสาหะของพระองค คือ ความพยายามเปนหนทางสูความสําเร็จ 
ตราบใดที่ไมยอทอหรือทอถอยยอมประสบความสําเร็จดังที่มุงหวัง

3.1.6 การรูจักใชอํานาจ
ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ

อํานาจไวอยางนาสนใจและชวนขบคิดทั้งส้ิน เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง เกล็ดหิมะในสายหมอก 
เลม 2 ดังความวา
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…เรื่องการขึ้นสูอํานาจและความเสื่อมของราชวงศนั้นเปนเรื่องที่ชวนใหคิด ผูที่ไดอํานาจตอนตน
มักมาจากดินแดนที่ยากจน ยากลําบาก จึงตองดิ้นรน เมื่อไดอํานาจแลวบางคนก็รักษาอํานาจไว   
ไมได เพราะการที่จะรักษาอํานาจไดมีปจจัยหลายอยาง อยางหนึ่งคือการปกครองการบริหารที่มี
ระบบ อยางที่เรียกวามีระบบที่ดีแลว ไมสําคัญที่ตัวบุคคล เมื่อมีระบบที่ดีทําใหสามารถหารายไดมา
ใชในการบริหารได (ไมมีรายไดก็บริหารไมได) การหารายไดที่ดีที่สุดคือการเก็บภาษีอากร ถา
ระบบเก็บภาษีลมเหลวก็ขาดรายได เปนสวนที่นําความลมเหลวมาสูผูมีอํานาจ อีกประการหนึ่งเมื่อ
มีระบบที่สมบูรณแลว ความคลองตัวในการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะ
ทําใหราชวงศหรือผูมีอํานาจนั้นอยูรอดไดก็ลดลง เมื่อมีอํานาจใหมมาทาทายก็มักจะพายแพอยู    
ไมได

(หนา 51)

จะเห็นไดวาอํานาจเปนส่ิงหอมหวานยั่วยวนใจใหบุคคลตกหลุมพรางแหงอํานาจนั้น ผูมี
อํานาจจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพื่อจะรักษาอํานาจใหอยูกับตนนานที่สุด จะตองใชอํานาจใน
ทางที่ถูกตองเหมาะสม การใชอํานาจเพียงอยางเดียวแตขาดความรูความสามารถและปราศจาก
เมตตาเปนสิ่งอันตรายยิ่ง อํานาจเปนเสมือนดาบสองคมถาใชในทางที่ถูกตองเหมาะสมก็ยอมเกิด
คุณอนันตแตเมื่อใดที่ใชอํานาจในทางที่ผิดก็ยอมเกิดโทษมหันตเชนกัน

นอกจากนี้เหตุการณทางประวัติศาสตรของจีนที่เปล่ียนขั้วอํานาจไปมาอยูบอยคร้ังตั้งแต
อดีตจวบจนปจจุบันก็ใหแงคิดวา อํานาจเปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืน มีอํานาจก็ยอมมีเสื่อมอํานาจเชนกัน 
ดังนั้นผูมีอํานาจควรตั้งอยูในคุณงามความดีและมีคุณธรรม เพราะเมื่อหมดอํานาจไปแลวก็ยังมี       
ผูยกยองนับถือ

3.1.7 ความประหยัดมัธยัสถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปนแบบอยางของผูมีความประหยัด

มัธยัสถ พระองคเห็นคุณคาของเงิน จึงทรงวางแผนการใชจาย ไมใชจายฟุมเฟอย เชน ในพระราช
นิพนธเร่ือง ย่ําแดนมังกร พระองคทรงซื้อของฝากพระราชทานแดพระกนิษฐาแตซ้ือในราคาที่แพง
กวาปกติเนื่องจากทรงคิดเงินผิด ดังความวา

…มีที่ขายของเห็นรูปเขียนรูปมาเขียนดวยหมึกจีนบนผาขาวบางๆ เขียนไดมีชีวิตชีวาดีมาก เลยยืม
เงินคุณกัลยากอน เพราะตัวเองยังไมไดแลกเงินจากดอลลาร (ตองใชต๋ัวเงินจีน คนตางชาติเขาไมให
ใชเงินจีน ใหใชเปนใบแทนเงิน (Foreign exchange certificate หรือ เหรินเหมินป (RMB) เพื่อความ
ปลอดภัย ต้ังแตไปเมืองจีนเคยเห็นเงินจีนครั้งเดียวที่ใครเขาทอนภุชชงคมา) ปรากฏวาลืมคิดเงิน
และคูณผิด มาคิดทีหลังตอนใชเงินเขาเพิ่งรูวารูปนี้แพงนาดู ตอนเอามาใหนองเล็กๆ หัวเราะใหญวา
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เที่ยวนี้นองเล็กไดของฝากแพงๆ เพราะคนฝากคิดเลขผิด ทิพยก็ซื้อผาปกมาฝากนองเล็กเพราะทิพย
คิดเงินผิดเหมือนกัน ขาพเจานั้นรูสึกโมโหวาเสียเกียรต์ิดวย โดยปกติเรื่องเงินๆ ทองๆ นี่ไมเคยคิด
ผิดเลย กอนซื้ออะไรคํานวณเปลี่ยนอัตราแลกเงิน และคิดเงินทอนเปนอยางดี

(หนา 70 – 71)

จะเห็นไดวาพระองคทรงเปนผูที่เห็นคุณคาของเงิน ทุกครั้งที่ทรงซื้อสินคามักจะทรง
คํานวณดูวาสินคานั้นมีราคาเหมาะสมหรือไม ดังนั้นเมื่อทรงคํานวณเงินผิดพลาดทําใหตองจายเงิน
มากกวาปกติจึงทําใหไมพอพระราชหฤทัยนักที่ตองเสียเงินมากขึ้นโดยไมจําเปน

เมื่อคร้ังพระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทรงศึกษาภาษาจีน  ณ  
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง เปนระยะเวลา 1 เดือน พระองคก็ทรงมีพระจริยาวัตรที่เรียบงาย และแสดงให
เห็นพระอุปนิสัยมัธยัสถของพระองคไดอยางชัดเจน ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจา
เปนนักเรียนนอก ความวา

        วันนี้ตอนกลางวันหองอาหารสงอาหารใสตะกรามา มีขาวจานหนึ่ง ผักกับขาหมู ซุป 2 ถวย 
ขาพเจาหุงขาวเพิ่ม และมีพะแนงไกจากสถานทูต รับประทานกันสองคนกับครูฟน อาหารยังเหลือ 
ขาพเจาก็เลยเทใสชามของขาพเจา ใสตูเย็นไว คืนชามของหองอาหาร

(หนา 9)

จะเห็นไดวาพระองคทรงประหยัดมัธยัสถและทรงเห็นคุณคาของอาหาร ทรงเก็บ           
พระกระยาหารที่เสวยเหลือไวสําหรับมื้อตอไป ทางมหาวิทยาลัยปกกิ่งกังวลวาอาจสงผลตอ      
พระพลานามัยจึงส่ังกําชับเจาพนักงานเก็บพระกระยาหารที่เสวยเหลือแตละมื้อกลับใหหมด          
มาวันหนึ่งรับสั่งดวยความเบิกบานพระราชหฤทัยวา “เมื่อวานนี้แอบเก็บน้ําแกงไวในตูเย็นพวก    
เจาหนาที่ไมเห็นดวยละ”3 จากที่กลาวถึงนี้แสดงใหเห็นพระอุปนิสัยประหยัดมัธยัสถของพระองค
ไดอยางชัดเจน ซ่ึงพระองคทรงประพฤติเปนแบบอยางที่ควรปฏิบัติตามอยางยิ่ง ดังนั้นจึงควรรูจัก
ประหยัด ไมใชจายอยางฟุมเฟอยสุรุยสุราย ควรเห็นคุณคาของสิ่งของไมใชอยางทิ้งๆ ขวางๆ และ
ควรรูจักอดออมจะชวยใหมีเงินสํารองไวใชในอนาคต

                                                          
3คณาจารยมหาวิทยาลัยปกกิ่งและเจาหนาที่จีน, รอยพระบาทยาตราสาราจีน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2547), 16 – 17.
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3.2 แงคิดในดานคุณธรรม
นอกจากแงคิดในดานการดําเนินชีวิตแลว ผูอานยังไดรับแงคิดในดานคุณธรรมจากสารคดี

ทองเที่ยวสาธารณณัฐประชาชนจีนอีกดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.2.1 ความกตัญู
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใหความสําคัญกับความกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ จะเห็นไดจากพระองคเองที่ทรงไดศึกษาเลาเรียนภาษาจีนจากพระอาจารยชาว
จีนหลายทาน เมื่อพระองคเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มักพระราชทานพระวโรกาสให
พระอาจารยทุกทานเฝาทูลละอองพระบาทและมีพระราชดํารัสดวยอยางเปนกันเองอยูเสมอ เชน ใน
พระราชนิพนธเร่ือง เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ดังความวา

…อาจารยนิออน พ่ีหนูเล็ก และจี้มาชวยจัด “ปารต้ี” เลี้ยงครูจีนที่จะมา สวนมากเปนของมาจาก
สถานทูต เตรียมการเสร็จมาพอดี มีครูจังเยี่ยนชิว ครูคนแรก ครูจี้หนานเซิง ครูฟูอูอี้ ครูหวังเยี่ย และ
ครูฟน ครูฟูอูอี้เอาภาพวาดของซงช่ิงหลิงมาให ครูหวังเยี่ยเอาหนังสือเด็กสมัยกอนมาให 2 เลม ครูจี้
หนานเซิงเอากรงนกใสถานไฟแลวตบมือนกจะรอง กับตะเกียบมีกลองใส คราวที่แลวไปบานครู
หวังเยี่ย ครูจี้หนานเซิงบอกวาคราวหนามีเวลาใหไปบานครู ครูจังบอกวาตอนนี้งานยุงมาก ต้ังแต
เกษียณอายุก็เลิกสอนภาษาอังกฤษ มาทํางานดานวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ

(หนา 124)

ชาวจีนเปนชนชาติที่ใหความสําคัญกับความกตัญกูตเวทีตอผูมีพระคุณเปนอยางมาก โดย
มักมีแนวคิดวา “บุญคุณตองทดแทน” ดังนั้นจึงมักปรากฏเรื่องราวส่ังสอนลูกหลานสืบตอกันมา
เกี่ยวกับความกตัญ ู เชน ภาพหินสลักภายในถ้ําที่ภูเขาเปาติ่งซาน ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญ ู
ดังขอความในพระราชนิพนธเร่ือง เย็นสบายชายน้ํา ความวา

        รูปพระคุณบิดามารดา แสดงเรื่องราวของครอบครัว เมื่อแตงงานก็ตองการมีลูก ผูหญิงจุดธูป
บนบานศาลกลาวขอลูก เมื่อต้ังครรภก็ตองรักษาตัวเพื่อใหลูกออกมาแข็งแรง เมื่อคลอด (มีหมอ
ตําแยมาชวยทําคลอด) แสดงวาเมื่อเกิดมาก็สรางความทุกขใหแม แตเมื่อแมเห็นลูกก็จะลืมความ
ทุกข มีลูกแลวพอแมรักกัน มีคําจารึกที่อางวา เปนพระสูตรที่เทศนโปรดพระอานนทเหมือน     
พระสูตรทั้งปวง  แตที่จริงไมมี  เปนคําสอนที่แตงขึ้นใหมโดยไดรับอิทธิพลลัทธิขงจื้อกลาวถึงโทษ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



524

ที่ผูประพฤติปฏิบัติไมถูกตองตอบิดามารดาจะไดรับ เชน ผูที่ดาพอแมของตนเอง ดานบนมีรูปเทพ
ตางๆ เชน เทพแหงลม เทพแหงฝน ซึ่งจะลงโทษผูอกตัญู ดานลางมีรูปพระพุทธเจาทรงแสดง
ความกตัญูตอพระบิดาและพระมารดา เชน มาเทศนโปรด มายกโลงศพพระบิดา

(หนา 26)

จากตัวอยางที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณเปนสิ่งที่
สําคัญ ความรูคุณคนจะชวยใหมนุษยตระหนักถึงคุณคาของมนุษยดวยกันเอง ทําใหเห็นวากวา
มนุษยแตละคนจะประสบความสําเร็จหรือมีชีวิตที่เจริญกาวหนาไดนั้นยอมมีผูอยู เบื้องหลัง       
ความสําเร็จเสมอ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตอผูมีพระคุณอยางเหมาะสมและตระหนักถึงพระคุณที่บุคคล
เหลานั้นไดชวยเหลือ ความกตัญเูปนมงคลชีวิตจะทําใหชีวิตมีแตความสุขสําเร็จ

3.2.2 ความลุมหลง
มนุษยทุกคนตางตกอยูในบวงแหงกิเลสและตัณหา จึงทําใหมนุษยไมอาจหลุดพนจากความ

รัก โลภ โกรธ และความลุมหลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งความลุมหลงจะทําใหมนุษยหลงมัวเมาอยูกับ
ส่ิงเราที่ลวนนํามาซึ่งความเสื่อม ผูที่ตกอยูในความลุมหลงจะปราศจากสติและไรเหตุผล จึงสงผลให
การปฏิบัติกิจการงานใดๆ ไมบรรลุผล หรืออาจเกิดความผิดพลาดได เชน ในพระราชนิพนธเร่ือง 
ย่ําแดนมังกร กลาวถึงความลุมหลงในสตรีเพศจนเปนเหตุใหสูญเสียบานเมือง ดังความวา

        เขาบอกวามีเรื่องเลากันมาวาตรงนี้ (หวาชิงฉือ) ในสมัยราชวงศโจว มีจักรพรรดิ์องคหนึ่งทรง
พระนามวา โจวยูหวัง ไดพระสนมคนหนึ่งช่ือ เปาซือ พระสนมนี้ไมดีกับจักรพรรดิ์ ทั้งๆ ที่พระ
จักรพรรดิ์พยายามเอาใจนางทุกๆ ประการ นางก็ไมยอมยิ้มกับจักรพรรด์ิ พยายามหาเรื่องสนุก
สนานมาเลนนางก็ไมยิ้ม พระจักรพรรดิ์กลุมพระทัยมากจึงนําความไปปรึกษาขุนนาง ขุนนางผูหนึ่ง
ถวายความเห็นวาบนภูเขาหลีซันมีสถานที่สําหรับจุดไฟใหทหารเขามารวมพลกันเมื่อเวลามีศึก
สงคราม ใหลองจุดไฟบนนั้นแลวจัดงานฉลองกันใหเปนที่สําราญ พระจักรพรรดิ์ทรงเชื่อตามนั้น 
ครั้นเมื่อจักรพรรดิ์จุดไฟบนภูเขา นายพลทั้งหลายตางก็เขามาดวยคิดวาแผนดินถูกคุกคาม กลับมา
พบจักรพรรดิ์สรวลเสเสวยสุราอยูกับเหลาขุนนางสอพลอ แถมยังทรงชักชวนวาเราจงมาสนุก
สนานกันเถิด เหลานายพลโกรธมากไดแตเขนเขี้ยวเคี้ยวฟนทําอะไรไมได พากันลงจากเขาไป ฝาย
พระสนมเห็นภาพเชนนั้นก็หัวเราะชอบใจ  (สนมคนนี้ถาไมเปนไสศึกคงเปนคนที่มีนิสัย
ประหลาดๆ อยู) ในกาลตอมามีศัตรูรุกรานจริงๆ พระจักรพรรดิ์จุดไฟบนยอดเขาก็ไมมีทหารมา
เพราะตางก็คิดวาพระจักรพรรดิ์คงจะสนุกสนานอีกแลว ในครั้งนั้นบานเมืองจึงเสียไป ตํานานเรื่อง
นี้เขาทํานอง “เด็กเลี้ยงแกะ” ของอิสป

(หนา 146)
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จะเห็นไดวาความลุมหลงเกิดจากการขาดสติ หลงมัวเมาไปกับรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ที่
ลวนเปนสิ่งเราที่ทําใหติดอยูในบวงแหงกิเลส ตัณหา ดังนั้นมนุษยจึงควรใชสติและปญญาเพื่อ   
ควบคุมความลุมหลงอันอาจนําพาความหายนะมาสูตนเองได

3.2.3 สันติภาพ
เร่ืองราวเหตุการณทางการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอดีต บอยครั้ง

ที่เกิดการสูรบจนกลายเปนสงครามทั้งภายในประเทศและสงครามระหวางประเทศ สงครามและ
การตอสูเหลานั้นนํามาซึ่งความเดือดรอนแกประชาชน เชน เหตุการณสงครามฝน ในพระราช
นิพนธเร่ือง คืนถิ่นจีนใหญ ความวา

        ในขณะรบมีแมทัพจีนถูกฆาตายที่ต้ิงไห 3 คน คือ เกอหยวนฟา หวังซีเผิง และเจิ้งกั๋วหง ที่อูซง
ก็มีนายพลถูกฆา
        อังกฤษใหไปเจรจาและลงนามที่นานกิง ในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1842 ผลของสัญญาทําให
จีนตองเปดเมืองทา 5 เมือง คือ กวางโจว เอหมึง ฝูโจว เซี่ยงไฮ ยกเกาะฮองกงใหอังกฤษ ยกการคา
ผูกขาดระบบหัง (行) ในมณฑลกวางตุง และใหมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เสียเงินชดใชใหอังกฤษ
เปนคาฝนที่ทําลายไป ตอมาประเทศอื่นๆ ก็ตางเรียกรองสิทธิตามแบบอังกฤษ จีนถือวากลายเปน
ประเทศกึ่งอาณานิคม และเปนความอัปยศ…

(หนา 115)

เหตุการณสงครามฝนเกิดจากความขัดแยงระหวางประเทศจีนและอังกฤษ จนกลายเปน
สงครามที่ทําใหมีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก และทําใหประเทศจีนตองเสียดินแดนใหแกอังกฤษ 
และยังเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหแกอังกฤษอีกดวย

นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียชีวิตประชาชนจํานวนมากจากการปฏิวัติที่ เหยียนอาน               
ดงัขอความในพระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ความวา

…การรบแบบนี้อาศัยมวลชนผูยากไรและจิตใจทรหดแบบ “ขาวฟางบวกปนยาว” คือใชเง่ือนไข
เลวที่สุด คือ กินขาวฟาง ใชอาวุธที่ลาหลังที่สุด คือ ปนเล็กยาว สูศัตรูที่มีอาวุธสมัยใหม…เรื่องรบ
สามครั้ง ชนะสามครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 นายพลเจียงไคเช็คใหหูจงหนาน นําทหาร 
140,000 คน จากทหารทั้งหมดที่มีอยู 250,000 คน มารบกับฝายคอมมิวนิสตซึ่งมีกําลังเพียง 27,000 
คน ฝายคอมมิวนิสตใชแผนการรบที่เรียกวา หมอกู หรือ กลยุทธเห็ด ใชกองทัพจรยุทธหลอกลอ
พวกกกมินตั๋งใหเดินทัพหมุนไปหมุนมาตามเขตภูเขาจนเหน็ดเหนื่อย ที่อวนก็ผอม ที่ผอมก็ตายไป
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เลย (เห็นไหมคนอวนนี่ดี) จากนั้นจึงใชกําลังเขาปราบ ทหารกกมินต๋ังตายไปถึง 100,000 คน     
การรบแบบกลยุทธเห็ด อาศัยความรูและความไดเปรียบทางชัยภูมิ ผสานกับการสนับสนุนจาก
ประชาชน ทําใหฝายคอมมิวนิสตไดรับชัยชนะ

(หนา 19 – 22)

การปฏิวัติที่เหยียนอานเปนเหตุการณการเมืองภายในประเทศที่เกิดจากความขัดแยงทาง
อุดมการณและความคิดของคนในชาติ ซ่ึงเปนสาเหตุใหสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตประชาชนเปน
จํานวนมาก

เหตุการณเหลานี้ทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก ประชาชนใน
ชาติตองดําเนินชีวิตดวยความหวาดระแวง เศรษฐกิจในชาติก็ไมเจริญกาวหนา จึงจะเห็นไดวา
สงครามและความขัดแยงลวนนํามาซึ่งความทุกข

ดังนั้นมนุษยทุกคนในโลกควรแสวงหาสันติภาพที่จะนําความสงบสุขใหแกมวลมนุษยชาติ 
มนุษยทุกคนจึงควรมีความรักและความปรารถนาดีใหแกกัน ลดละการตอสูเพื่อจะชวยใหโลกมีแต
สันติสุข ปราศจากความสูญเสียและความทุกขโศก

ดังที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ    
ประชาชนจีนเต็มไปดวยแงคิดสอนใจมากมาย แงคิดบางประการพระองคทรงแสดงไวโดยตรงผาน
การแสดงพระราชทรรศนะ แตแงคิดบางประการผูอานตองใชปญญาพิจารณาจากบริบทอื่นๆ ใน   
พระราชนิพนธ แงคิดตางๆ เหลานี้จะชวยสอนใจและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและชวยเสริม
สรางพลังทางปญญาใหแกผูอาน นอกจากนี้จะเห็นไดวาแงคิดที่ปรากฏในพระราชนิพนธสวนใหญ
นํามาจากพระอุปนิสัยและพระจริยาวัตรที่งดงามของพระองค จึงสามารถกลาวไดวาพระองคทรง
เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนไดเปนอยางดี

จากการศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสรุปไดวาพระราชนิพนธมีคุณคาทั้งในดานการใหสาระความรูที่
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนได นอกจากนี้ผูอานยังไดรับคุณคาในดานการใหความ
บันเทิงเนื่องจากการอานพระราชนิพนธทําใหผูอานรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินใจไปกับบทกวี   
พระอารมณขัน และเกร็ดความรูตางๆ ซ่ึงชวยใหพระราชนิพนธชวนติดตาม มีเสนหดึงดูดใจ         
ไมนาเบื่อ ที่สําคัญพระราชนิพนธยังใหแงคิดที่นาสนใจอันจะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และ      
เสริมสรางพลังทางปญญาใหแกผูอาน จึงนับไดวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปยมไปดวยคุณคาในดานตางๆ ควรคาแกการอานเพื่อศึกษาหาความรูและแสวงหา
ความบันเทิงใจเปนอยางยิ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 6

บทสรุป

การวิเคราะหสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวน 9 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสาย
หมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม 
และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก ในดานความเปนมาของการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วัตถุประสงคของการพระราชนิพนธ รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการพระราชนิพนธ ลักษณะการใชภาษา 
และคุณคาที่ไดรับจากพระราชนิพนธ สามารถสรุปไดดังนี้

การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เสด็จฯเยือนตาม
คํากราบบังคมทูลเชิญ และเสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกิจตามวัตถุประสงค

การเสด็จฯเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญมีทั้งการกราบบังคมทูลเชิญอยางเปนทางการ
ของรัฐบาลจีน และการกราบบังคมทูลเชิญเปนการสวนพระองค สวนการเสด็จพระราชดําเนินเพื่อ
ปฏิบัติพระราชกิจตามวัตถุประสงค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมี       
วัตถุประสงคหลักในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทรงนําความรูตางๆ ที่ไดรับจาก
การเสด็จฯเยือนมาชวยพัฒนาประเทศ และยังเปนการเสด็จฯเยือนเพื่อแสวงหาความรูและ      
ประสบการณซ่ึงชวยเปดโลกทัศนใหพระองคไดรับรูส่ิงแปลกใหม รวมทั้งเพื่อกระชับความ
สัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีวัตถุประสงคที่ทรงพระราชนิพนธ
สารคดีทองเที่ยวหลายประการ ที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
และเพื่อบันทึกความทรงจําและถายทอดประสบการณเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือน อันจะทําให    
ประชาชนชาวไทยรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้น

พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความโดดเดนนาสนใจ ทั้งใน
ดานรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการพระราชนิพนธ ลักษณะการใชภาษา และคุณคาที่ไดรับจากพระราช
นิพนธ  ดังนี้
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รูปแบบ
ผลการศึกษาสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 9 เรื่อง พบวารูปแบบการพระราชนิพนธมี 2 ลักษณะ คือ    
รูปแบบบันทึก และรูปแบบจดหมาย มีพระราชนิพนธที่ใชรูปแบบบันทึกจํานวน 8 เร่ือง คือ ย่ําแดน
มังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ใตเมฆท่ีเมฆใต เย็นสบายชายน้ํา คืนถิ่นจีนใหญ 
เจียงหนานแสนงาม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก สวนพระราชนิพนธที่ทรงใชรูปแบบ        
จดหมายมีเพียงเร่ืองเดียว คือ หวงเหออูอารยธรรม

1. รูปแบบบันทึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชรูปแบบบันทึกในพระราชนิพนธ

สารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 8 เร่ือง โดยทรงบันทึกเรื่องราวเปนประจําทุกวัน 
นับตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เสด็จนิวัติประเทศไทย โดยจะทรงระบุวัน วันที่ 
เดือน และปพุทธศักราช อยางละเอียด พระราชนิพนธที่ใชรูปแบบบันทึกสวนใหญมีองคประกอบ
หลัก คือ บทนําหรือความนํา เนื้อหาบันทึกประจําวัน และบทสรุปหรือลงทาย

2. รูปแบบจดหมาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงใชรูปแบบจดหมายในพระราช

นิพนธเพียงเร่ืองเดียว คือ หวงเหออูอารยธรรม โดยทรงมีพระราชประสงคที่จะทรงพระราชนิพนธ
เพื่อทรงเลาเรื่องการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชทานแกพระสหาย รูปแบบ        
จดหมายของพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม มีลักษณะเปนจดหมาย 
สวนตัวกึ่งบันทึกรายวัน โดยมีองคประกอบของจดหมายครบถวน แตทรงเขียนจดหมายเปนประจํา
ทุกวัน เรียงลําดับวันที่ตามปฏิทิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เสด็จนิวัติ
ประเทศไทย พระราชนิพนธเร่ือง หวงเหออูอารยธรรม ประกอบดวยจดหมาย 14 ฉบับ ผลการ
ศึกษาพบวาจดหมายในพระราชนิพนธเร่ืองนี้มีองคประกอบ 4 สวน คือ หัวจดหมาย คําขึ้นตนและ
คําลงทาย เนื้อหาของจดหมาย และปจฉิมลิขิตหรือหมายเหตุ

เนื้อหา
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อหาและสาระความรูที่   

หลากหลาย พระองคทรงบรรยายเรื่องราวที่ไดทอดพระเนตรไวโดยละเอียด ทําใหผูอานไดรับ 
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ความรูในดานตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อหาของพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว
ประกอบดวยเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ความรูอ่ืนๆ และพระราชทรรศนะ

ผลการศึกษาพบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือน              
สาธารณรัฐประชาชนจีนครบทั้ง 23 มณฑล แตที่ปรากฏในพระราชนิพนธมีเพียง 15 มณฑล คือ 
มณฑลซานซี มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเจยีงซู มณฑลเจอเจียง 
มณฑลอานฮุย มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเปย มณฑลกวางตุง มณฑลเสฉวน มณฑล
ยูนนาน มณฑลสานซี และ มณฑลกานซู ขาดเพียง 8 มณฑล คือ มณฑลเหอเปย มณฑลฝูเจี้ยน 
(ฮกเกี้ยน) มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนาน มณฑลไหหนาน (ไหหลํา) มณฑลกุยโจว มณฑลชิงไห 
และ มณฑลไตหวัน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชนิพนธเกี่ยวกับการเสด็จฯเยือนทั้ง 8 มณฑล ยังไมมีการ 
ตีพิมพเผยแพร พระองคเสด็จฯเยือนภูมิภาคปกครองตนเอง 1 แหง คือ ภูมิภาคปกครองตนเอง     
ซินเกียงอุยกูร และเสด็จฯเยือนมหานคร 3 แหง คือ มหานครปกกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ และมหา
นครฉงชิ่ง โดยเสด็จฯเยือนมหานครปกกิ่งมากที่สุด นอกจากนี้พระองคยังไดเสด็จฯเยือนเขต       
ปกครองพิเศษ 2 แหง คือ เขตปกครองพิเศษฮองกง และเขตปกครองพิเศษมาเกา

ในสวนของเนื้อหาที่นําเสนอในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คือ ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ความรูอ่ืนๆ และพระราชทรรศนะ พระองคทรงใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
ในดานตางๆ ดังนี้

1. สภาพภูมิศาสตรของสถานที่
2. วิธีการเดินทางและระยะเวลาการเดินทาง
3. สถานที่พักและความสะดวกสบายตางๆ
4. สถานที่ทองเที่ยว
5. การเตรียมตัวในการเดินทาง
6. เอกลักษณและส่ิงที่มีช่ือเสียงของสถานที่
7. สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
8. ขอแนะนํา ขอหาม และขอควรปฏิบัติในการเดินทาง
9. ขอสังเกตเกี่ยวสถานที่และการเดินทาง

ความรูอ่ืนๆ ที่ไดรับจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวมีหลายประการ สามารถรวบรวม
ได 12 ประการ คือ ดานประวัติศาสตร โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม การศึกษา การเมืองการ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



530

ปกครอง ศาสนาและความเชื่อ เศรษฐกิจ และศิลปะการแสดง ซ่ึงพระองคทรงใหความสําคัญและ
เอาพระราชหฤทัยใสในดานประวัติศาสตรและโบราณคดีมากเปนพิเศษ

นอกจากนี้พระองคยังไดแสดงพระราชทรรศนะที่นาสนใจไวในพระราชนิพนธ คือ      
พระราชทรรศนะเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว พระราชทรรศนะเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และ
พระราชทรรศนะอื่นๆ

กลวิธีการทรงพระราชนิพนธ
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกลวิธีการทรงพระราชนิพนธที่

ดึงดูดความสนใจผูอาน กระตุนใหติดตามเนื้อเร่ือง กลวิธีการทรงพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว 
แบงได 5 ประเด็น คือ การตั้งชื่อเร่ือง การเปดเรื่อง การเสนอเรื่อง การปดเรื่อง และศิลปะการจัด   
รูปเลม ดังนี้

การตั้งชื่อพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกลวิธีการตั้งชื่อ 6 
ลักษณะ ดังนี้

1. ตั้งตามชื่อสถานที่
2. ตั้งชื่อโดยใชสมญานามของสถานที่
3. ตั้งชื่อตามเหตุการณสําคัญในการเดินทาง
4. ตั้งชื่อตามเอกลักษณของสถานที่
5. ตั้งชื่อตามวัตถุประสงคของการเดินทาง
6. ตั้งชื่อตามลักษณะการเดินทาง

การเปดเรื่องพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกลวิธีการเปดเรื่อง 
2 ลักษณะ คือ การเปดเรื่องโดยใชบทนํา และ การเปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง ซ่ึงการเปดเรื่อง
โดยใชบทนํามีกลวิธีการเปดเรื่องหลายวิธี ดังนี้

1. เปดเรื่องโดยกลาวเกริ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ือง
2. เปดเรื่องโดยการกลาวถึงสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน
3. เปดเรื่องโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
4. เปดเรื่องโดยการแสดงพระราชทรรศนะ
5. เปดเรื่องโดยกลาวถึงปญหาในการพระราชนิพนธ
6. เปดเรื่องโดยการกลาวถึงเหตุการณกอนการเดินทาง
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7. เปดเรื่องโดยใชบทกวี
สวนการเปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ืองพบในพระราชนิพนธ 2 เรื่อง คือ ใตเมฆท่ีเมฆใต

และ หวงเหออูอารยธรรม กลวิธีการเปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ืองมี 2 วิธี คือ เปดเรื่องโดยการ
กลาวถึงสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการเสด็จฯเยือน และ เปดเรื่องโดยกลาวถึงวัตถุประสงคในการ
พระราชนิพนธ

การเสนอเรื่องในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งกลวิธีการ
เลาเรื่องและการเสนอเรื่องใหนาสนใจ พระองคทรงเลือกใชวิธีการเลาเรื่องเรียงตามลําดับวันเวลา 
โดยเริ่มตนจากวันที่เสด็จออกจากประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันที่เสด็จนิวัติประเทศไทย ในแตละวัน
พระองคจะทรงกลาวเริ่มตนตั้งแตชวงเชาหลังตื่นบรรทมจนถึงชวงค่ําเมื่อเขาบรรทม ในพระราช
นิพนธบางเรื่องจะระบุเวลาไวอยางชัดเจน ซ่ึงการเลาเรื่องเชนนี้จะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวใน
พระราชนิพนธไดงายขึ้น

นอกจากนี้ยังพบวาพระองคมีกลวิธีในการเสนอเรื่องใหนาสนใจหลายประการ โดย
สามารถแบงได 8 ประการ ดังนี้

1. การแทรกพระอารมณขัน
2. การแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน เร่ืองเลา
3. การแทรกบทสนทนา
4. การเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน
5. การอางอิงขอมูล
6. การตั้งขอสังเกต
7. การแทรกบทกวี บทเพลง
8. การแทรกพระราชทรรศนะ
กลวิธีที่โดดเดนที่สุด คือ การแทรกพระอารมณขัน ซ่ึงพบมากที่สุดในพระราชนิพนธ   

พระองคทรงมีกลวิธีการสรางพระอารมณขันที่หลากหลาย แบงได 7 วิธี คือ การกระเซาเยาแหย 
การขยายความ เหตุการณหรือสถานการณ พฤติกรรม การใชภาษา การเปรียบเทียบเชื่อมโยงความ 
และความตรงไปตรงมา จะเห็นไดวากลวิธีนี้ชวยสรางสีสันและความสนุกสนานเพลิดเพลินใจให
แกผูอานไดอยางดียิ่ง
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นอกจากนี้พระองคยังทรงใชกลวิธีอางอิงขอมูลชวยใหพระราชนิพนธนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
พระองคทรงอางอิงขอมูลจาก 2 แหลง คือ อางอิงจากเอกสาร และอางอิงจากคําบอกเลา สวนใหญ
พระองคจะทรงอางอิงจากคําบอกเลาของบุคคลกลุมตางๆ คือ อางอิงจากคําบอกเลาของบุคคลใน
ทองถ่ิน อางอิงจากคําบอกเลาของผูนําเที่ยว อางอิงจากคําบอกเลาของคณะผูตามเสด็จพระราช
ดําเนิน และอางอิงจากคําบอกเลาของผูนําทองถ่ินหรือผูนําประเทศ

การปดเรื่องพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกลวิธีการปดเรื่อง 2 
ลักษณะ คือ การปดเรื่องโดยกลาวไวในบทสงทาย และ การปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ือง ซ่ึงการ
ปดเรื่องโดยกลาวไวในบทสงทายพบในพระราชนิพนธ 2 เร่ืองคือ มุงไกลในรอยทราย และ คืนถิ่น
จีนใหญ ใชการปดเรื่องโดยกลาวถึงพระราชนิพนธ สวนการปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ืองพบใน
พระราชนิพนธ 8 เร่ือง คือ ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก เย็นสบายชาย
น้ํา  ใตเมฆท่ีเมฆใต เจียงหนานแสนงาม หวงเหออูอารยธรรม และ เม่ือขาพเจาเปนนักเรียนนอก  
กลวิธีการปดเรื่องโดยกลาวไวในเนื้อเร่ืองมีหลายวิธี ดังนี้

1. ปดเรื่องโดยกลาวถึงการเดินทางกลับ
2. ปดเรื่องโดยแสดงพระราชทรรศนะ
3. ปดเรื่องโดยแสดงความอาลัยและความประทับพระราชหฤทัย
4. ปดเรื่องโดยการสรุปการเดินทางและขอบคุณผูชวยเหลือ
5. ปดเรื่องโดยใชบทกวี

ศิลปะการจัดรูปเลมพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหพระราชนิพนธนาอานและดึงดูดความสนใจไดดียิ่งขึ้น จากการศึกษาพบวาพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสวนประกอบของหนังสือครบถวน โดยมีทั้งสวน
ตนเลม สวนเนื้อหา และสวนทายเลม

นอกจากนี้ยังพบวาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใชภาพ
ประกอบทั้งภาพถายสี ภาพวาดลายเสน และภาพระบายสี ภาพประกอบที่พบมากที่สุดในพระราช
นิพนธ คือ ภาพถายสี โดยเนื้อหาในภาพประกอบมีทั้งภาพบุคคล ภาพสัตว ภาพพืช ภาพส่ิงของ 
ภาพสถานที่ ภาพทิวทัศน ภาพเหตุการณ และภาพอื่นๆ สวนลักษณะของภาพประกอบพบวามี 5 
ลักษณะ คือ ภาพตัดตก ภาพลอมกรอบ ภาพตัดขอบ ภาพทับซอน และภาพประกอบขนาดเล็กจัด
รวมกันเปนกลุม โดยพบวามีภาพลอมกรอบมากที่สุด นอกจากนี้คําอธิบายประกอบภาพยังสามารถ
แบงได 2 ประเด็น คือ เนื้อหาของคําอธิบายประกอบภาพ และการจัดวางคําอธิบายประกอบภาพ 
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โดยเนื้อความของคําอธิบายประกอบภาพมีทั้งคําอธิบายสถานที่ คําอธิบายบุคคล คําอธิบายสิ่งของ            
คําอธิบายพืชพรรณธรรมชาติ คําอธิบายเกี่ยวกับสัตว และคําอธิบายเหตุการณ สวนการจัดวาง       
คําอธิบายประกอบภาพมี 5 ลักษณะ คือ คําอธิบายอยูใตภาพ คําอธิบายอยูบนภาพ คําอธิบายอยูดาน
ขางภาพ คําอธิบายอยูภายในตัวภาพ และคําอธิบายแยกออกจากภาพ โดยพบวามีคําอธิบายแยกออก
จากภาพมากที่สุด ในดานการจัดเรียงหนามีการจัดเรียงเนื้อหาและภาพประกอบโดยใชความสมดุล 
ชวยใหพระราชนิพนธเปนระเบียบเรียบรอย อานงาย สบายตา

การใชภาษา
ลักษณะการใชภาษาในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก 

การใชคําและสํานวน โวหาร ภาพพจน  และระดับภาษา ดังนี้
การใชคําในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใชคําที่นาสนใจ 

เปนจํานวนมาก เชน คําสมญานาม คําทับศัพท การเขียนดวยคําภาษาตางประเทศ อักษรยอ คําศัพท
เฉพาะ คําไวพจน คําเลียนเสียงธรรมชาติ คําซอน คําซํ้า และคําขยาย สวนการใชสํานวนในพระราช
นิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งสํานวนไทยและสํานวนจีน โดยปรากฏ
สํานวนไทยเปนสวนใหญ

การใชโวหารในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามี 3 
ลักษณะ คือ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร และพรรณนาโวหาร ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว
พบวาใชบรรยายโวหารเปนหลักในการเลาเรื่อง

การใชภาพพจนในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามี 4 
ลักษณะ คือ อุปมา บุคลาธิษฐาน อติพจน และการกลาวอางถึง ภาพพจนสวนใหญที่ปรากฏใน   
พระราชนิพนธ คือ อุปมา

ระดับภาษาในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวามี 3 ระดับ คือ 
ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ และภาษาระดับสนทนา ระดับภาษาที่ปรากฏมากใน 
พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยว คือ ภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับสนทนา

คุณคา
คุณคาที่ไดรับจากพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมี 3 ประการ คือ 

คุณคาดานการเสนอความรู คุณคาดานการใหความบันเทิง และคุณคาดานการใหแงคิด
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การเสนอความรูดานตางๆ ในพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ประโยชนในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย ชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรชาติที่มีความ     
เปนมาอันยาวนาน ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และชวยเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น

สวนคุณคาดานการใหความบันเทิงในพระราชนิพนธมีหลายประการ คือ ทําใหเกิดความ
จรรโลงใจจากบทกวีที่สอดแทรกในพระราชนิพนธ ทําใหเกิดความสนุกสนานจากพระอารมณขัน 
พระราชทรรศนะ และภาพวาดลายเสนแบบการตูนที่สอดแทรกในพระราชนิพนธ นอกจากนี้ยัง    
ทําใหเกิดความประทับใจจากภาพสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม สถาปตยกรรมแปลกตา เกร็ดความรูที่
นาสนใจ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และหลักฐานทางโบราณคดีที่ทรงคุณคา

พระราชนิพนธสาธารณรัฐประชาชนจีนยังชวยใหแงคิดที่ชวยสรางพลังทางปญญาใหแก    
ผูอาน คือ ใหแงคิดในดานการดําเนินชีวิต คือ การรูจักการเรียนรู การรูจักหนาที่ การเอาใจเขามาใส
ใจเรา การรูจักคิดไตรตรอง ความอุตสาหะพยายาม การรูจักใชอํานาจ และความประหยัดมัธยัสถ 
นอกจากนี้ยังใหแงคิดในดานคุณธรรม คือ ความกตัญ ูความลุมหลง และสันติภาพ

พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความโดดเดนทั้งในดานเนื้อหา 
และกลวิธีการทรงพระราชนิพนธ กลาวคือ พระราชนิพนธทั้ง 9 เร่ือง เต็มไปดวยเนื้อหาสาระ    
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานตางๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเอาพระราชหฤทัยใสในการใหรายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพื่อชวยใหผูอานไดรับความรูจากพระราชนิพนธมากที่สุด อยางไรก็ตามถึงแมวาพระราชนิพนธจะ
เต็มไปดวยสาระความรู แตผูอานก็ไดรับความบันเทิงใจจากกลวิธีการทรงพระราชนิพนธ โดย
เฉพาะการแทรกพระอารมณขันที่มีอยูตลอดทั้งเรื่อง ทําใหพระราชนิพนธเต็มไปดวยสีสัน              
มีชีวิตชีวา ชวยสรางเสนหใหพระราชนิพนธไดเปนอยางดี นอกจากนี้พระราชนิพนธสารคดี       
ทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางชาวไทยกับชาวจีน    
เนื่องจากการอานพระราชนิพนธจะชวยใหผูอานรูจักสาธารณรัฐประชาชนจีนและชาวจีนมากขึ้น 
ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปรียบดั่งราชทูตที่
ชวยเจริญสัมพันธไมตรีระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ชวยใหความ
สัมพันธระหวาง 2 ประเทศเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีในกลุมประเทศอื่นๆ เชน พระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือศึกษาพระราชนิพนธสารคดีทองเที่ยวในภูมิภาคตางๆ เชน เอเชียตะวันออก  
เฉียงใต และยุโรป เปนตน

2. ควรมีการศึกษาพัฒนาการของสารคดีทองเที่ยวพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งแตพุทธศักราช 2524 ถึงปจจุบัน
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