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 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีได้เสด็จพระราชดําเนินแทนพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรและอนปุริญญาของมหาวิทยาลยัศลิปากรตัง้แตปี่

พทุธศกัราช 2525 เป็นต้นมา ยงัความปลาบปลืม้ปีตแิก่ผู้บริหาร บคุลากร และมวลบณัฑิตทัง้หลาย

อยา่งย่ิง ผู้ เขียนมีโอกาสเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศลิปากรหลายครัง้ 

ได้มีโอกาสรับพระราชทานพระราโชวาทร่วมกบับณัฑิตหลายหนพบว่าในพระราโชวาทของสมเดจ็พระ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีมีข้อแนะนํา แนวทางในการทํางานทัง้เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน 

เพ่ือประโยชน์สขุของบณัฑิต และเพ่ือความเจริญของประเทศชาตเิป็นสําคญั ผู้ เขียนได้นําพระ

ราโชวาททัง้หมดของพระองค์ท่ีพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ตัง้แตปี่พทุธศกัราช 2525 ถึงพทุธศกัราช 2551 มาศกึษาเพ่ือให้ประจกัษ์ในพระปรีชาญาณด้านการ

พฒันาบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ และเพ่ือจะน้อมนํามาเป็นแนวทางในการปลกูฝังบณัฑิตของมหาวิทยาลยั

ศลิปากรตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ภาพสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาท) 

 

 พระราโชวาททัง้หมดของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีมีองค์ประกอบ

เหมือนกนัคือ เร่ิมด้วยทรงแสดงความยินดีกบัผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับพระราชทานปริญญากิตตมิศกัดิแ์ละ

แก่บณัฑิต พร้อมพระราโชวาทซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญัสองสว่นคือ คณุสมบตัทิัว่ไปของ

บณัฑิตและหลกัปฏิบตัเิพ่ือความสําเร็จในการปฏิบตังิานและการดํารงชีวิตของบณัฑิต 

 บณัฑิตคือใคร ในพระราโชวาทของพระองค์ บณัฑิตคือ ผู้สอบไลไ่ด้ครบถ้วนตามหลกัสตูรใน

แตล่ะสาขาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด (21 กรกฎาคม 2551)  เป็นผู้ มีปัญญาเป็นเคร่ืองรับรองความรู้ (4 

กรกฎาคม 2546)  มีความฉลาดท่ีจะใช้ความคดิวิทยาการของตนให้เป็นผล (1 ธนัวาคม 2531)  ผู้



มุง่หวงัความสําเร็จท่ีสงูย่ิงขึน้ไปอีกทัง้ในชีวิต และหน้าท่ีการงาน (20 กรกฎาคม 2547) เป็นผู้ รักความ

เจริญ มีความคิดก้าวหน้า มีความมุง่มัน่ท่ีจะนําความรู้ความสามารถท่ีอตุสาหะพากเพียรเรียนมา

หลายปี ไปใช้ปฏิบตักิารงานให้บงัเกิดผลสําเร็จ (18 กรกฎาคม 2548)  เป็นท่ีหวงัของทกุคนในชาติ วา่

จะเป็นบคุคลสําคญั ผู้จะเป็นกําลงัสร้างสรรค์ความเจริญมัน่คงด้านตา่งๆให้แก่บ้านเมืองตอ่ไป (23 

ธนัวาคม 2528) 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีทรงกระตุ้นให้บณัฑิตสํานกึเสมอว่า การท่ี

ได้รับการยกยอ่งนัน้เพราะความรู้ท่ีได้อตุสาหะเลา่เรียนมาเป็นเวลาหลายปี  ผู้ เขียนมี 

ความเห็นวา่ บณัฑิตหรือผู้ ท่ีกําลงัศกึษาเพ่ือจะเป็นบณัฑิตพงึตระหนกัในความจริงข้อนี ้ เพ่ือจกัสนใจ 

ใสใ่จศกึษาให้เป็นผู้ มีความรู้จริง เหมาะสมกบัการยกยอ่งของคนทัว่ไป นอกจากนัน้บณัฑิต 

ยงัพงึต้องระลกึอยูเ่สมอวา่ ตนมีหน้าท่ีต้องชว่ยให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอีกด้วย โดยตนเองต้องได้รับ

ประโยชน์ท่ีถกูต้องตามทํานองคลองธรรม อนัเน่ืองจากคณุธรรมและจริยธรรมของตนเองก่อน  

เพราะ “ความเจริญมัน่คงของสว่นรวมนัน้ต้องอาศยัความเจริญมัน่คงของแตล่ะบคุคลเป็นพืน้ฐาน” 

(17 ธนัวาคม 2530)   

 การทําให้ตนเองและสว่นรวมมีความมัน่คงนัน้ทรงแนะนําไว้ในพระราโชวาทวา่มีหลกัปฏิบตัิ

และปัจจยัในการดําเนินการตา่งๆ ได้แก่  ใช้หลกัวิชา  หาความรู้เพิ่ม  เสริมด้วยอตุสาหะ  มีจริยธรรม  

มีกําลงัใจ  ไมป่ระมาท  และไมแ่บง่พรรคแบง่พวก ผู้ เขียนขอยกพระราโชวาทท่ีเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัท่ีิ

พระราชทานมาดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ใช้หลักวิชา 

 การสร้างความสําเร็จและความเจริญในกิจการงานทกุอย่างทกุระดบั รวมทัง้ความสําเร็จและ

ความเจริญในชีวิตของแตล่ะคนด้วยนัน้ ต้องอาศยัปัจจยัประกอบกนัอยา่งน้อยถึงสามสว่น สว่นท่ีหนึง่ 

ได้แก่ ความรู้และความชํานาญทางวิชาการซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานหรือเป็นเคร่ืองใช้ปฏิบตังิานแท้ๆ (23 

ธนัวาคม 2528) 

  

 การปฏิบตังิานทัง้ปวงนัน้ กลา่วโดยหลกัการ ยอ่มอาศยัปัจจยัพืน้ฐานประกอบกนัสองอยา่ง 

อยา่งหนึง่ได้แก่ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตั ิ อีกอยา่งหนึง่ได้แก่ระเบียบแบบแผนและวิธีการ

ปฏิบตัท่ีิกําหนดไว้สําหรับงานนัน้ๆ (5  ธนัวาคม 2529) 

 

 ต้องมีหลกัวิชาท่ีดีท่ีถกูต้องเป็นพืน้ฐาน (5  กรกฎาคม  2535) 

 



 การทํางานทกุอยา่งจําเป็นท่ีจะต้องศกึษางานท่ีจะทําให้ทราบโดยตลอดก่อนว่า มี

วตัถปุระสงค์และโครงสร้างเป็นอยา่งไร เม่ือได้ศกึษาอย่างถ่องแท้แล้ว ทา่นก็จะทราบได้อยา่งถกูต้อง

แนน่อนวา่ควรจะเสริมกําลงังาน ณ จดุใด โดยวิธีใด ก็จะชว่ยให้สามารถใช้วิชาความรู้พร้อมทัง้

ความคดิ สติปัญญาได้อย่างเตม็ภาคภมูิ ก็จะชว่ยให้ทํางานได้ยัง่ยืนนาน ประสบผลสําเร็จตามท่ี

ประสงค์ (14 กรกฎาคม 2540) 

 

2. หาความรู้เพิ่มเตมิ      

 รู้จกัพฒันาตนเองให้ก้าวหน้าอยูเ่สมอ คือจะต้องหมัน่เรียนรู้สรรพวิทยาการ แสวงหา

ประสบการณ์ใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา เพราะปัจจบุนันี ้วิทยาการทัง้ปวงก็ดี เหตกุารณ์ตา่งๆ ก็ดี ได้ 

แปรเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว หากละวางการเรียนรู้เสียแล้ว ก็เสมือนหนึง่เป็นการปิดหปิูดตา สติปัญญา

และความรู้จกัถดถอยน้อยลง ซึง่จะเป็นเหตใุห้เป็นผู้ มีโลกทศัน์ไมก่ว้าง กลายเป็นคนล้าหลงัไปในท่ีสดุ 

(5 กรกฎาคม 2539) 

      

 การดําเนินชีวิตและการปฏิบตักิิจการงานในปัจจบุนันี ้ ต้องพึง่พาอาศยัวิชาความรู้อยา่งมาก 

และวิทยาการทัง้ปวงก็พฒันาไปอย่างรวดเร็ว การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือพฒันาตนให้มี

ความรู้ความคดิก้าวทนักบัความเจริญรุดหน้าของวิทยาการตา่งๆ จงึเป็นสิ่งสําคญัและจําเป็นอยา่งย่ิง 

(23 กรกฎาคม 2550)    

 

3. เสริมด้วยอุตสาหะ 

 การสร้างความสําเร็จและความเจริญในกิจการงานทกุอย่างทกุระดบั รวมทัง้ความสําเร็จและ

ความเจริญในชีวิตของแตล่ะคนด้วยนัน้ ต้องอาศยัปัจจยัประกอบกนัอยา่งน้อยถึงสามสว่น ... สว่นท่ี

สอง ได้แก่ความตัง้ใจ ความเพง่พินิจ ความละเอียดรอบคอบ และความอตุสาหพยายามในการ

ปฏิบตังิาน ซึง่เป็นเคร่ืองอปุการะสง่เสริมให้ทําการงานโดยไมผ่ิดพลาดบกพร่อง และสําเร็จลลุว่งได้

โดยตลอด (23 ธนัวาคม 2528) 

 

 การทํางานให้ได้ยัง่ยืนไมเ่ลิกราท้อถอยเป็นสิ่งสําคญัย่ิงสําหรับผู้ รักความเจริญ และ

ความก้าวหน้า (14 กรกฎาคม 2540) 

 

 ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัการท่ีเห็นวา่สําคญัสําหรับการทํางานแก่ทา่นรวมส่ีข้อดงันี.้.. ข้อส่ี การ

สร้างสรรค์ประโยชน์ดงักลา่ว จําเป็นต้องปฏิบตัใิห้ตอ่เน่ืองและหนกัแนน่ย่ิงๆ ขึน้ ด้วยความอตุสาหะ

อดทนเพราะการปฏิบตัิดงันัน้ เป็นปัจจยัสําคญัอยา่งย่ิงในการเสริมสร้างความสามารถและความเช่ียว



ชํานาญในงานให้เพิ่มพนูขึน้ ทัง้ยงัเป็นการปอ้งกนัความชัว่ และความเส่ือมเสียทัง้ปวงมิให้เกิดขึน้ได้

ด้วย(22 กรกฎาคม 2534) 

 

4. มีจริยธรรม 

     

 ในการสร้างฐานะการงานให้มัน่คงก้าวหน้านัน้ จําเป็นจะต้องยึดถือหลกัปฏิบตัสํิาคญัอยา่ง

น้อยสองข้อ ข้อแรก ต้องมุง่หมายกระทําแตเ่ฉพาะกิจการงานท่ีสจุริต ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ไม่

ประพฤติปฏิบตัิการสิ่งใดท่ีทจุริตและบอ่นทําลายผู้ อ่ืน (17 ธนัวาคม 2530) 

 

 คนท่ีรู้มากฉลาดมาก แตข่าดความละอายและความรู้ผิดชอบชัว่ดีนัน้ อาจนําความรู้ความ

ฉลาดของตนไปใช้ก่อความเสียหาย ทําลายตนทําลายผู้ อ่ืนและสว่นรวมได้อยา่งร้ายกาจ หากผู้ รู้ผู้

ฉลาดเป็นสตับรุุษด้วย ธรรมของสตับรุุษจะชว่ยควบคมุประคบัประคองและสง่เสริมให้ใช้ความรู้ความ

ฉลาดไปในทางสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์แตฝ่่ายเดียว ไมก่่อให้เกิดทกุข์เกิดโทษแก่ผู้ใด (1 ธนัวาคม 

2531) 

 

 ลําพงัแตเ่พียงความสําเร็จ ก็ยงัเป็นเคร่ืองรับรองไมไ่ด้วา่ สิ่งท่ีกระทํานัน้เป็นสิ่งท่ีถกูต้อง

เหมาะสมและชอบธรรมแล้ว เพราะบางคนมุง่แตจ่ะทํางานให้สําเร็จ จนละเลยความถกูต้องดีงามไป 

ฉะนัน้ ในการทํางานทกุอย่าง นอกจากจะมุง่ความสําเร็จแล้ว ควรคํานงึถึงความถกูต้องดีงามด้วย 

เพราะความสําเร็จท่ีเกิดขึน้ด้วยความไมช่อบธรรมนัน้ ยอ่มอยูไ่ด้ไมย่ัง่ยืน และอาจก่อให้เกิดโทษเส่ือม

เสียได้ภายหลงั(14 กรกฎาคม 2548) 

 

5. มีกาํลังใจ 

 จะต้องมีสตริะลึกรู้และพิจารณาความคิดจิตใจของตนเองด้วยความฉลาดรู้เท่าทนั ให้เห็นแจ้ง

วา่ตวัทา่นเองจะต้องเร่งรัดฝึกหดัและอบรมบํารุงความคิดจติใจ ให้มีกําลงัและคณุภาพพร้อมสําหรับ

งานอยูเ่สมอ จงึจะสามารถทํางานได้ดีและราบร่ืน จนบรรลคุวามสําเร็จท่ีตนเองพอใจและผู้ อ่ืนจะ

ยอมรับได้อยา่งแท้จริง  (11 ธนัวาคม 2529) 

 

 หลกัประกนัสําคญัในการทําดีจงึอยูท่ี่วา่แตล่ะคนต้องทําใจให้มัน่คง ไมห่วัน่ไหวไปกบั

สภาพแวดล้อมทรามๆ อนัชวนใจให้เบ่ือให้เขว จนเกิดความท้อถอย  (26 ตลุาคม 2532) 

 

 



 

6. ไม่ประมาท 

 แม้ได้ตัง้ใจพยายามทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แล้วก็ตาม ก็ยงัต้องระมดัระวงัปรับปรุงการ

ปฏิบตังิานของตนอยูเ่สมอ เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิดความเสียหายขึน้ได้จากการปฏิบตัผิิดพลาด (22 

กรกฎาคม 2534)   

      

 ทกุคนจงึควรจะตัง้ตนตัง้ใจอยูใ่นความไมป่ระมาท เม่ือมีปัญหาหรืออปุสรรคใดเกิดขึน้ก็ให้มี

สตรู้ิตวั มีความหนกัแนน่อดทน แล้วใช้หลกัวิชาและสตปัิญญาท่ีมีอยูพ่ิจารณาปฏิบตัแิก้ไข (26 

กรกฎาคม 2547) 

  

7. ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 บณัฑิตแตล่ะสาขาวิชาจะต้องร่วมมือร่วมใจกนั และประสานประโยชน์กนั โดยสอดคล้อง

แท้จริง ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะชว่ยกนัพฒันาบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นเป็นท่ีตัง้ ไมแ่บง่สาขา

วิชาชีพเป็นฝ่ายนัน้ฝ่ายนี ้เพราะวิชาความรู้แตล่ะสาขาวิชามีความสําคญัเทา่กนั สามารถเอือ้ประโยชน์

แก่กนัได้ (14 ตลุาคม 2525)  

   

 นอกจากหลกัการปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้นแล้ว สิ่งท่ีบณัฑิตพงึระลกึท่ีสําคญัอีกสองประการคือ  

 1. การทําความดีนัน้สําคญัท่ีสดุอยูท่ี่ตวัเอง ผู้ อ่ืนไม่สําคญั และไมมี่ความจําเป็นอนัใดท่ี

จะต้องเป็นห่วงเป็นใยรอคอยเขา เม่ือทา่นได้ลงมือลงแรงกระทําแล้ว ถึงแม้จะมีใครมาร่วมมือด้วย

หรือไมก็่ตาม ผลดีท่ีทําจะต้องเกิดขึน้แนน่อน และย่ิงทํามากเข้า นานเข้า เหนียวแนน่เข้า ผลดีก็ย่ิง

บงัเกิดเพิ่มพนู และแผข่ยายกว้างขวางออกไปทกุที ถึงขัน้นี ้ คนท่ีไมเ่คยทําดีเพราะเขาไมเ่คยเห็นผลก็

จะได้เห็นและหนัเข้ามาตามอยา่ง (26 ตลุาคม 2532) 

 2. ไมว่า่จะทํางานในสาขาใด วงการใด ต้องตัง้ใจให้จริง ให้ตรง ให้ตลอด โดยคํานงึถึงผลอนั

เลิศตามวตัถปุระสงค์กบัทัง้ประโยชน์อนัยัง่ยืนไพบลูย์ของงานท่ีทําเป็นสําคญั เม่ืองานท่ีทํามีผลดีเป็น

ท่ีประจกัษ์ ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พร้อมทัง้การยอมรับยกยอ่ง ก็จะก่อ

เกิดตอ่ตามมา โดยไม่ต้องเรียกร้องหรือเสาะแสวงหา (13 กรกฎาคม 2541) 

 กลา่วได้ว่าพระราโชวาทของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีท่ีพระราชทาน

แก่บณัฑิตของมหาวิทยาลยัศลิปากร เป็นแหลง่ความรู้ท่ีสําคญัย่ิงแหลง่หนึง่ ในการศกึษาหาหลกั

ปฏิบตัเิพ่ือความสําเร็จท่ีงดงามของการดําเนินการตา่งๆ 

 

 



สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีทรงเป็นต้นแบบแหง่บณัฑิตอดุมคติ 

ในบทความนีผู้้ เขียนขอยกตวัอยา่งพระราชกิจท่ีแสดงให้เห็นอย่างแจม่ชดัวา่ทรงใช้หลกัปฏิบตัท่ีิทรง

แนะนําไว้ในพระราโชวาทในการดําเนินการจนเป็นผลสําเร็จท่ีงดงาม เป็นท่ียกยอ่งสรรเสริญอยา่ง

กว้างขวาง ได้แก่ การทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอํานวยการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระ 

ศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั  เร่ืองการทรงศกึษาจีนวิทยา และการทรงงานด้านอาหาร

และโภชนาการ 

  

 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 

 ในปีพ.ศ. 2523  รัฐบาลได้เตรียมการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ซึง่จะมีอาย ุครบ 200 ปี   ได้

กราบทลูพระกรุณาสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีขอให้ทรงเป็นองค์ประธาน 

คณะกรรมการอํานวยการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั มีหน้าท่ี

ดําเนินการให้แล้วเสร็จทนัการเฉลิมฉลองกรุงในปีพทุธศกัราช 2525 ในการครัง้นัน้ทรงมีเวลา

ดําเนินการเพียงปีกวา่ ทรงเรียกประชมุคณะกรรมการอํานวยการฯครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2523 

ตอ่จากนัน้ทรงเสดจ็พระราชดําเนินทรงตรวจการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจํานวน 28 

ครัง้ ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2524 ถึงเดือน เมษายน 2525  ในแตล่ะครัง้อาจเสดจ็พระราชดําเนินใน

ตอนเช้าหรือตอนบา่ย และจะทรงตรวจงานอยูค่รัง้ละประมาณ 3 ชัว่โมง การครัง้นัน้แสดงให้เห็นวา่

ทรงมีพระวิริยะอตุสาหะมาก นอกจากจะทรงมีพระราชกิจมากมายแล้ว ยงักําลงัทรงพระอกัษรระดบั

ปริญญาเอกสาขาพฒันศกึษาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรด้วย แตก็่ทรงเสดจ็

พระราชดําเนินทรงตรวจงานอยา่งตอ่เน่ือง จนการบรูณปฏิสงัขรณ์แล้วเสร็จทนัการเฉลิมฉลองกรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ในการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงัในครัง้นัน้ทรงแสดง

อยา่งแจม่ชดัวา่ทรงใช้หลกัวิชาทกุขัน้ตอน เชน่การซ่อมกระจกท่ีประดบัเสาท่ีหอมณเฑียรธรรม ในวดั

พระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว กระจกมีสีฉดูฉาด มองดเูหมือนเป็นคนละลายกนั 

เจ้าหน้าท่ีกราบบงัคมทลูว่าเป็นลายเดียวกนั แตสี่เปล่ียนไปเพราะกระจกแบบเดมิไม่มีแล้ว จะต้องหา

วิธีหงุกระจกใหม ่ทรงมีพระบญัชาวา่ “ให้ค้นคว้าเก่ียวกบัเร่ืองสี เพราะกระจกใหมท่ี่ใช้เป็นสีเขียวอมฟ้า 

ไมเ่หมือนสีเขียวขาบของเดมิ” (2534 กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์  กรม 

ศลิปากร 21)     

 

 

 

 

 

 

 

การรักษารูปภาพฝาผนงัภายในหอพระราชพงศานสุร ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีพระ

บญัชาวา่ “การทํากระจกกัน้ภาพฝาผนงั ควรทําเป็นแบบตู้ให้ปิดเปิดได้ เพ่ือให้มีการระบายอากาศ 

รักษาอณุหภมูิได้ และมีเคร่ืองวดัความชืน้ใสไ่ว้ภายใน เพราะการทดลองปิดกระจกกัน้รูปภาพท่ีเคยทํา

ท่ีวดัสวุรรณารามโดยองค์การยเูนสโกล้มเหลว อาจเป็นเพราะไมมี่ชอ่งวา่งระบายอากาศ และการดดู

ความชืน้อาจใช้ซิลิกาก็ได้” (2534 กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์ 43) 

 นอกจากนัน้ยงัพระราชทานหลกัการท่ีสําคญัของวิธีการซอ่มบรูณะวา่ ให้เลือกใช้ 2 วิธี คือ  

ท่ีท่ีใช้ประกอบพระราชพิธี เชน่พระอโุบสถ ปราสาทพระเทพบดิรต้องซอ่มให้ทัง้ดงูดงามและมีความ

มัน่คงถาวร   ข. อาคารหลงัอ่ืนๆท่ีไมใ่ช้ประกอบพระราชพิธีให้ซอ่มให้อยูใ่นลกัษณะพิพิธภณัฑ์ ให้

รักษาแบบของเก่ามากท่ีสดุ   

 สิ่งท่ีผู้ เขียนประทบัใจมากท่ีสดุคือเร่ืองท่ีทรงมีพระบญัชาให้เก็บของเก่าบางสว่นไว้เพ่ือ

การศกึษาของคนรุ่นหลงั เช่น  ให้เก็บกระจกหน้าเสาโถงส่ีต้นข้างหลงัพระอโุบสถไว้ไมใ่ห้เปล่ียนใหม่  

“ให้เก็บไว้คงเดมิเพ่ือการศกึษา” (2534 กองวรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร 59)  

และมีพระราชบญัชาให้เก็บลายของเก่าสว่นใดสว่นหนึง่ของฝาผนงัซึง่อยู่ด้านหลงัภายในปราสาท

พระเทพบดิรไว้ “เพ่ือให้ศกึษาลวดลาย” (2534 กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์ กรมศลิป่ากร 109)   

และให้เว้นผนงัท่ีมีลายเดมิในพระวิหารยอดไว้ชว่งหนึง่ ทางผนงัด้านทิศตะวนัออก “และปิดกระจกใส

แทนท่ีจะติดกระเบือ้งสีทบัรอยครู เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจมีโอกาสศกึษาวิธีและศลิปะโบราณ” (2534 กอง

วรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร 67) แม้จะทรงให้เก็บของเก่าไว้เพ่ือการศกึษาผลงานของชา่ง



ในอดีต แตก็่ทรงกล้าท่ีจะแนะนําให้คิดทําสิ่งใหมเ่พ่ือความสวยงาม เชน่  ในการซ่อมรูปสตัว์หิมพานต์ 

มีพระบญัชาให้ลงรักบางๆ พอปิดทองอยู ่เพราะถ้าลงรักหนาจะทําให้ลายประดบัจมหมด ( 2534 กอง

วรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร 101)  ในการประดบักระจกเสาระเบียงพระอโุบสถ มีพระ

บญัชาวา่ให้กดกระจกลงไปให้ลกึ ให้เป็นสาแหรกเพ่ือทําให้สีขรึมขึน้ เพราะกระจกใหมเ่ป็นสีจ้า 

สาแหรกจะชว่ยลดความจ้าของกระจกลง (2534 กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปะการ 135)  

และในการซอ่มเคร่ืองบนพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท ทรงให้ชา่งประดบักระจกและปิดทองไปประดบั

กระจกถวายให้ทอดพระเนตร  เพ่ือเปรียบเทียบตวัไม้ท่ีต้องประดบักระจกตามลาย เม่ือทรงพิจารณา

แล้ว มีพระบญัชาให้ปิดทอง ไมป่ระดบักระจก ทัง้นี ้ตวัลํายอง ชอ่ฟ้า ใบระกา และเคร่ืองบนท่ีประดบั

กระจกแล้ว ให้ซ่อมแปลงเป็นลงรักปิดทอง ไมป่ระดบักระจกด้วย ( 2534 กองวรรณคดีและ

ประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร 117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงัเป็นพระราชภาระอนั

ย่ิงใหญ่ ท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอนัสัน้ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารีทรงมีพระวิริยะอตุสาหะเสดจ็พระราชดําเนินไปทรงกํากบัตรวจตราการทํางานของชา่งทัง้หลาย

ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้หลกัวิชาตา่งๆแก้ปัญหาการดําเนินงานทัง้ในการกําหนดหรือตกลงรูปแบบ

ศลิปะไทย หรือการอนรัุกษ์ให้ดําเนินไปด้วยดี พระราชวินิจฉยัด้วยพระปรีชาสามารถและสขุมุคมัภีร

ภาพเป็นท่ีประจกัษ์แจ้งแก่ผู้ มีวาสนาได้รับพระราชทานถ้วนทัว่ทกุคน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 การทรงศึกษาเร่ืองจีนวทิยา 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีทรงเตือนบณัฑิตอยูเ่สมอวา่ “ต้องหมัน่

เรียนรู้สรรพวิทยาการ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา” (5 กรกฎาคม 2539) การทรงศกึษา

เร่ืองจีนอย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนความสนพระทยัทรงศกึษาหาความรู้ตา่งๆ เชน่ ภาษาเยอรมนั  วิชา

ประวตัิศาสตร์ และการเสดจ็พระราชดําเนินเพ่ือตดิตามความก้าวหน้าของวิทยาการในประเทศตา่งๆ

เป็นแบบอยา่งอนัประเสริฐท่ีบณัฑิตพงึปฏิบตัิตามอยา่งย่ิง 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุารี ทรงสนพระทยัเร่ืองราวเก่ียวกบัประเทศ

จีนและอารยธรรมจีนตัง้แตค่รัง้ยงัทรงศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีคณะอกัษรศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ได้ทรงอา่นและค้นคว้าข้อมลูจากหนงัสือภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ภาษาฝร่ังเศสเป็นหลกั  เม่ือทรงสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีแล้ว จงึได้ทรงเร่ิมศกึษาภาษาจีน

อยา่งจริงจงัตามท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงแนะนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เม่ือทรงเร่ิมเรียนภาษาจีนในพ.ศ. 2523 นัน้  ทรงมีพระราชกิจตา่ง ๆ มาก ต้องตามเสดจ็

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถไปเย่ียมราษฎรในชนบท  

ทําให้มีเวลาทรงพระอกัษรเพียงสปัดาห์ละหนึง่วนัเทา่นัน้ในวนัเสาร์ตัง้แตเ่ก้าโมงเช้าถึงเท่ียง และยงัไม่

ทรงมีเวลาเรียนอยา่งตอ่เน่ือง ทรงขาดเรียนมาก เพราะบางครัง้ไปทรงงานท่ีชนบทนานหลายสปัดาห์  

แตไ่มเ่คยทรงยอ่ท้อ  ตอ่มาอาจารย์หวงัเย ่พระอาจารย์คนท่ีสถานทตูจีนจดัให้มาสอนนัน้ได้คิดวิธีเรียน

ทางไกล คืออาจารย์จะลอกบทกวีท่ีจะสอน เขียนอธิบายภมูิหลงัและคําศพัท์ฝากไว้ท่ีกองราช

เลขานกุาร เพ่ือสง่ตอ่ไปถวายสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  พระองค์ก็จะทรง

ศกึษาด้วยพระองค์เอง แล้วทรงทําการบ้านสง่มาให้พระอาจารย์ตรวจ 

 พระราชธรรมในเร่ีองความเพียรของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี นัน้ 

ปรากฏเดน่ชดัในการศกึษาบทกวีนิพนธ์จีน วิธีการทรงศกึษานัน้ ทรงเลา่ไว้อยา่งละเอียดในคํานําพระ

ราชนิพนธ์แปลบทกวีนิพนธ์จีน หยกใสร่ายคาํ  สรุปได้วา่ พระอาจารย์นําบทกวีนิพนธ์จีนมาให้ทรง

พระอกัษรสปัดาห์ละบทหรือสองบท พระอาจารย์เลา่ประวตัขิองกวี เหตกุารณ์สมยันัน้ สาระของบทกวี

นิพนธ์ คําศพัท์ท่ียากแล้วให้ทรงหดัอ่าน และต้องทรงแปลเป็นการบ้าน ทรงแปลเป็นภาษาฝร่ังเศสหรือ

ภาษาองักฤษ ขึน้อยูก่บัพระอาจารย์วา่รู้ภาษาใด ด้วยความประทบัพระทยัในบทกวีนิพนธ์ท่ีทรงพระ

อกัษร   เม่ือทรงทําเป็นการบ้านแล้วจะทรงแปลเป็นภาษาไทย บางครัง้ทรงเปิดพจนานกุรม จีน – 

องักฤษ หรือ จีน – ฝร่ังเศส แล้วทรงค้นคว้าเพิ่มเตมิ  บางครัง้ทรงพระอกัษรบทกวีนิพนธ์จีนท่ีแปลเป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาฝร่ังเศส เพ่ือให้เข้าใจย่ิงขึน้ แล้วทรงลอกบทกวีท่ีทรงแปลทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศลงสมดุ  อา่นเป็นระบบพินอิน  ใช้ตวัอกัษรโรมนั อธิบายศพัท์ การตีความ หากพอ

พระทยักวีนิพนธ์บทใดเป็นพิเศษก็จะทรงท่องขึน้ใจด้วย   

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีทรงพระราชนิพนธ์แปลบทกวีนิพนธ์จีนสมยัราชวงศ์

ถงัและราชวงศ์ซง่ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา 6 – 7 ปี  ในชว่ง พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2532  เป็นจํานวนรวมถึง

สองร้อยกวา่บท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 พระวิริยะอตุสาหะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างตอ่เน่ืองจนเป็นผู้ รู้จริงในเร่ืองตา่งๆของ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีปรากฏเดน่ชดัในพระราชนิพนธ์ชดุเสดจ็พระราช

ดําเนินเยือนตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน  พระราชนิพนธ์เหลา่นี ้  แม้จะทรงบนัทกึไว้เป็น



ลกัษณะสารคดีท่องเท่ียว แตก็่ได้ทรงเอาพระทยัใสใ่นการให้ข้อมลูทางวิชาการเป็นอยา่งดี จนอาจจะ

นําไปใช้อ้างอิงได้ และบางครัง้โปรดให้มีภาคผนวกท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาทําความเข้าใจเร่ือง

ของจีนประกอบอยู่ด้วย  

 ใน  มุ่งไกลในรอยทราย มีภาคผนวก “ราชวงศ์ที่ปกครองจีน” และ “สงัเขปเสน้ทางแพรไหม”  

กลา่วถึงเส้นทางนีท้ัง้ทางบกและทางทะเล พร้อมแผนท่ีประกอบ ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่ผู้สนใจ

ศกึษาประวตัศิาสตร์จีน 

 ภาคผนวกท้ายเลม่ เกล็ดหิมะในสายหมอก  มีเร่ือง “ระบบปาฉีหรือระบบกองธงทัง้แปดของ

แมนจู”  เป็นวิธีการควบคมุกําลงัคนและจดักําลงักองทพัแบบเก่าของแมนจซูึง่ยงัไมเ่คยมีนกัวิชาการ

ไทยผู้ใดศกึษาอย่างละเอียดเทา่นีม้าก่อน พร้อมทัง้ยงัมีภาพเคร่ืองแตง่กายของกองธงตา่ง ๆ  ประกอบ

ให้เข้าใจชดัเจน 

 ภาคผนวกท้ายเลม่ ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ คือเร่ือง “สงัเขปเขตการปกครองของจีนในอดีตและ

ปัจจบุนั” ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการไทยยงัมีความสบัสนในการแปลคําจีนเป็นไทยอยูม่าก  ทรงศกึษา

อยา่งละเอียดและพระราชทานคําอธิบายไว้ จนเกิดความชดัเจนแจม่แจ้งในการเลือกใช้ศพัท์ 

 ภาคผนวกท้ายเลม่ เย็นสบายชายน้ํา  มีเร่ือง “รัตนะในหอ้งหนงัสือ”  อธิบายถึงเคร่ืองเขียน

ตา่ง ๆ ของจีน ประวตัิความเป็นมาและแหลง่ผลิต พูก่นั กระดาษ หมกึ และแทน่ฝนหมึก 

 นอกจากจะสนพระราชหฤทยัภาษาจีนแล้ว สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช

กมุารียงัโปรดการศกึษาเร่ืองจีน ๆ อีกหลายด้าน  เชน่ เร่ืองจิตรกรรม ทรงไมมี่พระอาจารย์ท่ีถวาย

ความรู้ด้านนีโ้ดยตรง  อาจารย์จีห้นานเซิงผู้สอนภาษาจีนเลา่ให้ฟังบ้าง ทรงศกึษาเองบ้าง แล้วทรงหดั

วาดภาพ นอกจากนัน้ เวลาเสดจ็เยือนจีนก็ได้ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมบ้างในบางครัง้ ท่ีเมืองไทยก็

มีผู้ ท่ีสนใจจิตรกรรมจีนกราบบงัคมทลูเชิญเสดจ็ไปเปิดนิทรรศการภาพจิตรกรรมจีน ทําให้ได้ทรงพบ

พวกจิตรกร ได้สนทนาแลกเปล่ียนความรู้กนัเร่ืองจิตรกรรมจีนบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 สว่นเร่ืองเคร่ืองถ้วยจีนนัน้  ทรงมีความรู้พอควร รับสัง่วา่ “เป็นความรู้สะสมทีไ่ดม้าจาก

พระองค์หญิงวิภาวดี และศึกษาคน้ควา้เองดว้ย” นอกจากนัน้ยงัทรงสนพระทยัเร่ืองพู่กันจีนด้วย แต่

ทรงไมมี่เวลาเรียน ไมมี่พระอาจารย์ ทรงเรียนและฝึกฝนเองเทา่ท่ีเวลาจะเอือ้อํานวยให้ลายพระหตัถ์



ภาษาจีนสวยมาก เคยทรงพระวิริยะฝึกเขียนจนข้อพระหตัถ์เจ็บ  นอกจากนัน้  ยงัทรงเขียนตวัอกัษรจีน

ด้วยดนิสอหรือปากกาได้สวยงามอีกด้วย 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดดนตรีโปรดดนตรีจีนด้วย  เม่ือเสดจ็

เยือนจีนแตล่ะครัง้  ทางฝ่ายจีนจะจดัให้นกัดนตรีจีนมาเล่นเพลงจีนถวาย  เม่ือทรงฟังจบจะทรงคยุกบั

นกัดนตรีจีน ทรงได้ความรู้มาบ้าง  แม้จะทรงสนพระทยัในดนตรีจีน แตไ่มไ่ด้ทรงศกึษา เม่ือครัง้เสดจ็

เยือนเส้นทางแพรไหมใน พ.ศ. 2533  ได้ทรงลองเลน่เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองของซินเกียง  เม่ือครัง้เสดจ็

มณฑลยนูนาน ใน พ.ศ. 2538 ทางจีนจดัให้นกัดนตรีมาเลน่เพลงสมยัราชวงศ์ถงัถวาย พอนกัดนตรี

เลน่จบ เสดจ็ไปสนทนากบัพวกนกัดนตรี  พอสนทนาสกัครู่หนึง่ ก็ทรงเร่ิมเลน่ดนตรีด้วย 1 เพลง เป็น

เพลงสมยัราชวงศ์ถงั    นอกจากนัน้เคยทรงเอาเคร่ืองดนตรีจีนมาเลน่ดนตรีไทยด้วย 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีทรงเป็นแบบอยา่งของผู้ขวนขวายหาความ

รู้อยู่ตลอดเวลา  ในคํานําพระราชนิพนธ์เร่ือง เม่ือข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก  รับสัง่วา่ ทรงศกึษา

ภาษาจีนมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว แตค่วามรู้ยงัไมก้่าวหน้าเทา่ท่ีควร จงึทรงคิดไปศกึษาภาษาจีน

อยา่งตอ่เน่ืองท่ีประเทศจีน  และในปี พ.ศ.2544 ระหว่างวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 15 มีนาคมก็ได้

เสดจ็พระราชดําเนินไปทรงศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัปักก่ิง ในวนัธรรมดาทกุวนัทรงฝึกไทเก๊กตอนเช้าตรู่  

ตอนกลางวนัทรงพระอกัษรภาษาจีน ทรงฝึกวาดภาพแบบจีน ทรงเรียนเขียนพูก่นัจีน และทรงฝึกซอ

เอ้อร์ห ูทรงทําการบ้านจนดกึทกุคืน บางวนัทรงซ้อมดนตรีจีนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีไมเ่คยทรงหยดุตดิตามความก้าวหน้าทาง

วิทยาการของจีน  จะเห็นได้จากการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบทกุปี เพ่ือ

ศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ  ดงัเชน่ระหวา่งวนัท่ี 3-10 เมษายน พ.ศ.2552 ได้เสดจ็พระราชดําเนินเยือน

มณฑลสา่นซีเพ่ือทอดพระเนตรงานด้านการอนรัุกษ์โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ รวมทัง้งานศลิปะร่วม

สมยัของจีน เป็นต้น 

 ความสนพระทยัใฝ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ ภาษา วฒันธรรม และความรู้ของจีนอยา่งลึกซึง้ และ

ตอ่เน่ือง ทําให้ทรงได้รับความเคารพ นบัถือ และยกยอ่งอยา่งสงูจากประชาชนจีน  ทําให้ทรงเป็นทตู

สนัถวไมตรีระหวา่งไทย-จีนท่ีประชาชนไทยภาคภมูิใจย่ิง  ทรงเป็นแบบอยา่งของผู้ ท่ีมุง่มัน่ในการ

เสริมสร้างมิตรภาพไทย-จีนท่ียัง่ยืน เพ่ือความร่วมมือในการสร้างสรรค์ประเทศและการพฒันาโลกไป

พร้อมๆกนั 

 การเสดจ็พระราชดําเนินไปทรงศกึษาท่ีประเทศจีนทําให้ทรงมีโอกาสได้พบอาจารย์จีเ้ซ่ียนห

ลินท่ีเคยไปศกึษาภาษาสนัสกฤตท่ีมหาวิทยาลยัเกอร์ทิงเกน ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั  

ทําให้ทรงคิดท่ีจะไปทรงศกึษาภาษาเยอรมนัท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นีด้้วย และในปีตอ่มา ระหวา่งวนัท่ี 11 

กมุภาพนัธ์ 2545 ถึง วนัท่ี 14 มีนาคม 2545 ก็ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศกึษาภาษาเยอรมนัท่ี

เมืองเกิตตงิเงน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ผู้ เขียนได้มีโอกาสชมวีดทิศัน์บนัทกึ 

เหตกุารณ์ครัง้นัน้ ได้เห็นภาพตอนเสดจ็ไปโรงเรียนในตอนเช้า ได้เห็นภาพทรงสะพายกระเป๋าหนงัสือไว้

บนพระปฤษฎางค์ ทรงกางร่ม เสดจ็พระดําเนินฝ่าสายฝน ทา่มกลางความหนาว อณุหภมูิประมาณ 8 

องศาเซลเซียสไปกบัพระอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.อําภา โอตระกลู  ภาพนัน้ยงัตดิตาตรึงใจไมรู้่

ลืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ในพระราชนิพนธ์ ลัดฟ้า ล่าวิชา หาอาจารย์ ซึง่เป็นบนัทกึเหตกุารณ์ครัง้เสด็จพระราช

ดําเนินไปร่วมศกึษาสมัมนาวิชาประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี School of Oriental and 

African Studies มหาวิทยาลยัลอนดอน ในสหราชอาณาจกัร ทรงแสดงพระราชปณิธานเร่ืองความ

มุง่มัน่ท่ีจะศกึษาหาความรู้ตลอดเวลาวา่  

  พิภพไพศาล 

        ทอ่งเท่ียวไป 

  เสาะหาวิทยาและอาจารย์ 

         ไมส่ิน้สดุ 

 

ความสนใจใคร่รู้ท่ีจะศกึษาสรรพวิทยาการอยา่งไมส่ิน้สดุดงัท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารีทรงแสดงให้ปรากฏเป็นท่ีประจกัษ์นีเ้ป็นคณุธรรมท่ีพงึปลกูฝังในบณัฑิตทกุคน 

 

ทรงสนพระราชหฤทัยเร่ืองอาหารและโภชนาการ 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีพระราชทานหลกัการปฏิบตัิท่ีสําคญัในการ

ทํางานแก่บณัฑิตของศลิปากรไว้วา่  “ไมว่า่จะทํางานในสาขาใด วงการใด ต้องตัง้ใจให้จริง ให้ตรง ให้

ตลอด โดยคํานงึถึงผลอนัเลิศตามวตัถปุระสงค์กบัทัง้ประโยชน์อนัยัง่ยืนไพบลูย์ของงานท่ีทําเป็น

สําคญั”(13 กรกฎาคม 2541)  พระราชกิจด้านอาหารและโภชนาการของพระองค์เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจน

ของหลกัการปฏิบตันีิ ้

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี   มีพระราชกระแสในวาระตา่ง ๆ วา่

สาเหตท่ีุทําให้พระองค์มีความสนพระทยังานทางด้านอาหารและโภชนาการคือการได้ตามเสดจ็ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ  และสมเดจ็พระศรีนครินท

รทราบรมราชินีนาถ ไปเย่ียมราษฎรในท้องถ่ินทรุกนัดาร  ได้ทรงเห็นเดก็ท่ีมีปัญหาทพุโภชนาการทัง้

ขาดอาหารท่ีผอมแห้งไมเ่ติบโต  หรือเป็นโรคเออ๋จากการขาดไอโอดีน  พระองค์เกิดความรู้สกึวา่เร่ือง

อาหารและโภชนาการเป็นสิทธิพืน้ฐานของมนษุย์ท่ีพงึจะได้รับ เม่ือพระองค์มีโอกาสท่ีจะทํางาน

ทางด้านโภชนาการ จงึมุง่ท่ีจะทําด้วยความเตม็พระทยัแล้วทรงทําอยา่งเตม็ท่ี 

 ทรงเร่ิมโครงการโภชนาการเพ่ือแก้ไขเร่ืองอาหาร และโภชนาการกบัสขุภาพของคนไทย  ครัง้

แรกในปี 2523 ท่ีโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบรีุ ราชบรีุ และนครปฐม   ทรงสนพระทยัปัญหาโภชนาการ

และสขุภาพในเดก็วยัเรียน ช่วงแรก ๆ ท่ีทํานัน้ทรงใช้คําว่า แอบทํา คือทําในวนัเสาร์ – อาทิตย์ เพราะ

อยากจะลองทําเสียก่อนวา่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ เร่ืองนีเ้ป็นแนวทางความคดิของพระองค์ว่า

การจะทํางานอะไรใหญ่ ๆ ไมจํ่าเป็นต้องทํางานใหญ่ทัง้หมด แตเ่ร่ิมต้นจากงานเล็ก ๆ ซึง่เป็นชิน้สว่น

ของงานใหญ่ และเม่ือทําสําเร็จ  มีความมัน่ใจก็ขยายขึน้    ด้วยเหตนีุ ้โครงการเกษตรอาหารกลางวนั 



จงึเร่ิมต้นท่ี 3 จงัหวดัข้างต้นก่อน เม่ือทรงทําประสบความสําเร็จ ขา่วก็เร่ิมออกไปวา่ พระองค์สน

พระทยัทางด้านนี ้ จงึมีคนท่ีร่วมมือชว่ยเหลือมากขึน้    สามารถทําให้เดก็มีการพฒันาทางด้านอาหาร

และโภชนาการดีขึน้  โครงการเกษตรอาหารกลางวนั   เป็นเร่ืองของการจดัอาหารกลางวนัให้เด็ก  เน้น

เร่ืองของการควบคมุปอ้งกนัการขาดสารไอโอดีน  เป็นเร่ืองของการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

เป็นเร่ืองของการดแูลสขุภาพ  ซึง่ทัง้หมดก็ได้มีการขยายไปทัว่ทกุแหง่ของประเทศตามชายแดนแล้ว 

และโครงการนีก็้พิสจูน์ให้เห็นจริงตามพระราโชวาทท่ีว่า “เม่ืองานท่ีทํามีผลเป็นท่ีประจกัษ์ ความสําเร็จ

และความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พร้อมทัง้การยอมยกยอ่ง ก็จะก่อเกิดตามมา โดยไมต้่อง

เรียกร้องหรือเสาะแสวงหา” (13 กรกฎาคม 2541)ด้วยปรากฏมีสว่นราชการท่ีสนองพระราชดํารินี ้

โดยตรง คือ กรมตํารวจ  ตํารวจตระเวนชายแดน โดยการสนบัสนนุของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง คือกรม

อนามยั กรมประมง กรมปศสุตัว์  กรมสง่เสริมการเกษตร และสว่นงานอ่ืน ๆ 

 พระราชกรณียกิจในด้านอาหารและโภชนาการยงัได้มีไปถึงด้อยโอกาส เดก็หหูนวก เดก็ตา

บอด และเดก็ปัญญาออ่นด้วย  ทรงให้ความสนพระทยั  และให้ความกรุณาท่ีจะชว่ยเหลือให้เดก็

เหลา่นัน้มีอาหารรับประทานอยา่งถกูต้องพอเพียงกบัความต้องการของร่างกาย ทรงให้มีการประเมิน

โครงการอาหารสําหรับเดก็ตาบอด หหูนวก ปัญญาอ่อน ท่ีจงัหวดัเชียงใหมก่่อน  ขณะนัน้มีการ

ประเมินและสามารถท่ีจะจดัเป็นรายการอาหารในรอบ 1 วนั และขณะเดียวกนัก็สง่เสริมให้มีการผลิต

อาหารในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และยงัทรงให้มีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้เดก็เหลา่นัน้ได้เรียนรู้

ด้วย  เชน่ โรงเรียนตาบอด  นอกจากจะได้อาหารแล้ว ก็ยงัมีโอกาสออกกําลงักายอีก  โรงเรียนหหูนวก

นอกจากจะมีโครงการผลิตอาหาร  โครงการจดัรายการอาหาร โครงการประเมินการเตบิโตแล้วก็ยงัให้

เดก็หหูนวกได้ร่วมในกิจกรรมผลิตเกลือเสริมไอโอดีน  และเกลือเสริมไอโอดีนนีก็้แพร่หลายไปยงั

โรงเรียนตามชายแดนตา่ง ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดไอโอดีนอีกด้วย  ตอ่มาโครงการเหลา่นีไ้ด้

ขยายผลไปสู่โรงเรียนตาบอด หหูนวก ในจงัหวดัตา่ง ๆ อีกด้วย  

      

  นอกจากนี ้  พระองค์ยงัสนพระทยัเดก็วยัก่อนเรียนด้วย ทรงสง่เสริมโภชนการและสขุอนามยั

แมแ่ละเดก็ในถ่ินทรุกนัดาร    ทรงสนบัสนนุโครงการท่ีจงัหวดันราธิวาสในช่วงปี 2532  โดยใช้ทนุสว่น

พระองค์ถึง 2 ล้านบาท  ในปีนัน้ให้มีการดําเนินโครงการพฒันาและแก้ไขปัญหาทพุโภชนาการ คือการ

ขาดสารอาหารในเดก็วยัก่อนเรียนทัง้จงัหวดั  ปรากฏวา่จงัหวดัได้รับสนองพระราชดําริทําให้การ

ครอบคลมุดแูลตดิตามเด็กวยัก่อนเรียน และเม่ือมีการดําเนินโครงการก็คือ  มีการติดตามชัง่นํา้หนกั มี

การให้บริการทางด้านสขุภาพ  มีการดแูลเร่ืองการให้อาหาร  มีการชว่ยเหลือครอบครัวท่ีมีปัญหาการ

ผลิตอาหารตา่ง ๆ ก็ทําให้การการขาดสารอาหารในเด็กวยัก่อนเรียนลดลงมาเหลือต่ํากวา่ 20%ภายใน

ปีเดียว 



  การท่ีพระองค์ทรงสนพระทยัในเร่ืองของอาหารและพืชผกัตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชนบทจงึได้มี

โครงการหนึง่ซึง่นา่สนใจมาก คือโครงการอนรัุกษ์พืชท่ีมีอยูใ่นชนบท พระองค์ทรงเห็นวา่ถ้าหากวา่มี

การสร้างถนน  มีการสร้างเข่ือน  มีการขยายเมือง พืชผกัตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพืชท่ีมีอยูจ่ะคอ่ย ๆ 

สญูหายไป  จงึได้มีพระราชดําริในการท่ีจะให้มีการอนรัุกษ์พืชเหลา่นัน้  ในการอนรัุกษ์ก็คือต้องมีการ

วิจยัศกึษาว่าพืชชนิดนัน้เป็นท่ีนิยมในท้องถ่ินนัน้ แล้ววิเคราะห์ว่ามีช่ืออะไร  มีคณุคา่ทางด้านอาหาร 

และโภชนาการอยา่งไร  มีคณุคา่ทางด้านยาหรือไม ่ จากนัน้จงึเก็บพนัธุ์ท่ีดี ๆ ไว้ โดยการเพาะเนือ้เย่ือ 

และเม่ือได้โอกาสก็ขยายพนัธุ์ตอ่ไป  ซึง่ถือวา่เป็นโครงการท่ีมีความสําคญัย่ิงโครงการหนึง่ 

 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารียงัทรงสนพระทยัและมีพระวิริยะอตุสาหะใน

การศกึษาความรู้ด้านโภชนาการอยา่งย่ิง ทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองอาหารการกินไว้ในลกัษณะ

เกร็ดความรู้ หรือตํารับอาหารไว้หลายลกัษณะ เชน่ มะม่วงดอง ขิงดองเคม็ นํา้ขิง นํา้ตะไคร้ นํา้มะขาม 

และข้าวผดัคะน้า และในปีพ.ศ.2551 ทรงพระราชนิพนธ์เร่ือง ไทยทาํ ไทยกินกับข้าวฝร่ัง ทรงแสดง

วิธีปรุงอาหารฝร่ัง ซึง่ได้ทรงสงัเกตจากการปรุงของสภุาพสตรีชาวฝร่ังเศสผู้หนึง่ เชน่ ซุปหวัหอม มสู

ช็อกโกแลต พร้อมเสริมด้วยวิธีปรุงอาหารไทยท่ีหาคนรู้และทําได้น้อยมาก เชน่ ยําเกสรชมพู ่ เป็นต้น 

พระราชนิพนธ์ด้านอาหารและโภชนาการน่าอา่น ทรงใช้ภาษาง่าย  พร้อมทรงมีภาพประกอบด้วย ทํา

ให้ผู้อา่นตดิตามวิธีปรุงได้ไม่ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีทรงชว่ยเหลือและสนพระทยัในงาน

ทางด้านอาหารและโภชนาการมากเป็นพิเศษทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเร่ืองอาหารและ

โภชนาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตอิยา่งสม่ําเสมอ และเพ่ือท่ีจะตดิตามความก้าวหน้าของงาน

ทางด้านอาหารและโภชนาการทัง้ระดบัโลก ระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศว่ามีแนวความคดิในการ 



ดําเนินการอยา่งไร  พระองค์ได้ให้สถาบนัวิจยัโภชนาการจดัสมัมนาสําหรับพระองค์และผู้ตดิตามทา่น

เป็นประจําทกุปี  ในงานสมัมนาจะทรงมีพระราชดํารัสถึงกิจกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการของ

พระองค์วา่มีแนวความคิด และทรงมีโครงการอะไรตา่ง ๆ บ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเมตตากรุณาตอ่ผู้ ด้อยโอกาสของพระองค์ไมไ่ด้จํากดัเฉพาะท่ีเดก็ไทยเทา่นัน้ แตไ่ด้ขยาย

วงไปท่ีเดก็ในประเทศตา่ง ๆท่ีเป็นเพ่ือนบ้านเรา เชน่ ประเทศลาว และประเทศฟิลิปปินส์  และใน

ประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 

  

 โอ้พระทลูกระหม่อมแก้ว  สมจริงแล้วคือเทพจตุไิซร้ 

      เพ่ือให้เป็นมิ่งขวญัฤทยัแหง่ชน 

  .... 

 ทรงทกุข์ยากหนกัหนา เพ่ือเหลา่ประชาชน 

     พระเมตตาเปรียบทิพย์วารีดล ชนช่ืนปราณ 

   (เพลงพระทลูกระหมอ่มแก้ว พร พิรุณประพนัธ์เนือ้ร้องทํานอง) 

 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีทรงเป็นต้นแบบของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์

ของครอบครัว ของชมุชน  ของสงัคม  ของประเทศ และของโลก สมควรอยา่งย่ิงท่ีบณัฑิตศลิปากรจะ

พงึยดึถือพระองค์เป็นแบบอยา่ง เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และบ้านเมืองของเรา 

ขอทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน 
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ภาคผนวก 

 

พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีชุดเสดจ็พระราชดาํเนิน

เยือนประเทศจีน 

1.  ยํ่าแดนมังกร. ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรับประชาชนจีนเป็นคร้งแรก 

ระหวา่งวนัท่ี 12-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524  ได้เสดจ็เยือนกรุงปักก่ิง นครซีอาน มณฑลสา่นซี นครเฉิง

ต ูมณฑลเสฉวน และนครคนุหมิง มณฑลยนูนาน 

 

2.   มุ่งไกลในรอยทราย ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครัง้ท่ี

สองระหวา่งวนัท่ี 7-21 เมษายน พ.ศ.2533 เสดจ็เส้นทางแพรไหม ทางภาคตะวนัตกของจีน 

 

3.  เกล็ดหมิะในสายหมอก ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครัง้ท่ี

สาม ระหวา่งวนัท่ี 4-17 มกราคม พ.ศ.2537 เสดจ็กรุงปักก่ิง และมณฑลเหลียวหนิง มณฑลจ๋ีหลิน 

และมณฑลหลงเจียง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  

 

4.  ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 

27 กมุภาพนัธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ.2538  เสดจ็เยือนมณฑลยนูนาน ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน 

 

5. คืนถิ่นจีนใหญ่ ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮอ่งกง 

ระหวา่งวนัท่ี 25 มิถนุายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ.2540 สง่ร่วมพิธีสหราชอาณาจกัรสง่มอบฮอ่งกงคืนแก่

จีน 

 

6.   เจียงหนานแสนงาม ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครัง้ท่ี

เก้า ระหว่างวนัท่ี 2-14 เมษายน พ.ศ.2542 ทอดพระเนตรดนิแดนเจียงหนานอนังดงามลือช่ือ 

 

7.   หวงเหออู่อารยธรรม  ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครัง้

ท่ีสิบเอ็ด ระหว่างวนัท่ี  7- 10 มีนาคม พ.ศ.2544 ทอดพระเนตรนครสําคญัทางประวตัิศาสตร์แถบ

แมนํ่า้หวงเหอ 

 

8.   เม่ือข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินไปทรงศกึษาภาษา และ

วฒันธรรมจีนท่ีมหาวิทยาลยัปักก่ิง ระหวา่งวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  



 

9.    ต้นนํา้ ภูผา และป่าทราย ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

ครัง้ท่ีสิบส่ี  ระหวา่งวนัท่ี  14 – 27 สงิหาคม พ.ศ.2544  ทอดพระเนตรต้นกําเนิดแมนํ่า้สําคญัสามสาย 

คือ แยงซีเกียง ฮวงโห และแมนํ่า้โขง  ท่ีราบสงุมณฑลหนิงเซีย และ เนินทรายยกัษ์ชาปอติง่ 

 

10.   เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล ทรงบนัทกึการเสดจ็พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

ครัง้ท่ีสิบห้า   ระหว่างวนัท่ี  14 – 23 ตลุาคม พ.ศ.2545  เสดจ็เยือนกรุงปักก่ิง นครกวางโจว มณฑล

กวางตุ้ง เมืองผโูจว เซ่ียเหมิน มณฑลฮกเกีย้น  เยือนถ่ินท่ีชาวจีนอพยพไปอยูใ่นประเทศอ่ืนๆ รวมทัง้

ประเทศไทย 

 

พระอัจฉริยภาพด้านกวีนิพนธ์จีน 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีทรงมีพระอจัฉริยภาพด้านบทกวีนิพนธ์จีน

อยา่งย่ิง ทรงพระราชนิพนธ์แปลบทกวีของกวีท่ีมีช่ือเสียงสมยัราชวงศ์ตา่งๆ  เชน่ หลีไป๋ ตู้ฝู่  และไป๋จวีอี ้

สมยัราชวงศ์ถงั  ของโจโฉ โจผี โจสิด ยดุสามก๊ก  เป็นต้น พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนท่ียอดเย่ียมท่ีสดุ 

คือ บท รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ ของเมิ่งเฮา่หร่าน นอกจากจะทรงแปลบทของกวีจีนจํานวนหนึง่บทท่ีมี 2 

คํากลอนแล้ว ยงัทรงพระราชนิพนธ์เตมิอีก 6 คํากลอน  ในสว่นท่ีทรงแปลนัน้ ทรงแปลอรรถได้สมบรูณ์

ท่ีสดุ ทรงใช้คําเรียบง่าย แตกิ่นความลกึซึง้เชน่เดียวกบับทภาษาจีน  ทรงปริวรรตคําภาษาจีนเป็น

ภาษาไทยแทบจะคําตอ่คํา  ทําให้เป็นบทท่ีกระชบั แตแ่ฝงความนยั อารมณ์สะเทือนใจและความคดิ

อนัลกึซึง้ ทรงใช้เสียงเสนาะของร้อยกรองไทยแทนเสียงเสนาะของร้อยกรองจีน จงึถ่ายทอดรสบทกวี

จีนบทนีไ้ด้อยา่งสมบรูณ์   ในสว่นท่ีทรงพระราชนิพนธ์เตมินัน้แสดงพระปรีชาญาณในฐานะกวีผู้ มีกวี

ทศัน์อนัลกึซึง้และรังสรรค์บทกวีได้ดีเย่ียม ด้วยทรงเช่ือมโยงภาพธรรมชาตขิองกวีจีนเข้ากบัความ

ปรารถนาท่ีจะผกูมิตรไมตรีระหวา่งไทย-จีนได้อยา่งงดงาม 

     

รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ 

(สว่นของเมิ่งเฮา่หร่าน) 

    รุ่งอรุณฤดใูบไม้ผลิ 

    ชนุเทียนนอนได้ไปถึงเช้า 

     

   ทกุแหง่เราได้ยินปักษา 

   ค่ําคืนเสียงลมฝนพดัมา 

   ดอกไม้ร่วงไมรู้่วา่เท่าใด 



 

(สว่นท่ีเป็นพระราชนิพนธ์เติม) 

   จะปลอ่ยร่วงไปใยเสียดายนกั 

   เพ่ือนรักผู้ มีจิตแจม่ใส 

   จงเดด็ดมรมย์ร่ืนช่ืนฤทยั 

   บปุผาคือนํา้ใจไมตรี    

   

   สขุลํา้สมัพนัธ์ฉนัมิตร 

   พาชีวิตเรืองรุ่งมุง่เกียรติศรี 

   ดอกไม้หลายหลากมากมี 

   แตล้่วนงามดีไมแ่พ้กนั 

 

   จะเป็นจีนเป็นไทยใชใ่ครอ่ืน 

   จงชมช่ืนผกูจิตสนิทมัน่ 

   เดด็ผกาแทนใจผกูพนั 

   แบง่ปันประดบัเรือนเตือนตาเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


