
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กบัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
                                                           ผูช่้วยศาสตราจารยม์ยรีุ  วีระประเสริฐ 

 
                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงสนพระราชหฤทยัในการอ่านและแปลจารึก

ภาษาโบราณซ่ึงมีประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ โบราณคดี  และทรงมีพระราช

ประสงค์ท่ีจะทรงศึกษาให้ลึกซ้ึงเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่ยงัทรงศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       ศาสตราจารยห์ม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล จึงได้

จดัให้ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านจารึกภาษาตะวนัออก

ไปถวายพระอกัษรเป็นพิเศษ และต่อมาไดก้ราบบงัคมทูลถวายคาํแนะนาํใหท้รงศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวนัออก ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  ดงันั้นหลงัจากท่ีทรงจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว   สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    จึงเสด็จเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทสาขาวิชา

จารึกภาษาตะวนัออก   บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร   ซ่ึงจดัสอนโดยภาควิชาภาษา

ตะวนัออก  คณะโบราณคดี   ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  โดยมี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี 

วรศะริน เป็นพระอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ทรงเป็นนักศึกษาทีม่ีพระราชจริยาวตัรงดงาม   

                         ขณะท่ีทรงศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี    ทรงมีพระราชภารกิจท่ีหนกัมาก   เพราะทรงศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี

มหาวิทยาศิลปากรและท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัพร้อมๆกนั       นอกจากน้ียงัทรงมีพระราช

ภารกิจด้านอ่ืน ๆ ท่ีทรงตอ้งปฏิบติัเพื่อประเทศชาติในเวลาเดียวกนัด้วย    แต่อย่างไรก็ตาม

พระองคไ์ดเ้สด็จฯ มาทรงพระอกัษรท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรเสมอๆ  และเสด็จเขา้ห้องทรงเรียน

ก่อนเวลาดว้ย  จะทรงขาดเรียนเม่ือทรงมีพระราชภารกิจอ่ืนๆท่ีจาํเป็นจริง ๆเท่านั้น   และเม่ือ

ทรงขาดเรียนก็ทรงพระวริิยะอุตสาหะเรียนดว้ยพระองค์เอง จากเทปคาํบรรยายและจากสําเนา

เอกสารคาํบรรยายท่ีพระสหายช่วยกนัรวบรวมและส่งข้ึนไปทูลเกลา้ฯ ถวาย  การขาดเรียนนั้น

จึงมิไดเ้ป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาต่อการศึกษาของพระองคท์่านแต่ประการใดเลย      ทรงส่ง

การบา้นและรายงานตรงเวลาหรือก่อนเวลาท่ีพระอาจารยก์าํหนดไวเ้สมอ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ในขณะท่ีทรงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มิไดท้รงถือพระองค ์ ทรงปฏิบติัพระองค์เช่นเดียวนกัศึกษาคนอ่ืนๆ เช่น

ทรงร่วมพิธีไหวค้รูจารึกท่ีภาควิชาภาษาตะวนัออกจดัข้ึน และทรงร่วมฝึกทาํสําเนาจารึกและ

เสด็จฯ ศึกษานอกสถานท่ีตามขอ้บงัคบัของรายวิชา    นอกจากน้ียงัทรงมีพระราชจริยาวตัรอนั

งดงามเป็นท่ีประทับใจแก่บรรดาพระอาจารย์ พระสหายและข้าราชการในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเสมอ  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ วริาพร พระอาจารยผ์ูถ้วายพระอกัษรวชิาระเบียบวธีิ

วจิยัทางสังคมศาสตร์  ไดเ้ล่าถึงความประทบัใจในพระราชจริยาวตัรอนังดงามในพระองคท์่าน

ไวว้า่  
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                             ช่ัวโมงท่ีข้าพเจ้าสอนอยู่ ต่อจากวิชาท่ีศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 

ดิศกุล ทรงสอนซ่ึงมีการฉายสไลด์ ต้องปิดมู่ลี่และกางจอฉาย  เม่ือข้าพเจ้าเปิดประตูห้องเข้า

สอน ภาพประทับใจกคื็อ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระดาํเนินไปทรงเปิดมู่ลี่และทรง

ช่วยเล่ือนจอฉายก่อนคนอ่ืนๆ และพระสหายก็ช่วยกันจัดห้อง เปิดไฟ เสร็จแล้วจึงประทับน่ัง

แถวหน้า พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนีทุ้กคร้ัง นับเป็นภาพท่ีประทับใจแก่ผู้ ท่ีได้พบเห็น   
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                         รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวนัออกคน

ปัจจุบนัซ่ึงเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล่าถึงความประทับใจใน

พระองคท์่านวา่    
                              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงทักทายหรือเล่า

เร่ืองต่างๆพระราชทานแด่พระสหายร่วมช้ันเรียนเสมอๆ   และทรงมีขนมมาพระราชทานด้วย   

ในการทรงเรียนน้ัน พระองค์ทรงให้ความสําคัญต่อการเรียนมาก  จะเห็นได้จากในช่ัวโมงท่ี

อาจารย์กาํหนดให้นักศึกษานาํเสนอรายงานการค้นคว้า  และพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราช

ภารกิจ   แต่เม่ือเสร็จจากพระราชภารกิจแล้วแม้จะเหลือเวลาไม่มากนัก กจ็ะเสดจ็มาร่วมฟังพระ

สหายนาํเสนอผลการค้นคว้าด้วย ทาํให้พระสหายผู้กาํลังรายงานอยู่หน้าช้ันเกิดอาการต่ืนเต้น

และดีใจเป็นอย่างมาก ซ่ึงทาํให้รายงานถกูๆผิดๆไปบ้าง 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ีบรรดาพระสหายร่วมชั้นเรียนท่านอ่ืนๆยงัไดเ้ล่าถึงความประทบัใจในพระ

มหากรุณาธิคุณในพระองคท์่านไวว้า่   
                              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพระสหายเสมอ  ถ้าพระองค์ท่านทรงมีหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนและพระสหายร่วมช้ันเรียนไม่มแีละหาซ้ือในเมืองไทยไม่ได้ ถ้าส่ังซ้ือจากต่างประเทศ

ก็ต้องใช้เวลาและราคาแพงมาก  พระองค์ก็พระราชทานหนังสือของพระองค์ให้พระสหาย

นาํไปถ่ายเอกสารมาใช้กัน    หรือถ้าทรงพบว่าพระสหายคนใดไม่ค่อยเข้าใจในการเรียน  ก็
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ทรงพระเมตตาช่วยเหลือ เช่นเคยพระราชทานลายพระหัตถ์เขียนด้วยอักษรเทวนาครี อักษร

เขมรและอักษรไทย เป็นช่ือเดือนในจารึกเขมรให้กับพระสหายคนหน่ึง เม่ือทรงประจักษ์ว่าเขา

ไม่ค่อยจะเข้าใจนัก            
 
 
 
                        ยิ่งไปกว่านั้ นยงัทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยเด็กท่ีไม่ได้เข้าโรงเรียนให้มี

โอกาสไดเ้รียนหนงัสือดว้ย    ขณะเสด็จฯ มาทรงพระอกัษรท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรทุกวนัศุกร์

และวนัเสาร์    ไดท้รงสังเกตเห็นวา่มีเด็กหญิงคนหน่ึงมาเฝ้ารับเสด็จฯ ทุกวนัศุกร์ จึงไดรั้บสั่ง

ถาม  และทรงรับทราบว่าเด็กคนน้ีไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะอยู่กับตายายซ่ึงยากจนมาก 
พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้พระอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน ช่วยหาท่ี

เรียนให้   และให้ช่วยดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ  
พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็น

ค่าใชจ่้ายต่างๆดว้ย   พระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้น้ี

ช่ วย ช้ี นํ าให้ บ รรด าอ าจารย์ นั ก ศึ ก ษ า รวม ทั้ ง

ข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกันจัดตั้ ง

กองทุนช่วยเหลือการศึกษาข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายแด่

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

วโรกาสท่ีทรงสําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาจารึกภาษาตะวนัออก จากมหาวิทยาลยัศิลปากร    เพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่

เยาวชนผูข้ดัสน ตามพระราชอธัยาศยั  ซ่ึงพระองคท์่านไดพ้ระราชทานช่ือทุนวา่ “ทุนสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา”  ต่อมาโดยความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหลายท่าน กองทุนน้ีได้

ขยายตั้งข้ึนเป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษา และได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ช่ือว่า “มูลนิธิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ตามช่ือกองทุนเดิมท่ีได้พระราชทานไว  ้ ปัจจุบันมูลนิธิน้ี

สามารถให้ความช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เยาวชนเป็นจาํนวนมาก อนัเน่ืองมาจากพระมหา

กรุณาธิคุณในพระองคท์่านเป็นปฐม                     
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พระอจัฉริยภาพในการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัศิลปากร                            
                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระอจัริยภาพเด่นชัด 

ดา้นจารึกภาษาตะวนัออกมาก่อนท่ีจะเสด็จเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร     ในระหวา่งท่ี

ทรงศึกษาระดบัปริญญาตรี   คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  นอกจากได้ทรง

เรียนภาษาเขมรกบัศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  นาคสกุลแลว้  ยงัไดท้รงเรียนพิเศษภาษาเขมร

โบราณและภาษาสันสกฤตในจารึก กบัศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะรินดว้ย    ใน

การเรียนพิเศษนั้น ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี ไดถ้วายสําเนาจารึกภาษาเขมรโบราณท่ี

พบใหม่จากปราสาทพนมวนั จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นจารึกท่ียงัไม่มีใครอ่านและแปลมา

ก่อนเลย  ให้ทรงทดลองอ่านและแปลขอ้ความ  และทั้งๆท่ีเป็นการอ่านและแปลจารึกภาษา

ตะวนัออกโบราณคร้ังแรก  ก็ทรงอ่านและแปลขอ้ความไดค้วามหมายถูกตอ้ง เป็นท่ีช่ืนชมยก

ย่องของพระอาจารย์ผูถ้วายพระอกัษรและนักวิชาการด้านจารึกภาษาตะวนัออก   สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดท้รงนิพนธ์ผลการอ่านและแปลจารึกดงักล่าวเป็นบทความภาษาไทย

เร่ือง จารึกปราสาทพนมวนั  และบทความภาษาฝร่ังเศสเร่ือง  Une nouvelle inscription de 

Prasad Bnam Van  ซ่ึงกรมศิลปากรได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตนํา บทความทั้ งสอง

ภาษาน้ีพิมพเ์ผยแพร่ในภาคผนวกของหนังสือ เร่ือง แบบศิลปะในประเทศไทย  ท่ีจดัพิมพข้ึ์น

เน่ืองในโอกาสเปิดนิทรรศการพิเศษ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐  ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดัได้

อญัเชิญมาพิมพไ์วใ้นหนงัสือเร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมน้อยของเรา ซ่ึง

จดัพิมพข้ึ์นเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ปีพ.ศ. ๒๕๒๑ ดว้ย   นอกจากน้ียงัไดท้รงอ่าน

และแปลจารึกท่ีพบใหม่จากการบูรณะปราสาทหินพนมรุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์อีกหลายหลกัดว้ย    
                        ต่อมาเม่ือเสด็จเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวนัออก ณ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร พระอจัฉริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทางดา้นการศึกษาก็เป็นท่ีประจกัษ์ชดัมากยิ่งข้ึน ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน  

ซ่ึงเป็นทั้งพระอาจารยท่ี์ปรึกษา และพระอาจารยผ์ูถ้วายพระอกัษร ไดก้ล่าวถึงพระปรีชาญาน

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ไวอี้กวา่  

                             ทรงเป็นนักศึกษาท่ีปราดเปร่ือง ทรงทาํคะแนนได้ดีเยี่ยมเกือบทุกวิชา   ถ้า

ทรงสงสัยจะรับส่ังถามเสมอ  ทรงต้ังคาํถามแบบผู้มีความรู้ ซ่ึงในบางคร้ังพระอาจารย์ท่ีถวาย

พระอักษรในวิชาน้ันๆกไ็ม่สามารถท่ีจะกราบบังคมทูลตอบคาํถามอย่างละเอียดได้ทันที     ต้อง

ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน  คาํถามของพระองค์มีประโยชน์

และถูกต้องเหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาโท ท่ีผู้ เรียนจะต้องมีความรู้ความคิดเกือบ

เท่าเทียมผู้สอน ทาํให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันได้  ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ ค้นคว้า ไม่

ควรเป็นการเรียนแบบฟังคําบรรยายจากผู้สอนแต่อย่างเดียว   พระองค์ท่านทรงพระปรีชา

สามารถ ทรงมพีระดาํริเป็นของพระองค์เอง  และพระดาํริของพระองค์กม็ปีระโยชน์ต่อวิชาการ

น้ันๆมากมายทีเดียว…..    
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                        นอกจากน้ีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์  ประพันธ์วิทยา พระ

อาจารยท่ี์ถวายพระอกัษรวชิาไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต  ไดก้ล่าวช่ืนชมพระองคท์่านไวว้า่  
                        การทรงต้ังคาํถามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารีในการทรงเรียน แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นผู้มีความรอบรู้มาก ในบางคร้ังทรงมีคาํถามท่ี

พระอาจารย์ผู้ถวายพระอักษรคิดไม่ถึงและไม่สามารถถวายคาํตอบพระองค์ท่านได้ในทันที  
ต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ือจะหาคําตอบมาถวาย  คําถามของพระองค์ท่านทําให้ท้ังพระ

อาจารย์ผู้ถวายพระอักษรและพระสหายร่วมช้ันเรียนได้ความรู้เพ่ิมเติมขึน้เป็นอย่างมาก  
                        สําหรับพระสหายร่วมชั้ นเรียน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้ น  ต่างก็

ประจกัษ์แจง้แก่ใจในพระอจัฉริยภาพ การทรงเรียนของพระองค์ท่านเป็นอย่างดี  เช่น  วิชา

จารึกและอกัขรวธีิโบราณ โดยมี อาจารยอ์ญัชนา จิตสุทธิญาณ เป็นผูส้อนนั้น พระสหายเล่าวา่   
                        อาจารย์จะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ มกันอ่านจารึกอักษรมอญโบราณ  
และในช่ัวโมงแรกของการเรียนน้ันสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงขาดเรียนไปเน่ืองจาก

ทรงตามเสด็จพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯไปยังพระตาํหนักภูพานราชนิเวศน์  ในช่ัวโมงท่ี

สองของการเรียนวิชาดังกล่าวพระองค์ท่านได้เสด็จฯ มาทรงเรียน  และในการเรียนของ

พระองค์ท่านคร้ังแรก พระองค์จะทรงถามพระสหายร่วมกลุ่มตลอดเวลาว่า น่ีตัวอะไร น่ีตัว

อะไร บรรดาพระสหายก็ช่วยกันกราบบังคมทูลอย่างตะกุกตะกัก เพราะยังจาํตัวอักษรมอญ

โบราณได้ไม่แม่นยาํ   แต่ในการเรียนวิชานีใ้นคร้ังต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรง

อ่านและทรงเขียนตัวอักษรมอญโบราณในจารึกหลักใหม่ซ่ึงไม่ซํ้ากับคราวแรกได้อย่างถูกต้อง

แม่นยาํและคล่องแคล่วมากกว่าใครๆ     
                   นอกจากน้ียงัมีเร่ืองเก่ียวกบัการเสด็จฯ มาสอบวิชาจารึกภาษาเขมรเป็นคร้ัง

แรก  ซ่ึงพระสหายไดเ้ล่าไวว้า่ 
                                          วิชาจารึกภาษาเขมรเป็นวิชาท่ีพวกเรา " กลัว " กันมาก แต่

สําหรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาสอบด้วยพระพักตร์ท่ีเต็มไปด้วยรอยแย้มพระ

สรวล พระอิริยาบถแสดงถึงความมัน่พระทัย  เท่ากับว่าได้เตรียมพระองค์มาพร้อม  …   
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                        ในการทาํวิทยานิพนธ์นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเสนอวทิยานิพนธ์ เร่ือง   จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง      ซ่ึงเป็นงานคน้ควา้วจิยัท่ีมี

จุดมุ่งหมายสําคญัอยูท่ี่ การอ่านและแปลจารึกภาษาเขมรและภาษาสันสกฤตท่ีพบท่ีปราสาท

พนมรุ้งทั้งหมด เพื่อเสนอขอ้มูลในทางภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ประวติัศาสตร์และศาสนาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปราสาทพนมรุ้งในสมยัโบราณ  ซ่ึงเป็นงานคน้ควา้วิจยัท่ียากมาก เพราะนอกจาก

จะตอ้งทรงใชพ้ระปรีชาสามารถทางดา้นภาษาเขมรโบราณและภาษาสันสกฤตในการอ่านและ

แปลแลว้ ยงัตอ้งทรงใช้ความรอบรู้ในศาสตร์ดา้นโบราณคดี  ประวติัศาสตร์ศิลปะ   ศาสนา

และวฒันธรรมมาช่วยในการวเิคราะห์แปลความจากจารึกดว้ย       
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                        พระวิทยานิพนธ์ เร่ืองน้ีไดรั้บการยกย่องช่ืนชม  จากศาสตราจารย ์ดร.
สัตยพรต ศาสตรี  ผูเ้ช่ียวชาญภาษาสันสกฤต  จากมหาวิทยาลยัเดลฮี ประเทศอินเดีย และ 
ศาสตราจารย ์โคลด ชาร์ค   ผูเ้ช่ียวชาญการอ่านจารึกภาษาตะวนัออก จากสถาบนัการศึกษา

ชั้ นสูง กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ( Ecole pratique des Hautes Etudes,Paris,France)      
กล่าวไวต้รงกนัว่า   เป็นเร่ืองท่ียากมาก แต่ก็ทรงแปลได้ถูกต้องเกือบท้ังหมด    นอกจากน้ี

ศาสตราจารย ์ชอง บวสเซอลิเยร์  นกัปราชญ์ชาวฝร่ังเศสผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นโบราณคดีและ

ประวติัศาสตร์ศิลปะเขมร    ไดเ้ขียนจดหมายถวายคาํวจิารณ์ผา่นพระอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงสรุป

ความไดว้า่  วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เป็นงานท่ียากและดีมาก เขียนอย่างมีระเบียบและวิธีการวิจัยท่ี

ดี โครงร่างชัดเจนและคล้องจอง  การเขียนแต่ละบทเขยีนได้ชัดเจนถูกต้องตามระเบียบวิธีการ

วิจัย……..  
 

 
 
                              
 
 
 
 
 

พระวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงนบัเป็นผลงานวชิาการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพระ 

อจัฉริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้านการอ่านจารึกภาษา

ตะวนัออกอย่างเด่นชดั      พระองค์ทรงสําเร็จการศึกษาและทรงเขา้รับพระราชทานปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาตะวนัออก   มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 

2522 
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                  ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านจารึกภาษาตะวนัออกเป็นท่ีประจกัษ์ชัด และ

หลงัจากท่ีทรงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารียงัทรงนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจท่ีเป็น

คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย  สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอ

พระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวิชาจารึกภาษา

ตะวนัออก) ในปีการศึกษา 2526  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและประกาศพระเกียรติคุณให้

เป็นท่ีประจกัษแ์ก่สาธารณชนสืบไป 

 

 
ทรงเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นทีช่าวศิลปากรขอเทดิทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม     
                       เป็นท่ีประจกัษ์ชัดโดยทัว่กนัว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากรดว้ยพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ  และทรง

นําความรู้ท่ีได้จากมหาวิทยาลัยแห่งน้ีไปใช้ประโยชน์ในการบาํเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกวา้งขวางต่อการพฒันาและการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมของชาติ  
อีกทั้งยงัทรงเสียสละและอุทิศพระองค์ในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ดว้ยทรง

มุ่งหวงัประโยชน์สุขของประชาชนและความมัน่คงของประเทศเป็นสําคญั โดยมิได้ทรง

คาํนึงถึงพระองคเ์องแมแ้ต่นอ้ย  นอกจากน้ียงัทรงสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆท่ีก่อให้เกิด

คุณประโยชน์ต่อการพฒันามหาวิทยาลยัศิลปากรให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดอีกด้วย   สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงเป็นนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี
ชาวมหาวิทยาลยัศิลปากรน้อมระลึกถึงดว้ยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้และ

ขอเทิดทูนไวเ้หนือเกล้าเหนือกระหม่อม     มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลยัศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉนัทข์อนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระ

เกียรติให้ทรงเป็นนกัศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลยัศิลปากร  ในปีพ.ศ. 2536  เพื่อเป็นสวสัดิ

มงคลแก่มหาวทิยาลยั  คณาจารย ์ขา้ราชการ นกัศึกษาเก่าและนกัศึกษาปัจจุบนัสืบไป 
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 บรรณานุกรม 
    
ข่าวสารบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ,ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๑, มิถุนายน – กรกฏาคม 

                ๒๕๓๔, ฉบบัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

               เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายคุรบ ๓๖ พรรษา 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ, จารึกพบทีป่ราสาทพนมรุ้ง, วทิยานิพนธ์น้ี 

                เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

                จารึกภาษาตะวนัออก, ภาควชิาภาษาตะวนัออก, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั 

                ศิลปากร,พ.ศ.๒๕๒๑ 

ภาษา-จารึก, ฉบบัท่ี 6, กรุงเทพฯ : ภาควชิาภาษาตะวนัออก  คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั 

                ศิลปากร, ๒๕๔๒ (จดัพิมพเ์น่ืองในวาระครบ 5 รอบและเกษียณอายรุาชการของ 

                ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุไรศรี วรศะริน)   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ,กรุงเทพฯ: ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะ 

                โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร,๒๕๒๘ (จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี  

                คณะโบราณคดี พ.ศ.๒๕๒๘) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกบัการอนุรักษ์มรดกไทย,กรุงเทพฯ :  ศูนย ์

                วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๒ 

                (จดัพิมพเ์น่ืองในนิทรรศการพิเศษ การอนุรักษม์รดกไทย ๑๐ เมษายน ๒๕๓๒) 

สิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้า, " จารึกปราสาทหินพนมวนั " , 

                แบบศิลปะในประเทศไทย : คดัเลือกจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาค , 

                กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร   กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๒๐.(จดัพิมพใ์นโอกาสเปิด 

                นิทรรศการพิเศษ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐) 

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ,คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ, เทพรัตน ธ เกริกฟ้า 

                 ทัว่หล้าสรรเสริญ, กรุงเทพฯ : ๒๕๔๗ (จดัพิมพเ์ผยแพร่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

                 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ

                 ๔๘ พรรษา วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๖) 

 

 

 

 

 


