สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริ ฐ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในการอ่านและแปลจารึ ก
ภาษาโบราณซึ่ งมี ป ระโยชน์ ยิ่งต่อการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ โบราณคดี และทรงมี พ ระราช
ประสงค์ที่จะทรงศึกษาให้ลึกซึ้ งเป็ นการส่ วนพระองค์ต้ งั แต่ยงั ทรงศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุ ภทั รดิ ศ ดิศกุล จึงได้
จัดให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการอ่านจารึ กภาษาตะวันออก
ไปถวายพระอักษรเป็ นพิเศษ และต่อมาได้กราบบังคมทูลถวายคําแนะนําให้ทรงศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาโทสาขาวิชาจารึ กภาษาตะวันออก ที่ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ดังนั้นหลังจากที่ทรงจบ
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จากคณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย แล้ว สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเสด็จเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทสาขาวิชา
จารึ กภาษาตะวันออก บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ งจัดสอนโดยภาควิชาภาษา
ตะวัน ออก คณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมี ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุ ณ ดร.อุ ไรศรี
วรศะริ น เป็ นพระอาจารย์ที่ปรึ กษา
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ทรงเป็ นนักศึกษาทีม่ ีพระราชจริยาวัตรงดงาม
ขณะที่ ทรงศึ กษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชภารกิจที่หนักมาก เพราะทรงศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่
มหาวิทยาศิลปากรและที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้ อมๆกัน นอกจากนี้ ยงั ทรงมีพระราช
ภารกิ จด้านอื่ น ๆ ที่ ท รงต้องปฏิ บ ตั ิ เพื่อประเทศชาติ ในเวลาเดี ยวกันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
พระองค์ได้เสด็จฯ มาทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเสมอๆ และเสด็จเข้าห้องทรงเรี ยน
ก่อนเวลาด้วย จะทรงขาดเรี ยนเมื่อทรงมีพระราชภารกิจอื่นๆที่จาํ เป็ นจริ ง ๆเท่านั้น และเมื่อ
ทรงขาดเรี ยนก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะเรี ยนด้วยพระองค์เอง จากเทปคําบรรยายและจากสําเนา
เอกสารคําบรรยายที่พระสหายช่วยกันรวบรวมและส่ งขึ้นไปทูลเกล้าฯ ถวาย การขาดเรี ยนนั้น
จึงมิได้เป็ นอุปสรรคหรื อเป็ นปั ญหาต่อการศึกษาของพระองค์ท่านแต่ประการใดเลย ทรงส่ ง
การบ้านและรายงานตรงเวลาหรื อก่อนเวลาที่พระอาจารย์กาํ หนดไว้เสมอ

ในขณะที่ ท รงเป็ นนักศึ ก ษามหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มิได้ทรงถือพระองค์ ทรงปฏิบตั ิพระองค์เช่นเดียวนักศึกษาคนอื่นๆ เช่น
ทรงร่ วมพิธีไหว้ครู จารึ กที่ ภาควิชาภาษาตะวันออกจัดขึ้น และทรงร่ วมฝึ กทําสําเนาจารึ กและ
เสด็จฯ ศึกษานอกสถานที่ตามข้อบังคับของรายวิชา นอกจากนี้ ยงั ทรงมีพระราชจริ ยาวัตรอัน
งดงามเป็ นที่ ป ระทับ ใจแก่ บ รรดาพระอาจารย์ พระสหายและข้าราชการในมหาวิท ยาลัย
ศิลปากรเสมอ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร พระอาจารย์ผถู ้ วายพระอักษรวิชาระเบียบวิธี
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้เล่าถึงความประทับใจในพระราชจริ ยาวัตรอันงดงามในพระองค์ท่าน
ไว้วา่
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ชั่ วโมงที่ ข้ า พเจ้ า สอนอยู่ต่ อ จากวิ ช าที่ ศ าสตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ
ดิ ศกุล ทรงสอนซึ่ งมีการฉายสไลด์ ต้ องปิ ดมู่ลี่และกางจอฉาย เมื่ อข้ าพเจ้ าเปิ ดประตูห้องเข้ า
สอน ภาพประทับใจก็คือ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ทรงพระดําเนินไปทรงเปิ ดมู่ลี่และทรง
ช่ วยเลื่ อนจอฉายก่ อนคนอื่ นๆ และพระสหายก็ช่วยกันจัดห้ อง เปิ ดไฟ เสร็ จแล้ วจึ งประทับนั่ง
แถวหน้ า พระองค์ ทรงปฏิ บัติเช่ นนีท้ ุกครั้ ง นับเป็ นภาพที่ประทับใจแก่ ผ้ ทู ี่ได้ พบเห็น
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รองศาสตราจารย์ก รรณิ ก าร์ วิม ลเกษม หัวหน้าภาควิช าภาษาตะวันออกคน
ปั จจุ บ นั ซึ่ งเป็ นพระสหายร่ วมชั้น เรี ย นที่ ม หาวิท ยาลัยศิ ล ปากรได้เล่ าถึ งความประทับ ใจใน
พระองค์ท่านว่า
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงทั กทายหรื อเล่ า
เรื่ องต่ างๆพระราชทานแด่ พระสหายร่ วมชั้ นเรี ยนเสมอๆ และทรงมีขนมมาพระราชทานด้ วย
ในการทรงเรี ยนนั้น พระองค์ ทรงให้ ความสําคัญต่ อการเรี ยนมาก จะเห็ นได้ จากในชั่ วโมงที่
อาจารย์ กาํ หนดให้ นั ก ศึ ก ษานําเสนอรายงานการค้ นคว้ า และพระองค์ ท่ านก็ท รงมีพ ระราช
ภารกิจ แต่ เมื่อเสร็ จจากพระราชภารกิจแล้ วแม้ จะเหลือเวลาไม่ มากนัก ก็จะเสด็จมาร่ วมฟั งพระ
สหายนําเสนอผลการค้ นคว้ าด้ วย ทําให้ พระสหายผู้กาํ ลังรายงานอยู่หน้ าชั้ นเกิ ดอาการตื่ นเต้ น
และดีใจเป็ นอย่ างมาก ซึ่ งทําให้ รายงานถูกๆผิดๆไปบ้ าง

นอกจากนี้บรรดาพระสหายร่ วมชั้นเรี ยนท่านอื่นๆยังได้เล่าถึ งความประทับใจในพระ
มหากรุ ณาธิ คุณในพระองค์ท่านไว้วา่
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระมหา
กรุ ณาธิ คุณเป็ นล้ นพ้ นต่ อพระสหายเสมอ ถ้ าพระองค์ ท่านทรงมีหนังสื อที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
การเรี ยนและพระสหายร่ วมชั้นเรี ยนไม่ มแี ละหาซื ้อในเมืองไทยไม่ ได้ ถ้ าสั่ งซื ้อจากต่ างประเทศ
ก็ต้องใช้ เวลาและราคาแพงมาก พระองค์ ก็พระราชทานหนังสื อของพระองค์ ให้ พระสหาย
นําไปถ่ ายเอกสารมาใช้ กัน หรื อถ้ าทรงพบว่ าพระสหายคนใดไม่ ค่อยเข้ าใจในการเรี ยน ก็

5
ทรงพระเมตตาช่ วยเหลื อ เช่ นเคยพระราชทานลายพระหั ตถ์ เขียนด้ วยอักษรเทวนาครี อักษร
เขมรและอักษรไทย เป็ นชื่ อเดื อนในจารึ กเขมรให้ กับพระสหายคนหนึ่ง เมื่อทรงประจักษ์ ว่าเขา
ไม่ ค่อยจะเข้ าใจนัก

ยิ่ง ไปกว่า นั้น ยัง ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ช่ วยเด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้เข้าโรงเรี ย นให้ มี
โอกาสได้เรี ยนหนังสื อด้วย ขณะเสด็จฯ มาทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวันศุกร์
และวันเสาร์ ได้ทรงสังเกตเห็นว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่ งมาเฝ้ารับเสด็จฯ ทุกวันศุกร์ จึงได้รับสั่ง
ถาม และทรงรั บ ทราบว่าเด็ ก คนนี้ ไม่ ไ ด้เรี ย นหนัง สื อ เพราะอยู่ก ับ ตายายซึ่ งยากจนมาก
พระองค์จึง โปรดเกล้าฯให้ พ ระอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาคื อ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริ น ช่วยหาที่
เรี ย นให้ และให้ ช่ วยดู แลต่ างพระเนตรพระกรรณ
พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็ น
ค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย พระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้นนี้
ช่ วยชี้ นํ า ให้ บ รรดาอาจารย์ นั ก ศึ ก ษ า รวมทั้ ง
ข้า ราชการมหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ร่ ว มมื อ กัน จัด ตั้ง
กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาขึ้ น ทู ล เกล้า ฯ ถวายแด่
สมเด็จพระเทพรัตราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสที่ทรงสําเร็ จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาจารึ กภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชทานเป็ นทุนการศึกษาแก่
เยาวชนผูข้ ดั สน ตามพระราชอัธยาศัย ซึ่ งพระองค์ท่านได้พระราชทานชื่ อทุนว่า “ทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา” ต่อมาโดยความช่วยเหลื อจากบุคคลภายนอกหลายท่าน กองทุนนี้ ได้
ขยายตั้งขึ้ นเป็ นมู ลนิ ธิเพื่อส่ งเสริ มการศึกษา และได้รับ พระราชานุ ญาตให้ใช้ชื่อว่า “มูลนิ ธิ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า” ตามชื่ อกองทุ น เดิ ม ที่ ไ ด้พ ระราชทานไว้ ปั จจุ บ ัน มู ล นิ ธิ น้ ี
สามารถให้ความช่ วยเหลื อด้านการศึกษาแก่เยาวชนเป็ นจํานวนมาก อันเนื่ องมาจากพระมหา
กรุ ณาธิ คุณในพระองค์ท่านเป็ นปฐม
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พระอัจฉริยภาพในการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจริ ยภาพเด่นชัด
ด้านจารึ กภาษาตะวันออกมาก่อนที่จะเสด็จเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างที่
ทรงศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย นอกจากได้ทรง
เรี ยนภาษาเขมรกับศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุลแล้ว ยังได้ทรงเรี ยนพิเศษภาษาเขมร
โบราณและภาษาสันสกฤตในจารึ ก กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริ นด้วย ใน
การเรี ยนพิเศษนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี ได้ถวายสําเนาจารึ กภาษาเขมรโบราณที่
พบใหม่จากปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งเป็ นจารึ กที่ยงั ไม่มีใครอ่านและแปลมา
ก่อนเลย ให้ทรงทดลองอ่านและแปลข้อความ และทั้งๆที่ เป็ นการอ่านและแปลจารึ กภาษา
ตะวันออกโบราณครั้งแรก ก็ทรงอ่านและแปลข้อความได้ความหมายถูกต้อง เป็ นที่ชื่นชมยก
ย่องของพระอาจารย์ผูถ้ วายพระอัก ษรและนัก วิช าการด้านจารึ ก ภาษาตะวันออก สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ได้ทรงนิ พนธ์ผลการอ่านและแปลจารึ กดังกล่าวเป็ นบทความภาษาไทย
เรื่ อง จารึ ก ปราสาทพนมวัน และบทความภาษาฝรั่ง เศสเรื่ อ ง Une nouvelle inscription de
Prasad Bnam Van ซึ่ งกรมศิ ล ปากรได้ข อพระราชทานพระราชานุ ญ าตนํา บทความทั้งสอง
ภาษานี้ พิมพ์เผยแพร่ ในภาคผนวกของหนังสื อ เรื่ อง แบบศิ ลปะในประเทศไทย ที่จดั พิมพ์ข้ ึน
เนื่ องในโอกาสเปิ ดนิ ทรรศการพิเศษ ๒ สิ งหาคม ๒๕๒๐ ต่อมาธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัดได้
อัญเชิญมาพิมพ์ไว้ในหนังสื อเรื่ อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ทูลกระหม่ อมน้ อยของเรา ซึ่ ง
จัดพิมพ์ข้ ึนเนื่ องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วย นอกจากนี้ ยงั ได้ทรงอ่าน
และแปลจารึ กที่พบใหม่จากการบูรณะปราสาทหิ นพนมรุ ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกหลายหลักด้วย
ต่อมาเมื่อเสด็จเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทสาขาวิชาจารึ กภาษาตะวันออก ณ
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร พระอัจฉริ ยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทางด้านการศึกษาก็เป็ นที่ประจักษ์ชดั มากยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ ดร.อุไรศรี วรศะริ น
ซึ่ งเป็ นทั้งพระอาจารย์ที่ปรึ กษา และพระอาจารย์ผูถ้ วายพระอักษร ได้กล่าวถึงพระปรี ชาญาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้อีกว่า
ทรงเป็ นนั กศึ กษาที่ปราดเปรื่ อง ทรงทําคะแนนได้ ดีเยี่ยมเกื อบทุ กวิ ชา ถ้ า
ทรงสงสั ยจะรั บสั่ งถามเสมอ ทรงตั้งคําถามแบบผู้มีความรู้ ซึ่ งในบางครั้ งพระอาจารย์ ที่ถวาย
พระอักษรในวิชานัน้ ๆก็ไม่ สามารถที่จะกราบบังคมทูลตอบคําถามอย่ างละเอียดได้ ทันที ต้ อง
ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปค้ นหาข้ อมูลเพิ่ มเติ มก่ อน คําถามของพระองค์ มีประโยชน์
และถูกต้ องเหมาะสมกับการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท ที่ผ้ ูเรี ยนจะต้ องมีความรู้ ความคิ ดเกื อบ
เท่ าเทียมผู้สอน ทําให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ งกันและกันได้ ผู้เรี ยนจะต้ องเป็ นผู้ค้นคว้ า ไม่
ควรเป็ นการเรี ย นแบบฟั ง คําบรรยายจากผู้ส อนแต่ อย่ างเดี ยว พระองค์ ท่ านทรงพระปรี ช า
สามารถ ทรงมีพระดําริ เป็ นของพระองค์ เอง และพระดําริ ของพระองค์ กม็ ปี ระโยชน์ ต่อวิชาการ
นั้นๆมากมายทีเดียว…..
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นอกจากนี้ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ ร พัฒ น์ ประพัน ธ์ วิ ท ยา พระ
อาจารย์ที่ถวายพระอักษรวิชาไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต ได้กล่าวชื่นชมพระองค์ท่านไว้วา่
การทรงตั้งคําถามของสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการทรงเรี ยน แสดงให้ เห็ นว่ าทรงเป็ นผู้มีความรอบรู้ มาก ในบางครั้ งทรงมีคาํ ถามที่
พระอาจารย์ ผ้ ูถวายพระอั กษรคิ ดไม่ ถึงและไม่ สามารถถวายคําตอบพระองค์ ท่านได้ ในทันที
ต้ องไปค้ นคว้ าหาความรู้ เพื่ อจะหาคําตอบมาถวาย คําถามของพระองค์ ท่ านทําให้ ทั้ งพระ
อาจารย์ ผ้ ถู วายพระอักษรและพระสหายร่ วมชั้นเรี ยนได้ ความรู้ เพิ่มเติมขึน้ เป็ นอย่ างมาก
สํ า หรั บ พระสหายร่ ว มชั้น เรี ย น ณ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรนั้น ต่ า งก็
ประจักษ์แจ้งแก่ ใจในพระอัจฉริ ยภาพ การทรงเรี ยนของพระองค์ท่านเป็ นอย่างดี เช่ น วิชา
จารึ กและอักขรวิธีโบราณ โดยมี อาจารย์อญั ชนา จิตสุ ทธิ ญาณ เป็ นผูส้ อนนั้น พระสหายเล่าว่า
อาจารย์ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม กั น อ่ า นจารึ กอั ก ษรมอญโบราณ
และในชั่ วโมงแรกของการเรี ยนนั้นสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ทรงขาดเรี ยนไปเนื่ องจาก
ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯไปยังพระตําหนักภูพานราชนิ เวศน์ ในชั่ วโมงที่
สองของการเรี ย นวิ ช าดั ง กล่ าวพระองค์ ท่ า นได้ เสด็จฯ มาทรงเรี ยน และในการเรี ยนของ
พระองค์ ท่านครั้ งแรก พระองค์ จะทรงถามพระสหายร่ วมกลุ่มตลอดเวลาว่ า นี่ตัวอะไร นี่ตัว
อะไร บรรดาพระสหายก็ช่วยกันกราบบังคมทูลอย่ างตะกุกตะกัก เพราะยังจําตัวอั กษรมอญ
โบราณได้ ไม่ แม่ นยํา แต่ ในการเรี ยนวิ ชานีใ้ นครั้ งต่ อมา สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ทรง
อ่ านและทรงเขียนตัวอักษรมอญโบราณในจารึ กหลักใหม่ ซึ่งไม่ ซ้ํากับคราวแรกได้ อย่ างถูกต้ อง
แม่ นยําและคล่ องแคล่ วมากกว่ าใครๆ
นอกจากนี้ ยงั มี เรื่ องเกี่ยวกับการเสด็จฯ มาสอบวิชาจารึ กภาษาเขมรเป็ นครั้ง
แรก ซึ่งพระสหายได้เล่าไว้วา่
วิ ช าจารึ กภาษาเขมรเป็ นวิ ช าที่ พ วกเรา " กลั ว " กั น มาก แต่
สําหรั บสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ เสด็จมาสอบด้ วยพระพักตร์ ที่เต็มไปด้ วยรอยแย้ มพระ
สรวล พระอิ ริยาบถแสดงถึงความมัน่ พระทัย เท่ ากับว่ าได้ เตรี ยมพระองค์ มาพร้ อม …
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ในการทําวิทยานิ พนธ์น้ นั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเสนอวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ ง ซึ่ งเป็ นงานค้นคว้าวิจยั ที่มี
จุดมุ่งหมายสําคัญอยูท่ ี่ การอ่านและแปลจารึ กภาษาเขมรและภาษาสันสกฤตที่พบที่ปราสาท
พนมรุ ้ งทั้งหมด เพื่อเสนอข้อมูลในทางภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ และศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับปราสาทพนมรุ ้งในสมัยโบราณ ซึ่ งเป็ นงานค้นคว้าวิจยั ที่ยากมาก เพราะนอกจาก
จะต้องทรงใช้พระปรี ชาสามารถทางด้านภาษาเขมรโบราณและภาษาสันสกฤตในการอ่านและ
แปลแล้ว ยังต้องทรงใช้ความรอบรู ้ในศาสตร์ ดา้ นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา
และวัฒนธรรมมาช่วยในการวิเคราะห์แปลความจากจารึ กด้วย
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พระวิทยานิ พนธ์ เรื่ องนี้ ได้รับการยกย่องชื่ นชม จากศาสตราจารย์ ดร.
สัตยพรต ศาสตรี ผูเ้ ชี่ ยวชาญภาษาสันสกฤต จากมหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอิ นเดี ย และ
ศาสตราจารย์ โคลด ชาร์ ค ผูเ้ ชี่ ยวชาญการอ่านจารึ กภาษาตะวันออก จากสถาบันการศึกษา
ชั้ น สู ง กรุ ง ปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส ( Ecole pratique des Hautes Etudes,Paris,France)
กล่ าวไว้ตรงกันว่า เป็ นเรื่ องที่ ยากมาก แต่ ก็ทรงแปลได้ ถูกต้ องเกื อบทั้ งหมด นอกจากนี้
ศาสตราจารย์ ชอง บวสเซอลิ เยร์ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะเขมร ได้เขียนจดหมายถวายคําวิจารณ์ผา่ นพระอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งสรุ ป
ความได้วา่ วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี ้ เป็ นงานที่ยากและดีมาก เขียนอย่ างมีระเบียบและวิธีการวิจัยที่
ดี โครงร่ างชัดเจนและคล้ องจอง การเขียนแต่ ละบทเขียนได้ ชัดเจนถูกต้ องตามระเบียบวิธีการ
วิจัย……..

พระวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนับเป็ นผลงานวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงพระ
อัจฉริ ย ภาพในสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุ ม ารี ด้านการอ่านจารึ ก ภาษา
ตะวันออกอย่างเด่นชัด พระองค์ทรงสําเร็ จการศึกษาและทรงเข้ารับพระราชทานปริ ญญา
ศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ตสาขาวิชาจารึ ก ภาษาตะวันออก มหาวิท ยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.
2522
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ด้ว ยพระอัจฉริ ย ภาพด้านจารึ ก ภาษาตะวัน ออกเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ชัด และ
หลังจากที่ ทรงสําเร็ จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยศิ ลปากรแล้ว สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ยงั ทรงนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษามาทรงปฏิ บตั ิพระราชกรณี ยกิ จที่เป็ น
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ ด้ ว ย สภามหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรจึ ง มี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ ข อ
พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาจารึ กภาษา
ตะวันออก) ในปี การศึ กษา 2526 เพื่อเป็ นการเทิ ดพระเกี ยรติ และประกาศพระเกียรติ คุณให้
เป็ นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสื บไป
ทรงเป็ นนักศึกษาเก่ าดีเด่ นทีช่ าวศิลปากรขอเทิดทูนไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่ อม
เป็ นที่ ประจักษ์ชัดโดยทัว่ กันว่า สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงสําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยพระปรี ชาสามารถเป็ นเลิศ และทรง
นําความรู ้ ที่ ได้จากมหาวิท ยาลัย แห่ งนี้ ไปใช้ป ระโยชน์ ในการบําเพ็ญ พระราชกรณี ยกิ จอัน
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาและการอนุ รักษ์ม รดกวัฒนธรรมของชาติ
อีกทั้งยังทรงเสี ยสละและอุทิศพระองค์ในการประกอบพระราชกรณี ยกิจนานัปการ ด้วยทรง
มุ่ง หวังประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและความมัน่ คงของประเทศเป็ นสํา คัญ โดยมิ ไ ด้ท รง
คํานึงถึงพระองค์เองแม้แต่นอ้ ย นอกจากนี้ยงั ทรงสนับสนุ นส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิด
คุ ณ ประโยชน์ ต่อการพัฒ นามหาวิทยาลัยศิ ลปากรให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดอี กด้วย สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงเป็ นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรน้อมระลึกถึงด้วยความสํานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้นและ
ขอเทิ ดทู นไว้เหนื อเกล้าเหนื อกระหม่อม มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากรและสมาคมนักศึ ก ษาเก่ า
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติให้ทรงเป็ นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อเป็ นสวัสดิ
มงคลแก่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปั จจุบนั สื บไป

บรรณานุกรม
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ข่ าวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑, มิถุนายน – กรกฏาคม
๒๕๓๔, ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา
เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,สมเด็จพระ, จารึกพบทีป่ ราสาทพนมรุ้ ง, วิทยานิพนธ์น้ ี
เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จารึ กภาษาตะวันออก, ภาควิชาภาษาตะวันออก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,พ.ศ.๒๕๒๑
ภาษา-จารึก, ฉบับที่ 6, กรุ งเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๒ (จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบ 5 รอบและเกษียณอายุราชการของ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรศรี วรศะริ น)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ,กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๒๘ (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี
คณะโบราณคดี พ.ศ.๒๕๒๘)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารีกบั การอนุรักษ์ มรดกไทย,กรุ งเทพฯ : ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๒
(จัดพิมพ์เนื่องในนิทรรศการพิเศษ การอนุรักษ์มรดกไทย ๑๐ เมษายน ๒๕๓๒)
สิ รินธรเทพรัตนราชสุ ดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า, " จารึ กปราสาทหิ นพนมวัน " ,
แบบศิลปะในประเทศไทย : คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาค ,
กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิ การ,๒๕๒๐.(จัดพิมพ์ในโอกาสเปิ ด
นิทรรศการพิเศษ ๒ สิ งหาคม ๒๕๒๐)
สํานักงานเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, เทพรัตน ธ เกริกฟ้ า
ทัว่ หล้ าสรรเสริญ, กรุ งเทพฯ : ๒๕๔๗ (จัดพิมพ์เผยแพร่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ
๔๘ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖)

