
 

หนังสือพระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จาํนวน 60 เร่ือง 

 

เรือ่งท่ี 1: แก้วจอมแก่น 

วรรณกรรมเยาวชนทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงพระราชนิพนธข์ึน้จากประสบการณ์

จรงิ เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาว ์หรอืจากผูใ้หญ่เล่าบา้ง ปนกบัเรือ่งของเดก็ๆ ในยุค พ.ศ. 2520 มี

ตวัละครเอกคอืแกว้และผองเพือ่น แกว้ไดเ้ล่าเรือ่งราวของตนเองออกเป็นตอนๆ มตีวัละครอืน่

เขา้มาเพือ่สรา้งบรรยากาศและสสีนับา้ง เน้ือเรือ่งนอกจากความซนของเดก็หญงิแกว้แลว้ ยงั

แฝงเกรด็ความรู ้เชน่ การทาํขนมไทย การละเล่นของเดก็ไทย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 2: แก้วจอมซน 

วรรณกรรมเยาวชนทีท่รงพระราชนิพนธเ์ป็นภาคต่อจาก “แกว้จอมแก่น” ตวัละครเอกคอืแกว้

และเหล่าผองเพือ่น ยงัคงอยูค่รบถว้นเหมอืนเดมิ เรือ่งราวยงัสนุกสนานและแฝงไปดว้ยสาระ 

หากแต่ว่าคราวน้ีแกว้โตขึน้ เรื่องราว เกรด็ความรู ้และขอ้คดิต่างๆ กเ็ริม่โตขึน้ไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 3: รอ้ยย้ิมและน้ําตาของหวัใจ 

พระราชนิพนธแ์ปลวรรณกรรมจนีร่วมสมยั 4 เรือ่ง ของ 3 นกัเขยีนหญงิ ซึง่ผูเ้ขยีนไดส้ะทอ้น

วา่ความรกัเป็นทัง้รอยยิม้และน้ําตาของหวัใจมนุษยท์ีม่คีวามเป็นสากล และยากจะอธบิาย

อยา่งกระจา่งชดั 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 4: ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน 

พระราชนิพนธแ์ปลนวนิยายจนี สะทอ้นสงัคม วถิชีวีติ วฒันธรรมและประเพณีของสงัคมจนียุค

ปจัจบุนั โดยใชก้รุงปกักิง่เป็นฉาก และใหต้วัละครมวีถิชีวีติโลดแล่นอยูใ่น หทูง่ สายหน่ึง อนั

เป็นชมุชนยา่นตรอก ซอยดัง้เดมิของกรุงปกักิง่ เป็นกลวธิสีือ่นยัความเปลีย่นแปลงของคา่นิยม

และคุณธรรมของโลกยคุเก่ากบัยุคใหม่ ซึง่ผูเ้ขยีนไดส้ะทอ้นอยา่งแยบยลประณีตในนวนิยาย 



 

เรือ่งท่ี 5: นารีนครา 

พระราชนิพนธแ์ปลนวนิยายจนี สะทอ้นภาพสงัคมและความงดงามของความเป็นหญงิ ใน

บทบาทหน้าทีท่ีย่ ิง่ใหญ่ของความเป็นแม ่ ความเป็นภรรยา และทีส่าํคญัทีส่ดุคอื ความเป็น

เพื่อนแท ้ผ่านตวัละคร 3 ตวั ซึง่เป็นตวัแทนหญงิรุ่นเก่า รุ่นกลางและรุ่นใหม่ ท่ามกลางกระแส

สงัคมจนีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้น 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 6: หมู่บา้นเลก็ตระกลูเป้า 

พระราชนิพนธแ์ปลจากนวนิยายจนี สะทอ้นภาพชวีติในหมูบ่า้นชนบทของจนีตน้ทศวรรษ 

1960 ในระบบคอมมนูประชาชน จนกระทัง่เขา้สูส่งัคมนิยมสีท่นัสมยัในทศวรรษ 1980 ทรง

แปลเมื่อ พ.ศ. 2552-2554 ผูอ่้านจะไดส้มัผสัความรกัอนับรสิทุธิย์ ิง่ใหญ่ของผูเ้ป็นแม ่ไดเ้ขา้

ใจความบรสิทุธิก์ลา้หาญของเดก็น้อยผูก้ลายเป็นวรีชนของหมูบ่า้น ไดรู้ส้กึสะเทอืนใจกบัความ

รกัตอ้งหา้มของเดก็สาว และความคบัแคน้ขมขืน่ของผูท้ีถ่กูสงัคมลงโทษโดยไมเ่ป็นธรรม 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 7: ความฝัน 

พระราชนิพนธแ์ปลจากบทละครวทิยภุาษาเยอรมนัรวม 5 เรือ่ง 5 ความฝนั เน้ือเรือ่งทัง้หา้อยู่

ระหว่าง ค.ศ. 1947-1950 สะทอ้นบรรยากาศทีค่นเพิง่มคีวามสขุหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 

สิน้สดุลง เศรษฐกจิเริม่มัน่คง คนเริม่เชือ่วา่จะมสีนัตภิาพตลอดไป แต่ในความเป็นจรงิไมเ่ป็น

เชน่นัน้ หนงัสอืสะทอ้นประเดน็การหลกีหนีความจรงิของมนุษยแ์ละการไมย่อมรบัรูค้วามจรงิ

อนัน่ากลวั แต่ละบทละครมคีาํอธบิายประกอบทา้ยเรือ่ง 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 8: เพียงวนัพบวนัน้ีท่ีสาํคญั 

พระราชนิพนธแ์ปลจากภาษาจนีและเยอรมนัจากตน้ฉบบัทีเ่ป็นบทละคร ความเรยีง และเรือ่ง

สัน้ พนิิจความเสือ่มสลายทางจติวญิญาณของสงัคมสมยัใหม่ ทีม่นุษยใ์ชว้ตัถุเป็นเครื่องวดั

ความสขุในชวีติ ปล่อยตนใหจ้มอยู่กบัความสขุจอมปลอม ไม่รบัรูค้วามเป็นจรงิและปญัหาอื่น

ใด ยดึมัน่ถอืมัน่ผดิๆ จนถงึวาระสดุทา้ยทีส่ายเกนิแก ้วรรณกรรมเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ การ

ตระหนกัรูใ้นสจัธรรมยอ่มนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 

 

 



 

เรือ่งท่ี 9: ขบวนการนกกางเขน 

เดก็ชาวฝรัง่เศส 8 คน หลายลกัษณะนิสยั รวมตวักนัตัง้เป็นขบวนการ ใชช้ื่อว่า “ขบวนการนก

กางเขน” ทัง้หมดเป็นเพือ่นรกักนั และหาเรือ่งสนุกๆ ทาํ จนกระทัง่เขา้ไปผจญภยัในหอ้งใตด้นิ 

และนําไปสูก่ารคน้พบขมุทรพัยใ์นทีส่ดุ ภาษาทีใ่ชใ้นเรื่องอ่านง่าย เขา้ใจง่าย สละสลวย ทรง

แปลจากภาษาฝรัง่เศสเมือ่ปี พ.ศ. 2521  

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 10: เมฆเหิน น้ําไหล 

สะทอ้นภาพความเปลีย่นแปลงของสงัคมจนีทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองจากนโยบายสีท่นัสมยัทีเ่ริม่ขึน้ใน 

พ.ศ. 2521 ความกา้วหน้าทางวตัถุเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ วถิชีวีติเปลีย่นไป สงัคมใหคุ้ณค่าวตัถุ

และเงนิตรามากขึน้ นกัวชิาการกลบัมสีถานะทีถ่ดถอยลง เกดิความขดัแยง้ระหวา่งปญัญาชน

รุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่ในดา้นความเชือ่ ค่านิยม และจรยิธรรม “เมฆเหนิ น้ําไหล” แสดงใหเ้หน็สจั

ธรรมของชวีติถงึความเปลีย่นแปลง เหมอืนเมฆทีล่อยเหนิและน้ําทีไ่หลรนิ ไมม่สีิง่ใดบงัคบั

ควบคุมได ้

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 11: ผีเสื้อ 

สะทอ้นใหเ้หน็สภาพของสงัคมในสาธารณรฐัประชาชนจนีในชว่งการปฎวิตัวิฒันธรรม (พ.ศ. 

2509-2519) ทีเ่ตม็ไปดว้ยความสบัสนและความขดัแยง้ของผูค้นและอุดมการณ์ทางการเมอืง 

ตลอดจนความขดัแยง้ระหวา่งอุดมคตกิบัชวีติจรงิ มกีารวพิากษว์จิารณ์และทาํลายวฒันธรรม

จนีดัง้เดมิอยา่งกวา้งขวาง กระทบวถิชีวีติบคุคลทีส่ถานภาพตอ้งเปลีย่นแปลงไปเหมอืนดงัชวีติ

ของผเีสือ้ 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 12: ดจุดวงตะวนั 

พระราชนิพนธ ์ปาฐกถา และบทสมัภาษณ์ทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัใน

เรือ่งการพฒันาชนบท การถ่ายทอดความรู ้ความสนพระราชหฤทยั พระปรชีาสามารถ 

ตลอดจนการทรงประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ภาพ ประกอบบางภาพเป็นการต์นูทีส่มเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงเขยีนทลูเกลา้ถวาย 

 

 

 

 



 

เรือ่งท่ี 13: ฝากฝันกลอนกานท ์

รวมพระราชนิพนธร์อ้ยกรองบทสัน้ๆ จาํนวน 16 บท ทีม่แีก่นเรือ่งหลากหลาย ทรงพระราช

นิพนธข์ึน้ในหลายช่วงเวลา มตีัง้แต่ทีท่รงเรยีงรอ้ยเมื่อพระชนมายุเพยีง 12 พรรษา ใน พ.ศ. 

2510 และทีท่รงประพนัธ ์ใน พ.ศ. 2533 รวมทัง้มอียู ่2 บททีท่รงแปลจากภาษาจนีและฝรัง่เศส 

ในดา้นเน้ือหาสาระนัน้มหีลากรส ตัง้แต่เรือ่งความรกั บทเพลง อารมณ์ขนั ความคดิเหน็ และ

พุทธประวตั ิ

 

 

 
 

เรือ่งท่ี 14: ความคิดคาํนึง 

เป็นหนงัสอืรวมพระราชนิพนธร์อ้ยกรองภาษาฝรัง่เศสจาํนวน 14 บท ในการน้ี ทรงแปลบท

รอ้ยกรองเป็นภาษาไทยดว้ยพระองคเ์อง และมผีูอ้ื่นนําไปแปลเป็นภาษาองักฤษ และ

พระราชทานภาพการต์นูฝีพระหตัถ ์เชน่ เน้ือความบางสว่นจาก “Lune” หรอื “พระจนัทร”์ หรอื 

“The Moon” พระจนัทร ์กลางคนื พระจนัทรอ์นัผุดผ่องสอ่งสว่าง  ลอยเลือ่นอยา่งนุ่มนวลใน

อากาศ ไมม่เีมฆมาทาํใหพ้ระจนัทรม์วัหมอง เงาของพระจนัทรท์าํใหท้ะเลสาบอนักวา้งใหญ่

งดงามขึน้ แต่พอพระจนัทรท์รงเสน่หล์บัหายไป ธรรมชาตกิถ็กูครอบงาํดว้ยความโศก 

 

เรือ่งท่ี 15: REFLEXIONS 

บทพระราชนิพนธร์อ้ยกรองภาษาฝรัง่เศส 21 บท พรอ้มบทแปลภาษาไทยและองักฤษ ทรง

พระราชนิพนธร์ะหวา่งปี พ.ศ. 2514-2519 แนวคดิสว่นใหญ่เกีย่วกบัธรรมชาตแิละขอ้คดิชวีติ

มนุษย ์บางบทเกดิจากประสบการณ์สว่นพระองค ์แต่ละบทมเีกรด็ประวตัใิหผู้อ่้านทราบถงึ

แนวคดิหรอืแรงบนัดาลพระราชหฤทยัในการพระราชนิพนธบ์ทนัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 16: นิทานโกหกเยอรมนั 

พระราชนิพนธแ์ปลภาษาเยอรมนั รวมนิทานโกหกยอดนิยมของชาวเยอรมนัไวถ้งึ 22 เรือ่ง 

จดัเป็นชดุเรือ่งเล่าสาํคญัในกลุ่มเรือ่งเล่าพืน้บา้นประเภทตลกของเยอรมนัในอดตี ซึง่ไดร้บัการ

รวบรวมพมิพเ์ป็นหนงัสอืหลายภาษา ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก 



 

เรือ่งท่ี 17: หยกใสรา่ยคาํ 

พระราชนิพนธแ์ปลกวนิีพนธจ์นีโบราณ ถ่ายทอดความรูส้กึ อารมณ์ ความคดิเหน็ อุดมการณ์ 

และปญัหาของยคุสมยั เกีย่วขอ้งกบัความมกัน้อยสนัโดษ การทอ่งเทีย่วไปในธรรมชาตอินั

งดงามและยิง่ใหญ่ การพึง่พาตนเอง และการเขา้ถงึสจัธรรม โดยทรงแปลประมาณปี 

พ.ศ.2525-2532  

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 18: ดัง่ดวงแก้ว 

รวมพระราชนิพนธท์ัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง บางเรือ่งทรงพระราชนิพนธไ์วต้ัง้แต่พระชนมาย ุ

12 พรรษา ภาพประกอบเป็นภาพจติรกรรมฝีพระหตัถ ์มรีปูเล่มขนาดเลก็เพยีง                  

5x7 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 19: ข้าวไทยไปญ่ีปุ่ น 

ทรงบนัทกึการเสดจ็ฯ เยอืนประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่23-26 พฤศจกิายน 2537เน่ืองจากทรง

รบัเชญิจากสถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิประเทศญีปุ่น่ เสดจ็ฯ ไปทรงร่วมงานและบรรยายพเิศษ

เรื่องขา้วไทยในงานวนั Japan-IRRI Day ทีน่ครโตเกยีว สาหรบัเน้ือหาของการบรรยายพเิศษ

นัน้ทรงกล่าวถงึประวตัขิองขา้วไทยตัง้แต่สมยัโบราณ ความสาํคญัของขา้วต่อเศรษฐกจิของ

ประเทศ พระราชกรณียกจิดา้นการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จนถงึเรือ่งวถิชีวีติ 

ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ของไทยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัขา้ว เป็นตน้  

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 20: เขมรสามยก 

ทรงบนัทกึเรือ่งราวทรงเสดจ็พระราชดาํเนินเยอืนประเทศกมัพชูา 3 ครัง้ ครัง้แรกระหวา่งวนัที ่

25-27 สงิหาคม 2535 ครัง้ที ่2 วนัที ่8 มกราคม 2536 และครัง้ที ่3 ระหวา่งวนัที ่12-18 

มกราคม 2536 ทรงใหค้วามสนใจศกึษาเรื่องราวของประเทศกมัพชูา โดยเฉพาะในเรือ่ง

อทิธพิลของศลิปวฒันธรรมเขมรทีม่ต่ีอไทย เชน่ ดา้นภาษาและวรรณคด ีรปูแบบทาง

ศลิปกรรมและสถาปตัยกรรม 



 

เรือ่งท่ี 21: คืน ฟ้าใส 

บนัทกึการเสดจ็ฯ เยอืนราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์และราชอาณาจกัรเดนมารก์ ระหวา่งวนัที ่17-

26 มถุินายน 2532 พระราชดาํรเิกีย่วกบัการเดนิทางครัง้น้ี ไดท้รงพระราชนิพนธไ์วใ้นคาํนาวา่ 

“ หลงัจากเคร่งเครยีดกบัการดงูานวชิาการ ดงัทีไ่ดพ้รรณนาไวใ้นหนงัสอื “ปรศินาดวงดาว” 

แลว้ ในปีเดยีวกนัยงัไดไ้ปประเทศนอรเ์วย ์นบัเป็นประสบการณ์ทีด่ ีคอืไดศ้กึษาพื้นทีต่่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหนือเสน้อารก์ตกิ ดนิฟ้าอากาศชว่งน้ีสวา่งกระจา่งแจง้ จงึเป็นทีม่าของชือ่

หนงัสอื “คนืฟ้าใส” 

 

 

 

เรือ่งท่ี 22: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ 

ทรงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็พระราชดาํเนินเยอืนสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ระหวา่งวนัที ่27 

สงิหาคม-2 กนัยายน 2534 เป็นการเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัฟิลปิปินสค์รัง้แรก ตามคาํกราบ

บงัคมทลูเชญิของรฐับาลฟิลปิปินส ์และยงัไดเ้สดจ็ฯ ไปทรงรบัรางวลัของมลูนิธริามอน แมกไซ

ไซ สาขาบรกิารชมุชน (Public Service) 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 23: ขา้มฝัง่แห่งฝัน 

บนัทกึการเสดจ็พระราชดาํเนินเยอืนสหราชอาณาจกัร ระหวา่งวนัที ่4-10 กรกฎาคม 2538 

ทรงเปิดงานสาํคญั 2 งานในกรุงลอนดอน คอื งานดา้นดนตรไีทยศกึษาทีม่หาวทิยาลยั

ลอนดอน และนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสฉลองสริิ

ราชสมบตัคิรบ 50 ปี ณ สมาคมภมูศิาสตรแ์หง่ชาต ิและไดเ้สดจ็ฯ เยอืนสถานทีส่าํคญัอืน่ๆ 

ไดแ้ก่ สวนพฤกษศาสตรค์วิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิพพิธิภณัฑด์นตร ีพระราชวงั

วนิดเ์ซอร ์เป็นตน้ 
 

 

เรือ่งท่ี 24: เจียงหนานแสนงาม 

ทรงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่2-14 เมษายน 2542 

ตอนหน่ึงวา่ “คนไทยคุน้เคยกบัคาว่า เจยีงหนาน หรอืทีภ่าษาจนีแตจ้ิว๋ออกเสยีงวา่ กงันัม้ และ

ภาษาไทยออกเสยีงเคลือ่นไปวา่ กงัหนา เพราะมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัจกัรพรรดเิฉยีนหลงเสดจ็

ประพาสเจยีงหนานมาฉายหลายเรือ่ง ภาพยนตรจ์นีกาลงัภายในทีฉ่ายกนัทางโทรทศัน์กม็อียู่

หลายเรือ่งทีก่ล่าวถงึเจยีงหนาน เรือ่ง มงักรหยก ของกมิยง้กเ็อาเจยีงหนานมาเป็นฉากสว่น

หนึง่ของเรือ่ง มผีูก้ลา้หาญทัง้เจด็แห่งกงัหนา อาจารยข์องก๊วยเจง๋เป็นตวัละครในเรือ่งดว้ย 

เพลงในภาพยนตรเ์รือ่งจอมใจจกัรพรรด ิหรอืเจยีงซานเหมย่เหรนิ กร็อ้งบรรยายถงึเจยีงหนาน

เชน่กนั” 
 

 

เรือ่งท่ี 25: แดรก๊คลู่าผูน่้ารกั 

ทรงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืน 3 ประเทศในยโุรปตะวนัออก ไดแ้ก่ ประเทศโรมาเนีย 

สาธารณรฐัประชาชนฮงัการ ีสาธารณรฐัออสเตรยี เบลเยีย่ม และสวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้ทรงเสดจ็

ฯ ไปเฝ้าฯ สมเดจ็พระราชนีิฟาบโิอลา ทีร่าชอาณาจกัรเบลเยยีม ระหวา่งวนัที ่13-25 มนีาคม 

2537 ทรงเรยีบเรยีงตามลาํดบัเหตุการณ์ทีม่เีรือ่งราววฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ สถาปตัยกรรมโบราณ

ทีส่วยงาม โดยมภีาพประกอบพรอ้มคาํอธบิายภาพ และคาํบรรยายเรือ่งราวตามลาํดบั

เหตุการณ์นัน้ๆ 

 



 

เรือ่งท่ี 26: ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ 

ทรงพระราชนิพนธไ์วเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนมณฑลยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี เมือ่ พ.ศ. 

2538 ซึง่เป็นปีของการเฉลมิฉลอง 20 ปี ความสมัพนัธไ์ทย-จนี การเสดจ็ฯ ครัง้นัน้ นอกจาก

จะไดท้อดพระเนตรสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ แลว้ ยงัไดเ้สดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มสถาบนัทางวชิาการ

ทีน่่าสนใจดว้ย เชน่ พพิธิภณัฑม์ณฑลยนูนาน โรงงานผลติยานครคนุหมงิ มหาวทิยาลยัยนู

นาน สวนพฤกษาศาสตรส์มุนไพร สวนพฤกษาศาสตรเ์ขตรอ้นสบิสอบปนันา ฯลฯ ซึง่เป็น

แหล่งรวบรวมความรูอ้นัสาํคญั 

 

 

 

เรือ่งท่ี 27: ทวิภาคสญัจร 

พระราชนิพนธเ์มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนประเทศฝรัง่เศส และสเปน ระหวา่งวนัที ่16-31 

พฤษภาคม 2535 ทรงเสดจ็ทอดพระเนตรสถานทีส่าํคญัของฝรัง่เศสหลายแห่ง อาท ิหอไอเฟล 

ประสาทแวงแซน รา้นหนงัสอื FNAC และเสดจ็ไปยงัสานกังานใหญ่องคก์ารยเูนสโกเพือ่ทรง

ร่วมงานฉลองวนัพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี สมเดจ็พระบรมราชชนก นอกจากน้ียงัทรง

เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรสถานทีส่าคญัของสเปน เชน่ โบสถใ์หญ่ทีส่ดุในสเปน วงั Alcazar เป็น

ตน้ 

 

 

 

เรือ่งท่ี 28: ทศันะจากอินเดีย 

เป็นบนัทกึเรือ่งราวการเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัอนิเดยี ระหวา่งวนัที ่10-28 มนีาคม 2530 ซึง่

ไดเ้สดจ็เยอืนเมอืงสาํคญัต่างๆ ของอนิเดยี ตัง้แต่ นครกลักตัตา เมอืงโครกัขปุระ ปตันะ 

พาราณส ีศรนีาคาร ์และกรุงเดล ีทรงทอดพระเนตรสถานทีส่าํคญัทางประวตัศิาสตร ์

โบราณคด ีศาสนา และศลิปวฒันธรรมหลายแหง่ 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 29: ไทยเท่ียวพมา่ 

เป็นพระราชนิพนธท์ีท่รงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัสงัคมนิยมสหภาพพมา่ หรอื

สหภาพพม่า ในปจัจบุนั เมือ่วนัที ่21-31 มนีาคม 2529 โดยเป็นการเสดจ็ฯ  เยอืนประเทศ

พมา่เป็นครัง้แรกของพระองค ์เน้ือหาสว่นใหญ่ทรงเล่าถงึสภาพบา้นเมอืง ภูมปิระเทศ ความ

เป็นอยู่ โบราณวตัถุ โบราณสถาน ซึง่งดงามและทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม การ

พฒันาประเทศ ฯลฯ แทรกดว้ยสาระน่ารูแ้ละมภีาพประกอบจาํนวนมาก 

 

 

 
 

 

เรือ่งท่ี 30: เบอรลิ์นส้ินกาแพง 

พระราชนิพนธเ์มือ่ทรงเสดจ็ฯ เยอืนสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั ระหวา่งวนัที ่21-24 

พฤษภาคม 2538 ทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ือง

ในวโรกาสฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี ณ Kurzentrum นครแฟรงกเ์ฟริต์ ซึง่เป็นการจดั

นิทรรศการครัง้แรกในทวปียโุรป และทรงพบประธานาธบิด ี(Prof. Dr. Roman Herzog) แห่ง

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั ทีน่ครเบอรล์นิ 

 



 

เรือ่งท่ี 31: ประพาสภาษา 

พระราชนิพนธเ์มือ่เสดจ็ฯ ไปทรงเรยีนภาษาเยอรมนัทีเ่มอืงเกติตงิเงน ระหวา่งวนัที ่19 

กุมภาพนัธ-์20 มนีาคม 2545 ทรงเล่าวา่ "การเรยีนไมไ่ดเ้ป็นไปดงัทีค่ดิไวท้กุประการ 

เนือ่งจากมเีวลาไปเขา้เรยีนเพยีง 3 สปัดาห ์แทนทีจ่ะเป็น 3 เดอืน ในระหว่าง 3 สปัดาห ์กม็ี

กจิกรรมต่างๆ แทรกอยู ่ทาใหข้าดเวลา ทีจ่ะใชท้บทวนบทเรยีน กจิกรรมนอกหลกัสตูร

เหล่านัน้ บางสว่นกช็ว่ยใหม้โีอกาสใชภ้าษาเยอรมนัมากขึน้ บางอยา่งไมช่ว่ยการเรยีน

ภาษาเยอรมนั แต่ชว่ยใหม้คีวามรูก้วา้งขวางขึน้ ทัง้ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัเยอรมนันี และ

ความรูอ้ืน่ๆ" 

 

 

เรือ่งท่ี 32: ประพาสอทุยาน 

บนัทกึเรือ่งราวการเสดจ็ฯ เยอืนประเทศองักฤษ สกอ็ตแลนด ์และสวติเซอรแ์ลนด ์ระหวา่ง

วนัที ่4-17 กรกฎาคม 2536 การเสดจ็ฯ ครัง้น้ี ชว่งเวลาเกอืบ 2 สปัดาห ์ทีป่ระทบัในยโุรป 

ทรงใชช้วีติในสวนเสยีเป็นสว่นมาก ไดเ้สดจ็ฯ ทอดพระเนตรสวนพฤกศาสตรห์ลายแหง่ ทัง้ใน

องักฤษและสกอ็ตแลนด ์รวมไปถงึการเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรทศันียธรรมทางธรรมชาตทิีง่ดงาม

ของบรเิวณ Lake District ในประเทศองักฤษอกีดว้ย อกีทัง้เน้ือหาในพระราชนิพนธท์ีน่อกจาก

จะทรงสอดแทรกสาระและเกรด็ความรูเ้กีย่วกบัพชืพรรณไมแ้ละธรรมชาตไิวอ้ยา่งน่าสนใจแลว้ 

ยงัมภีาพประกอบทีส่วยงามเป็นจาํนวนมาก 

 

 

เรือ่งท่ี 33: ปริศนาดวงดาว 

บนัทกึสาระความรู ้ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และภาพประกอบทีส่วยงามจากสถานทีต่่างๆ 

จากการเสดจ็ฯ เยอืนฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์และเบลเยีย่ม เพือ่ทรงศกึษาดงูานเกีย่วกบัการ

สาํรวจขอ้มลูระยะทางไกล รวมถงึพระฉายาลกัษณ์ในพระอริยิาบถต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 34: ป่าสูงน้ําใส 

บนัทกึการเสดจ็ฯ เยอืน “เนการาบรไูนดารุสซาลาม” ระหวา่งวนัที ่7-14 กนัยายน 2534 ทรง

พระราชนิพนธไ์วใ้น “ความนํา” มใีจความตอนหน่ึงว่า “เรือ่งน้ีอาจถอืไดว้า่เป็นภาค 2 ของเรือ่ง 

“ลดัฟ้าล่าวชิาหาอาจารย”์ เพราะวา่เมือ่วนัที ่24 มกราคม (2534) ขา้พเจา้ไดไ้ปทีร่าชสมาคม

ภูมศิาสตร ์(The Royal Geographical Society) ตอนนัน้ไดท้ราบเรือ่งโครงการศกึษาปา่ดบิ

เมอืงรอ้นทีบ่รไูน พอไดย้นิเขา้ขา้พเจา้กเ็กดิความสนใจขึน้มาทนัท ีเพราะเขาศกึษาปา่ในหลาย

แง่หลายมมุ นกัวชิาการหลายสาขามาศกึษาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ 

ทางสมาคมม ีDr. John Hemming ผูอ้านวยการของสมาคม เขาบอกวา่ ถา้ไทยจะสง่นกัศกึษา

มาร่วมโครงการกไ็ด ้ขา้พเจา้เลยถามวา่ถา้ขา้พเจา้จะไปดเูองก่อนจะเป็นไปไดไ้หม เขาบอกวา่ 

“ไม่มปีญัหา” ขา้พเจา้กเ็ลยตกลงใจจะไป” 

 



 

เรือ่งท่ี 35: ม่วนซ่ืนเมอืงลาว 

บนัทกึการเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวของสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีครัง้แรกในวนัที ่11 เมษายน 2535 เสดจ็ฯ ทอดพระเนตร

เมอืงปากเซ แขวงจาปาสกัโดยผา่นทางชอ่งเมก็ อาํเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลราชธานี ครัง้ทีส่อง 

ระหวา่งวนัที ่16-19 ตุลาคม 2535 ทรงพบประธานประเทศ และผูนํ้ารฐับาลลาว และเสดจ็ฯ 

ทอดพระเนตรสถานทีส่าํคญัต่างๆ ในแขวงพงสาล ีและแขวงหลวงพระบาง ครัง้ทีส่าม ในวนัที ่

27 พฤศจกิายน 2543 ตามเสดจ็สมเดจ็ พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรง

ร่วมพธิฌีาปนกจิศพ ทา่นไกสอน พมวหิาน อดตีประธานประเทศ และครัง้ทีส่ ี ่ระหวา่งวนัที ่9-

14 พฤศจกิายน 2536 ทรงประกอบพธิถีวายผา้พระกฐนิทัง้ในกรุงเวยีงจนัทน์และแขวงหลวง

พระบาง และเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรสถานทีส่าคญัต่างๆ อกีดว้ย 

 

 

เรือ่งท่ี 36: มนตร์กัทะเลใต้ 

บนัทกึการเสดจ็ฯ เยอืนหมูเ่กาะทะเลใต ้เริม่จากสาธารณรฐัสงิคโปร ์สูป่าปวันิวกนีิ 

ราชอาณาจกัรตองกา หมู่เกาะคกุ สาธารณรฐัหมูเ่กาะฟิจ ิและหมู่เกาะโซโลมอน ระหวา่งวนัที ่

15-25 เมษายน 2539 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 37: เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

สะพานมติรภาพไทย - ลาวเปิดเมือ่วนัที ่8 เมษายน 2537 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีโดยเสดจ็ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ การเสดจ็ฯ ครัง้น้ี โดยเครือ่งบนิพระทีน่ัง่จากทา่อากาศยานกองบญัชาการ

กองทพัอากาศ ไปยงัทา่อากาศยานอุดรธานี ประทบัเฮลคิอปเตอรพ์ระทีน่ัง่ไปสนามกองรอ้ย

ตํารวจตระเวนชายแดนที ่245 จงัหวดัหนองคายประทบัรถยนตพ์ระทีน่ัง่เสดจ็ฯ ไปยงัสะพาน

มติรภาพไทย-ลาว 

 

 

 

เรือ่งท่ี 38: มุ่งไกลในรอยทราย 

ทรงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่7–21 เมษายน 2533 

ในครัง้น้ีไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินตามเสน้ทางสายแพรไหม (Silk Road) ซึง่เป็นเสน้ทางการคา้

ระหว่างประเทศ เชือ่มการตดิต่อคา้ขายระหวา่งจนีกบัแควน้ต่างๆ ในเอเชยีและยโุรป 

 

 

 



 

เรือ่งท่ี 39: เมือ่ขา้พเจา้เป็นนักเรียนนอก 

ทรงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงศกึษาภาษาจนี ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ระหวา่งวนัที ่14 กุมภาพนัธ-์15 มนีาคม 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 40: เยน็สบายชายน้ํา 

บนัทกึเรือ่งราวการเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่14-27 สงิหาคม 2539 

โดยเริม่จากคุนหมงิถงึฉงชิง่ แลว้ประทบัเรอืพระทีน่ัง่ล่องไปตามแม่น้ําแยงซเีกยีง หรอืฉาง

เจยีง ซึง่เป็นแมน้ํ่าทีย่าวทีส่ดุในประเทศจนีและของทวปีเอเซยี และการทอดพระเนตรโครงการ

ซานเสยี ซึง่เป็นโครงการก่อสรา้งเขือ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 41: โรมนัสญัจร 

บนัทกึการเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัอติาล ีระหวา่งวนัที ่3-16 เมษายน 2531 เพือ่ทรงเขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัรางวลั ฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรส์นั จดัโดย 

IBBY (International Board on Books for Young People) และเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มชม

สถานทีท่ีน่่าสนใจต่างๆ ในอติาล ี

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 42: ลดัฟ้าล่าวิชาหาอาจารย ์

เล่มน้ีทรงเล่าถงึการเสดจ็ฯ เยอืน 4 ประเทศในทวปียุโรป ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ ฝรัง่เศส เบล

เยีย่ม และ สวติเซอรแ์ลนด ์ระหวา่งวนัที ่8-30 มกราคม 2534 กล่าวถงึ การทรงเขา้ร่วมฟงั

บรรยายในสถาบนัการศกึษาต่างๆ ของประเทศเหล่านัน้เพือ่ทรงศกึษาคน้ควา้ความรูเ้พิม่เตมิ 

และทรงพบปะผูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการในแขนงวชิาต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัอ๊อกซฟอรด์ เสดจ็

ฯ ทอดพระเนตรพพิธิภณัฑ ์และหอสมดุต่างๆ ทัง้ทรงเยีย่มพพิธิภณัฑแ์ละสถาบนัน่าสนใจ

อืน่ๆ เป็นตน้ 

 



 

เรือ่งท่ี 43: ลาวใกลบ้า้น 

ทรงพระราชนิพนธไ์วเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหว่าง

วนัที ่28 ตุลาคม-1 พฤศจกิายน 2537 ทรงทอดพระเนตรกจิการและสถานทีต่่างๆ ที่

เวยีงจนัทน์ แขวงไชยะบุล ีเขตพเิศษเชยีงฮอ่นหงสา แขวงบ่อแกว้ เป็นอกีประเทศหน่ึงทีท่รง

ใหค้วามสนพระราชหฤทยั และไดเ้สดจ็ฯ เยอืนหลายครัง้ นอกจากนัน้ไดเ้สดจ็ฯ เยีย่มโครงการ

ศนูยพ์ฒันาและบรกิารดา้นการเกษตร หลกั 22 ซึง่เป็นโครงการตามพระราชดาํรขิอง

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีพ่ระราชทานแก่รฐับาลและประชาชนลาวอกีดว้ย 

 

 

 

เรือ่งท่ี 44: ลาวตอนใต้ 

ทรงพระราชนิพนธไ์วเ้มือ่ครัง้เสดจ็พระราชดาํเนินเยอืนประเทศลาวทางตอนใต ้เพือ่นบา้นที่

สาคญัและมคีวามผกูพนัทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมกบัไทยมายาวนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 45: ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว 

บนัทกึเรือ่งราวการเสดจ็ฯ เยอืนลาวในครัง้น้ี (ระหวา่งวนัที ่21-24 มกราคม 2540) โดยได้

เสดจ็ฯ เยอืนแขวงทางตอนเหนือของลาว ไดแ้ก่ แขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้าทา เพือ่

ทอดพระเนตรและศกึษาสภาพวถิ ีชวีติความเป็นอยู ่ตลอดจนศลิปวฒันธรรมของประชาชน

ลาวในพืน้ทีด่งักล่าว และเสดจ็ฯ เยีย่มกจิการของโรงพยาบาลและโรงเรยีนของทอ้งถิน่อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 46: ลุยป่าฝ่าฝน 

ทรงบนัทกึเมือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนประเทศมาเลเซยี ระหวา่งวนัที ่11-15 เมษายน 2537 การ

เสดจ็ฯ เยอืนในครัง้นัน้ นอกจากกาํหนดการเขา้เฝ้าฯ สมเดจ็พระราชาธบิด ีและพระราชนีิแหง่

มาเลเซยี และทรงพบผูนํ้ารฐับาลมาเลเซยีแลว้ ไดเ้สดจ็ฯ ไปยงัเมอืงคชูงิและเมอืงมริ ิในรฐัซา

ราวกั เพือ่ทอดพระเนตรและทรงทศันศกึษาสถานทีส่าํคญัทางธรรมชาตแิละพฤกษศาสตร ์ 

 

 



 

เรือ่งท่ี 47: สวนสมทุร 

ทรงพระราชนิพนธไ์วเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนประเทศฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ. 2538 ทรงเสดจ็พระราช

ดาํเนินไปยงัสถานทีท่ีย่งัไมเ่คยทอดพระเนตรเลย เชน่ ศนูยอ์นุรกัษพ์รรณพชืแหง่ชาตปิอรเ์ก

อรอลส ์พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิสานกังานกาชาดฝรัง่เศส และอื่นๆ อกีมากมาย 

รวมทัง้นอรม์งัดอีนัเป็นสถานทีส่าคญัทางประวตัศิาสตรส์มยัสงครามโลกครัง้ที ่2  

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 48: หวงเหออู่อารยธรรม 

ทรงบนัทกึไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่7-20 มนีาคม 2543 

ครัง้น้ีทรงบนัทกึเป็นจดหมาย 14 ฉบบั ตามจาํนวนวนัของการเสดจ็ฯ เยอืนจนีในคราวน้ี ได้

เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรสถานทีต่่างๆ ทีน่่าสนใจ ในมณฑลสา่นซ ีมณฑลซานตง มณฑลเหอห

นาน อนัเป็นบรเิวณทีแ่มน้ํ่าหวงเหอไหลผ่าน เป็นอูอ่ารยธรรมของจนี 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 49: แอนตารก์ติกา: หนาวหน้ารอ้น 

บนัทกึเมือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนทวปีแอนตารก์ตกิา ประเทศนิวซแีลนด ์หรอืขัว้โลกใต ้ดนิแดนแหง่

ความหนาวเยน็ ระหวา่งวนัที ่17-24 พฤศจกิายน 2536 ทรงทอดพระเนตรหน่วยงานต่างๆ 

ภายใน Scott Base พพิธิภณัฑข์องศนูยแ์อนตารก์ตกิาระหวา่งประเทศ ถํ้าน้ําแขง็ Erebus 

Glacier Tongue เทีย่วชมนก เพนกวนิ ซึง่ทรงเล่าเหตุการณ์วา่เป็นการเดนิทางทีต่อ้งผจญภยั

ครัง้ยิง่ใหญ่ สูด่นิแดนทีม่คีวามแตกต่างทางภมูศิาสตรแ์ละภมูอิากาศจากประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก 

 

 

 

เรือ่งท่ี 50: ไอรกัคืออะไร? 

ทรงพระราชนิพนธไ์วเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีและสาธารณรฐัประชาชน

มองโกเลยี สองดนิแดนทีม่วีฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทีน่่าสนใจ และถอืเป็นตน้กาํเนิด

หน่ึงของอารยธรรมตะวนัออกอนัเก่าแก่ทีแ่พร่กระจายไปในหลายประเทศ ระหวา่งวนัที ่3-12 

ตุลาคม 2535 

 

 

 



 

เรือ่งท่ี 51: แกะรอยโสม 

บนัทกึเรือ่งราวการเสดจ็ฯ เยอืนประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัประชาชนจนี และ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี(เกาหลเีหนือ) ระหวา่งวนัที ่18-29 ม.ีค. 2534 ซึง่

ทรงบนัทกึเหตุการณ์ ทีท่รงพบเหน็ในระหวา่งการเสดจ็เยอืนสถานทีต่่างๆ ตลอดเวลาทีท่รง

ประทบัอยู ่มภีาพประกอบสวยงามทีไ่ดท้รงบรรยายไวท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 52: ชมช่อมาลตี 

ทรงบนัทกึเมือ่เสดจ็ฯ เยอืนประเทศอนิโดนีเซยี ระหวา่งวนัที ่2-16 ตุลาคม 2527 ภาพแรกเป็น

พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูห่วัสง่เสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รงคกุพระชานุกอด "ทลูกระหม่อมพ่อ" ทีท่รงวางพระหตัถท์ัง้สองบน

พระองัสะและพระปฤษฎางคพ์ระราชธดิาช่างน่ารกันกัหนา ทรง "บอกกล่าวเสยีก่อน" เหมอืน

คาํนา ความว่าหนงัสอื "ชมชอ่มาลต"ี มาจากสมดุบนัทกึการเดนิทาง ซึง่เขยีนขึน้อยา่งเร่งด่วน 

ในการทีพ่ระองคท์า่นเสดจ็ฯ ต่างประเทศทุกครัง้ ทีท่รงใชช้ือ่ "ชมช่อมาลต"ี เพราะดอกมาลต ี

คอื ดอกมะลทิีอ่นิโดนีเซยี ถอืเป็นดอกไมป้ระจาํชาต ิ

 

 

เรือ่งท่ี 53: ชมดอกไม้ไกลบา้น 

ทรงบนัทกึเมือ่เสดจ็ฯ เยอืนประเทศญีปุ่น่ อยา่งเป็นทางการของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีระหวา่งวนัที ่19-30 มถุินายน 2533 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 54: พทุธศาสนสุภาษิต คาํโคลง 

เป็นบทกวพีระราชนิพนธท์ีท่รงพระราชนิพนธต์ัง้แต่เมือ่ครัง้ยงัทรงศกึษาอยูท่ีค่ณะอกัษร

ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทรงศกึษาพทุธศาสนสภุาษติจากหนงัสอืพทุธศาสนสภุาษติ

ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรส แลว้ทรงผกูเป็นโคลงขึน้ 

 

 

 



 

เรือ่งท่ี 55: สปัดาหส์บายๆ ใกล้ชายหาด 

พระราชนิพนธบ์นัทกึการเสดจ็ฯ ไปปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ ณ จงัหวดัเพชรบรุ ีและจงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ระหว่างวนัอาทติยท์ี ่14–วนัศกุรท์ี ่19 สงิหาคม 2537 ในการน้ี ไดเ้สดจ็ฯ ไป

ทรงปลกูตน้ไมแ้ละปล่อยปลาลงในอ่างเกบ็น้าค่ายพระราม 6 ทอดพระเนตรพระราชนิเวศน์

มฤคทายวนั ทรงฟงัการบรรยายสรุปเกีย่วกบัภมูปิระเทศบรเิวณปา่ละอ ูทรงพระดาํเนินเขา้ปา่

ไปทีท่า่น้ําเพชรบรุ ีระหวา่งทางทอดพระเนตรพรรณไมต่้างๆ ทรงเยีย่มศนูยส์ง่เสรมิการศกึษา

บา้นโปง่ลกึ ทอดพระเนตรเขือ่นแก่งกระจานและทรงฟงัคาบรรยายประกอบสไลดม์ลัตวิชิ ัน่

เกีย่วกบัอุทยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน ทรงเยีย่มโรงเรยีนวงัไกลกงัวล  

 

 

 

เรือ่งท่ี 56: ข้าวไทย 

พระราชนิพนธท์ีท่รงจดัทาํขึน้ไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็ฯ ไปทรงบรรยายเรื่องขา้วไทยทีส่ถาบนั 

International Rice Institute เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2537 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

เน้ือหาของบทพระราชนิพนธม์ทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 57: บนัทึกเรือ่งการปกครองของไทยสมยัอยธุยาและต้นรตันโกสินทร ์

เมือ่ครัง้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่1 คณะอกัษร

ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทรงศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งการเมอืงการปกครอง กฎหมาย 

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม กบัหม่อมราชวงศค์กึฤทธิ ์ปราโมช หนงัสอืเล่มน้ีเป็นพระราช

นิพนธท์ีท่รงเรยีบเรยีง เน้ือหาจากคาํสอนในเรือ่งดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งท่ี 58: ภมิูศาสตรก์บัวิถีชีวิตไทย 

เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการสมัมนาเรือ่ง “ภมูศิาสตรก์บัวถิชีวีติไทย” และไดท้รงปาฐกถาพเิศษเรือ่ง 

“ภูมศิาสตรก์บัวถิชีวีติไทย” ณ ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2543 ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธรไดจ้ดัสมัมนาขึน้

ระหวา่งวนัที ่12-14 กนัยายน 2543 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีองคท์ีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารศนูยฯ์ ในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 

2 เมษายน 2543 

 



 

เรือ่งท่ี 59: วดัพระศรีรตันศาสดาราม 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการแสดงปาฐกถาชดุสรินิธรขึน้เป็นประจาํทกุปี เพือ่สนอง

วตัถุประสงคเ์งนิทนุเฉลมิฉลองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการทาํนุ

บาํรุงสง่เสรมิถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีรบัเป็นองคท์ีป่รกึษากติตมิศกัดิใ์นคณะกรรมการบรหิาร

เงนิทนุ รวมทัง้เสดจ็ฯ ทรงฟงัปาฐกถา โดยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ ทีอ่ยูใ่นความสนพระ

ราชหฤทยั นอกจากน้ียงัไดจ้ดัพมิพป์าฐกถาเป็นหนงัสอืออกเผยแพร่ทกุปี การแสดงปาฐกถา

ครัง้แรกทรงพระราชทานปาฐกถา เรือ่ง “วดัพระศรรีตันศาสดาราม” เป็นประเดมิ ณ หอประชุม

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2525 

 

 

เรือ่งท่ี 60: สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กบัพระราชกรณียกิจพระราชจริยา

วตัรด้านการศึกษา 

เน่ืองในวโรกาสเฉลมิฉลอง 100 ปี วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช

ชนนี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดจ้ดังานวชิาการ “วนัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร”ี ครัง้ที ่14 ประจาํปี 2543 โดยจดันิทรรศการเพือ่เผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการของสถาบนัภายใตห้วัขอ้ “100 ปี สมเดจ็ย่า” เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2543 ในการน้ี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาพระราชทานคาํบรรยายเรือ่ง 

“สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี กบัพระราชกรณียกจิพระราชจรยิาวตัรดา้นการศกึษา” 

โดยเน้ือหาสาระทีท่รงบรรยายแสดงใหเ้หน็ถงึพระวริยิะ พระอุตสาหะ และพระปณิธานอนัแน่ว

แน่ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในการทรงงานดว้ยอุดมการณ์ “การศกึษาเพือ่

ทุกคน” 

 

ทีม่า: 

1. “หนงัสอืพระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสาํหรบัอ่าน-บนัทกึเป็นหนงัสอืเสยีงเพือ่ผู้

พกิารทางสายตา” จากเวบ็ไซตส์าํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

(http://main.library.tu.ac.th/km/?page_id=9438) 

2. “เทพรตัน์มณีสาร รอ้ยตระการรอ้ยแสงแห่งศาสตรศ์ลิป์” รวมพระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ซึง่ทรง

พระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให ้บรษิทั นานมบีุ๊คส ์จาํกดั จดัพมิพ ์

 

 

 


