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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
กับวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศส 

ทศพนธ นรทัศน* 
thossaphol@ictforall.org 

 
บทคัดยอ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถในวรรณคดีและภาษา
ฝรั่งเศสอยางลุมลึก ทรงสนพระทัยในวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาว ทรงมี 
พระราชนิพนธ กวีนิพนธเปนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งยังทรงพระวิริยะในการแปลวรรณกรรมของฝรั่งเศส 
เปนภาษาไทย เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งและความเขาใจอันดีตอกันระหวางชาวไทยและตางชาติ  ทรงใช
วรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสในการพัฒนาการศึกษาของราชอาณาจักรไทย รวมทั้ง ยังทรงใชความรูดาน
ภาษาฝรั่งเศสเปนสื่อในการเจริญสัมพันธไมตรี การสรางความรวมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสและมวลประเทศสมาชิกขององคกรประชาคมผูใชภาษาฝรั่งเศสโลก 

 
คําสําคัญ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี; วรรณคดีฝรั่งเศส; ภาษาฝรั่งเศส; 

ราชอาณาจักรไทย 
 

*ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 
ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน 
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Son Altesse Royal la Princesse Maha Chakri Sirindhorn 
avec la littérature et la langue française 

 
Thossaphol NORATUS** 

thossaphol@ictforall.org 

 
 
Abstrait: 

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn (2 avril 1955) possède une 
maîtrise experte de la langue française  et une grande connaissance de la littérature française. 
Son Altesse Royale s’est intéressée à cette discipline depuis son plus jeune âge. Elle a, elle 
même, écrit plusieurs livres et poèmes, et traduit de nombreux ouvrages de littérature 
française en thaï, ce qui est admirable et contribue à une meilleure compréhension entre 
thaïlandais et étrangers. Son Altesse Royale utilise la langue française et la littérature comme 
des outils de promotion du système éducatif national du Royaume de Thaïlande. De plus, elle 
utilise la langue française comme moyen d’entente, pour la coopération culturelle et 
académique avec la République française et les pays membres de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie. 
  
Mots-clés: Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn; Littérature française; 
langue française ; Royaume de Thaïlande 
 
** B.A. (sciences de l'information) 

Coordonnateur de l'information et des technologies de la communication pour tous Club, royaume de la 
Thaïlande 
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Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
with French literature and language 

 
Thossaphol NORATUS*** 

thossaphol@ictforall.org 

 
Abstract: 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (April 2, 1955) is proficient and 
fluent in the French language and deeply knowledgeable in French literature. Her Royal 
Highness has been interested in this field since she was young. She has composed several 
books and poems, and translated French literature to Thai language which is impressive and 
could promote a better understanding between Thai people and foreigners. Her Royal 
Highness uses the French language and literature as tools to support the national educational 
system of the Kingdom of Thailand. In addition, she uses the French language as a medium of 
entente, for academic and culture co-operation with the French Republic and other countries 
which are members of the International Organization of the Francophone. 
 
Keywords: Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn; French literature; French 
language; Kingdom of Thailand 
 
** B.A.(Information Science) 
Coordinator of the Information and Communication Technology for All Club, Kingdom of Thailand 
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บทนํา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถทางดาน
อักษรศาสตร ทรงเขาใจภาษาและวรรณคดีทั้ง
ในสวนของภาษาตะวันออกและตะวันตกได
อยางลุมลึก อาทิ ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษา
สั น ส ก ฤ ต  ภ าษ า เ ข ม ร  ภ าษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และ
ภาษาลาติน โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสนั้น เปน
ภาษาที่พระองคทานทรงสนพระทัยมาตั้งแต
เม่ือครั้งทรงพระเยาว จากพระปรีชาสามารถ
ดานภาษาศาสตรของพระองคดังกลาว ไดเปน
ที่ประจักษตอประชาชนชาวไทยและประชาคม
โลก ทั้งจากการที่พระองคทรงเขารวมการ
ประชุมทางวิชาการ ทรงบรรยายทางวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ทรงศึกษาดูงาน 
และทรงพบปะสนทนากับปราชญดานตางๆ อยู
เปนประจํา เพ่ือทรงนําความรูและวิทยาการอัน
ทันสมัยมาถายทอดสูสาธารณชนผานทางพระ
ราชนิพนธ กวีนิพนธตางๆ ซ่ึงถือเปนการ
พัฒนาการศึกษาและสังคมของราชอาณาจักร
ไทย รวมทั้งการเจริญสัมพันธไมตรี การสราง
ความรวมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและมวลประเทศสมาชิกของ
องคกรประชาคมผู ใชภาษาฝรั่ ง เศสโลก 
(Organisation Internationale de la 
Francophonie) 

 

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม
บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  เ ป น พ ร ะ ร า ช ธิ ด า ใ น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม 
ราชิ นีนาถ  พระราชสมภพเมื่ อวัน เสารที่ 

2 เมษายน  2498 ณ พระที่ น่ั ง อัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจากรม
หลวงวชิรญาณวงศ (พระราชอุปชฌายของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) เปนผูถวายพระ
นามวา "สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธร
เทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย" (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2552ก) 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  
เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา
พระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริน
ธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย เฉลิม
พระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา 
"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี" นับเปนสมเด็จเจาฟาหญิง
พระองคแรกที่ทรงดํารงฐานันดรศักดิ์ “สยาม
บรมราชกุมารี” แหงพระบรมราชจักรีวงศ (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, อางแลว) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเขารับการศึกษาระดับ
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อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
โรงเรียนจิตรลดา ระหวางพ.ศ. 2510 - 2515 
จากนั้นพระองคทรงสอบเข าศึกษาตอใน
ร ะ ดับ อุดมศึ กษา  ณ  คณะ อักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ทรงพระวิ ริยะ
อุตสาหะ และพระปรีชาสามารถในการศึกษา
เลาเรียน จึงทรงสอบไลไดเปนที่ 1 ตลอดทุกป
การศึกษา และทรงไดรับรางวัลคะแนนยอด
เยี่ยมในวิชาตางๆ อยูเสมอ อาทิเชน รางวัล
คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชา
ภาษาไทย  เ ม่ือสําเร็จการศึกษา  ก็ทรงได
คะแนนยอดเยี่ยมเปนที่ 1 ของคณะอักษร
ศาสตร ทรงไดรับปริญญาบัตรอักษรศาสตร
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เม่ือปพุทธศักราช 
2520 ทรงไดรับคะแนนเฉลี่ย 3.98 จากคะแนน
เต็ม 4 ทั้งทรงไดรับรางวัลเหรียญทอง เรียน
เยี่ยมตลอดหลักสูตรดวย (กองงานในพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, 2552ก) 

ตอจากนั้น พระองคทรงเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท ดานจารึกภาษาตะวันออก 
(ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร )  ณ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมๆ กับ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาบาลีและ
สันสกฤต จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรง
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  ด านจารึกภาษาตะวันออก  จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2522 ตอมา
ทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเขารับพระราชทานปริญญา
บัตรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 แลวพระองค
ทรงเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขา

พัฒนศึกษาศาสตร รุนที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ทรงสําเร็จการศึกษาในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2529 (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, อางแลว) 

ด านภาษาและว ร รณคดี  สม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีความรูทางดานภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 
และภาษาเขมร ทรงสามารถรับสั่งภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน รวมทั้งทรงศึกษา
ภาษาเยอรมันและภาษาลาตินอีกดวย เม่ือทรง
เขาศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา ทรงไดรับการ
ถายทอดความรูทางดานภาษา ทั้งภาษาไทย 
ภาษาบาลี ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศส เ ม่ือทรงเขาศึกษา ณ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยน้ัน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเลือกเรียนสาขาประวัติศาสตรเปนวิชาเอก 
และวิชาภาษาไทย  ภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตเปนวิชาโท  ทําใหทรงศึกษาวิชา
ภาษาไทยในระดับชั้นสูงและละเอียดลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นทั้งดานภาษาและวรรณคดี สวนภาษา
บาลีและสันสกฤตนั้น ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบ
ด้ังเดิมของไทย คือ แบบที่ เ รียนกันในพระ
อารามตางๆ และแบบภาษาศาสตร ซ่ึงเปน
วิธีการตะวันตก ตั้งแตไวยากรณขั้นพ้ืนฐานไป
จนถึงขั้นสูง และเรียนตามวิธีการอินเดียโบราณ
เปนพิเศษในระดับปริญญาโท (กองงานใน
พระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, 2552ข) 
 ดวยพระปรีชาสามารถทางดานภาษา
และวรรณคดีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปนที่ประจักษชัดดังกลาว 
พระองคทานจึงไดรับการทูลเกลาถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางดานภาษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ อาทิ 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง,มหาวิทยาลัยเชียงใหม
, มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย, 
มหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม สหราชอาณาจักร, 
สถาบันแหงชาติทางภาษาและอารยธรรม
ตะวันออก, สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนตน (กองงานใน
พระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, 2552ค) 
 

พระปรีชาสามารถทางภาษาและ
วรรณคดีฝร่ังเศส 

เว็บไซตกองงานในพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(2552ง) ไดกลาวถึงพระราชประวัติทางดาน
ภ าษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส  ไ ว ว า  สม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลา
พระราชทาน ถึงความสนพระทัย ภาษาฝรั่งเศส 
ไวในคํานําหนังสือ ความคิดคํานึง (Réflexions) 
ฉบับพิมพครั้ งที่  7 ความว า  “...เมื่ ออายุ
ประมาณ  11 ป  ขาพเจากราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วาไมอยาก
เรียนเปยโน ซึ่งเรียนมาหลายปแลว ที่จริง
เพราะข้ีเกียจซอม และกราบบังคมทูลวา 
ตนเองไมถนัด อยากทดลองทําอยางอ่ืน คือ 
อยากเรียนภาษาฝรั่ ง เศส  เ น่ืองจากมี
หนังสือภาษาฝรั่งเศสในตูหลายเลม ถาอาน
ไดก็จะดี ขาพเจาไดรับพระราชทาน พระ
บรมราชานุญาต ใหเลิกเรียนเปยโนได แต
ตองเรียนภาษาละตินกอนปหนึ่ง แลวจึง
เรียนภาษาฝรั่งเศส...” 

 
ศาสตราจารย คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร 

 
ศ า ส ต ร า จ า ร ย คุ ณ ห ญิ ง จิ น ต น า 

ยศสุนทร เปนพระอาจารยพิเศษ ถวายพระ
อักษรภาษาฝรั่งเศส ประมาณปเศษ จนเขา
พระทัยดี จึงทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสทั้งภาษา 
วรรณคดี  และประวัติศาสตรกับ  Madame 
Annie Babin จากสมาคมฝรั่งเศส มาดาม
บาแบงใหทรงพระราชนิพนธความเรียง และกวี
นิพนธแบบตางๆ ตามแบบแผนการประพันธ
ของกวี และนักประพันธฝรั่งเศส แตเน้ือหาจะ
เปนเรื่องใดก็ไดตามพระทัย  

พ.ศ. 2514 ขณะที่ทรงศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา ทรงพระ
ราชนิพนธ  บทกวีฝรั่ ง เศส  บทแรกเรื่ อ ง 
L’araignée (แมงมุม) หลังจากนั้น ทรงพระราช
นิพนธ บทกวีฝรั่งเศสเรื่องอ่ืนๆ อาทิ L’aube 
(รุงอรุณ) Les champs de riz (นาขาว) En 
attendant une visite (ยามรอคอยผูมาเยือน) 
Les fleurs de la terre (ดอกไมดิน) Ombre 
mystérieuse (เงาลึกลับ) เปนตน  

ใน พ.ศ. 2516 ทรงเขาศึกษาตอที่คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังทรง
เรียนการแตงบทกวีภาษาฝรั่งเศส กับมาดามบา
แบง จนถึง พ.ศ. 2519 ในระหวาง พ.ศ. 2517 - 
2519 ทรงพระราชนิพนธบทกวีฝรั่งเศสไวอีก
หลายบท อาทิ Hibou (นกฮูก) Ignorance 
(ความไมรู) Lune (พระจันทร) Retour (การ



 -7- 

กลับมา) Le temps qui passe (กาลเวลาที่ผาน
เลย) เปนตน 

 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กับพระอาจารยขณะที่ทรงศึกษา 
อยูที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วิลาศ  มณีวัต (2548 : 84) กลาววา 
“ระหว า งทรงศึ กษาที่ คณะ อักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรงโปรดวิชาภาษา
ฝรั่งเศสเปนอยางยิ่ง ในการสอบก็ทรงสอบ
ไดรับรางวัลคะแนนเยี่ยมภาษาฝรั่งเศส และ
ทรงเขียนภาพประกอบดวย นอกจากนั้นไดทรง
อานวรรณคดีฝรั่งเศสดวยความสนพระทัยอยาง
ยิ่ง วรรณคดีฝรั่งเศสรูสึกวาจะมีอิทธิพลตอ
ความเติบโตทางวรรณกรรมและความคิดของ
ทูลกระหมอมมากกวาวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
นักเขียนฝร่ังเศสคนโปรด ไดแก ราเบอะแลส 
(François Rabelais) นักเขียนในยุคที่ตรงกับ
สมัยศรีปราชญของไทย (ค.ศ.1494 – 9 
เมษายน ค.ศ. 1553) นักเขียนในยุคเรเนซองส 
(Renaissance) นอกจากนี้เขายังเปนแพทย 
นั ก คิ ด นั ก วิ ช า ก า ร ด า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร 

(humaniste) งานเขียนของเขาจะเปนแนว
จินตนาการ เสียดสี พิลึกเกินจริง ตลกหยาบ
โลน และเพลงหยาบโลน (Wikipédia 
L’encyclopédie libre, 2009) 

 
ราเบอะแลส (François Rabelais) 

 

วิลาศ  มณีวัต (อางแลว : 85-86) กลาว
วา ราเบอะแลสผูน้ีมีอารมณขันอยางประหลาด 
แหลมคมชนิดอานแลววางไมลงทีเดียว เขาเปน
คนกลาที่จะวิพากษวิจารณโจมตีสิ่งที่ไมถูกตอง
ทั้งในศาสนาและสังคม ที่โดนเขาลอเอาแรงๆ ก็
เห็นจะเปนศาสนา ซ่ึงคนสมัยนั้นสวนใหญไม
กลาแตะตอง แตราเบอะแลสเลนงานศาสนาใน
จุดที่เขาเห็นวาไมถูกตองอยางรุนแรง เพราะ
เขาเคย “อยูวัด” มากอน เขียนหนังสือมีชื่อเสียง
จนไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาส แตเขาเปนพระ
ปากเสีย วิจารณและเสียดสีศาสนาจนในที่สุด
ถูกบัพพาชนียกรรมเลยตองกระเด็นออกมาอยู
นอกวัด 

งานยอดเย่ียมของราเบอะแลส คือ 
“การกองตูอา”(Gargantua) เปนนิทานอานสนุก
แสบๆ คันๆ ตัวเอก คือ “การกองตูอา” น้ันเปน
ลูกยักษ ตัวยักษผูพอน้ันเปนยักษใหญผูกินจุ
(ชื่อกรังกูสิเยร -- Grandgousier) ไดแตงงาน
กับนางยักษ(ชื่อการกาแอล -- Gargamelle)
ธิดากษัตริยแหงปารปาย (Papillons)  มีลูก
ดวยกันตนหนึ่งคือเจาหนูการกองตูอานี่แหละ 
ซ่ึงทันทีที่ลืมตาขึ้นมองโลก ก็สงเสียงรองจาวา 
“ขอด่ืมหนอย…ขอด่ืมหนอย” ยักษผูพอชื่นชม
กับคอหอยอันมหึมาของพอลูกชายเปนอยางยิ่ง 



 -8- 

พอจึงรองขึ้นวา “มหึมาอะไรอยางนี้…มหึมา
อะไรอยางนี้” (ซ่ึงภาษาฝรั่งเศสออกเสียงวา 
“เกอะกร็องตูอา”) ก็เลยตั้งชื่อลูกคนนี้วา “การ
กองตูอา” เด็กคนนี้เม่ือเติบโตขึ้นแลว ไดออกไป
ผจญภัยสนุกๆ มากมาย วรรณคดีเร่ืองน้ีเปน
หนังสืออานบังคับของนักเรียนอักษรศาสตร
เพราะนอกจากจะแสดงอารมณขันแบบโบราณ
ของฝรั่งเศสแลว ยังเปนแบบฉบับในการใช
ภาษาที่มีภาพพจน แหลมคมและแฝงอารมณ
ขันอยูเสมอ เพ่ือเสียดสีวัดและพระในสมัยน้ันรา
เบอะแลสเลาเปนนิทานวา การกองตูอาไดสราง
วัดใหแกหลวงพี่ รูปหน่ึงเปนรางวัลที่หลวงพี่
ไดมาชวยเขาทําสงคราม วัดนี้ชื่อวัดเธแลม มี
กฎของวัดเพียงประการเดียวคือ “สุดแตอาตมา” 
ในตนฉบับเรียกกฎขอน้ีวา “ทําอะไรก็ไดตามใจ
ชอบ”…สะใจดีพิลึก ทางฝายศาสนาเลยทนไม
ไหว เพราะเลนกันหนักขอไปหนอย 

 
ตัวอยางปกหนังสือเรื่อง Gargantua 
 

งานประพันธชุดนี้มีดวยกันทั้งหมดหา
เลมสมุดไทย เลมสามดูจะสนุกเปนพิเศษ ตัว
พระเอกไดไปเที่ยวถามและปรึกษาคนนานา
ชนิด เชน โหร กวี แพทย ปรัชญาเมธี ฯลฯ วา
เขาควรจะแตงงานหรือไม ลงทายมีคนบาแนะ
ใหไปหาคนทรงของเจาพอ…นามกรวา “เจาพอ
ขวดเหลาทิพย” 

ไมตองสงสัยเลย บทประพันธของรา
เบอะแลสมีอิทธิพลทําใหทูลกระหมอมทรงใช
ความคิดอยางมีอิสระ แตดวยความเปนไทยใน

สายเลือด จึงยังคงใหความเคารพแกพระภิกษุ
และครูบาอาจารย โดยเฉพาะครูทางดนตรีทรง
ใหความเคารพเปนพิเศษ เพราะครูทางดนตรี
ชีวิตจริงมักอาภัพ ถูกสังคมทอดทิ้งไมมีใครจะ
เหลียวแล” 

หลังจากทรงสําเร็จการศึกษาปริญญา
อักษรศาสตรบัณฑิต ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2520 มิไดทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศส และมิได
ทรงพระราชนิพนธบทกวีฝรั่งเศส จนถึง พ.ศ. 
2525 จึงทรงพระราชนิพนธบทกวีฝรั่งเศส เรื่อง 
Châteaux de sable (ปราสาททราย)  

จากพระราชนิพนธบทกวีภาษาฝรั่งเศส
ทั้ง 21 บทนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลดวยพระองคเอง 
14 บท ไดแก แมงมุม รุงอรุณ ดอกไมดิน เงา
ลึกลับ ลํานําหญา นกฮูก ความไมรู พระจันทร 
การกลับมา กาลเวลาที่ผานเลย เพลงจากใจ
เ พ่ือผูอ าน  ครั้ งหน่ึงนานมาแลว  เ ดินตาม
รอยเทาพอ และแสงอาทิตยอันแจมใส  
 นอกจากนั้น ยังทรงพระราชนิพนธบท
กวีภาษาฝรั่งเศสอีก 2 เร่ือง ในหนังสือประจําป
โรงเรียนจิตรลดา ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2516 
คือ Le Palais Chitrlada และ Les rizières au 
crépuscule  นอกจากนั้นยังทรงแปลบทความ
ทางวิชาการเรื่อง “จารึกปราสาทหินพนมวัน” 
เปนภาษาฝรั่งเศสชื่อ Une nouvelle inscription 

de Prāsād Bnam Văn และทรงแปลวรรณกรรม
ฝรั่งเศส เรื่อง “Rossignols en Cage” ของ 
Madeleine Treherne เปนภาษาไทยโดยใชชื่อ
เรื่อง ขบวนการนกกางเขน  

เม่ือทรงศึกษาภาษาจีนและบทกวีจีน 
พระอาจารยภาษาจีนใหทรงทําการบาน แปล 
บทกวีจีน เปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส 
แลวแตพ้ืนความรูภาษาตางประเทศของพระ
อาจารย ในการแปลบทกวีจีน ทรงแปลเปน
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ภาษาไทย แลวลอกใสไวในสมุดจดการเรียน
ดวย (กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อางแลว) 

 

เร่ืองเลาสวนพระองคเก่ียวกับภาษา
ฝร่ังเศส 
 ศาสตราจารย ดร . คุณหญิงสุชาดา 
กีระนันทน ประธานคณะดําเนินงานรานภูฟา
และอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กลาววา ในสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยน้ัน ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่อง
ภาษาตางๆ  มากมาย  และทรงพระปรีชา
สามารถอยางมาก แมกระทั่งทุกวันน้ี ก็ยังทรง
จัดสรรเวลามาทรงเรียนเพ่ิมเติมในภาษาตางๆ 
โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และภาษา
ฝรั่งเศส   
 " …ท ร ง เ รี ย นภ าษ าฝ รั่ ง เ ศ ส แ ล ะ
ภาษาเยอรมันอยูทุกสัปดาหดวย …และเม่ือปที่
แลว (2550) ก็เสด็จฯ ไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อ
ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสเปนเวลา 1 เดือนเต็ม
เชนกัน และยังมีพระราชดํารัสวานอกจากจะได
ภาษาฝรั่งเศสมาแลว ยังทรงไดเมนูอาหาร
ฝรั่งเศสมาดวย อยางที่ทรงพระราชนิพนธ
หนังสือไทยทํา  ไทยกินกับขาวฝรั่ ง ที่วาง
จําหนายในวันที่ 2 เมษายนนี้ (2551) และใน
หนังสือเลมดังกลาวก็ทรงเขียนไวดวยวา
พระองคทานทรงฟงและพูดภาษาฝรั่งเศสได
ดีกวาภาษาจีนและภาษาเยอรมัน"  
 ศาสตราจารย ดร. คุณหญิง สุชาดา 
กีระนันทน ยังกลาวดวยวา “ปกติคนที่มีความรู
ดานภาษาจะมีความรูที่สามารถพูด อานและ
เ ขี ย น ไ ด ไ ม กี่ ภ า ษ า เ ท า นั้ น  ซ่ึ ง ถื อ เ ป น
ความสามารถพิเศษแลว แตสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

ป รี ช า ส า ม า ร ถ  พู ด  อ า น  แ ล ะ เ ขี ย น
ภาษาตางประเทศไดมากมาย    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จึงทรงเปนแบบอยางในดานพระ
วิริยอุตสาหะที่แมจะมีพระราชกรณียกิจทุกวัน 
แตก็ทรงใหความสําคัญในเรื่องการเรียนอยาง
ตอเน่ือง ทั้งๆ ที่ทรงพระปรีชาสามารถดาน
ภาษาอยู แล ว  ก็ยั งทรงศึกษาเพิ่ม เติมอยู
ตลอดเวลา และพระปรีชาสามารถทางดาน
ภาษาของพระองคน้ันเปนที่ประจักษ จึงไดรับ
การทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ทางดานภาษาจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศมากมาย” (คมชัด
ลึก, 2551) 
 เม่ือเวลา 16.00 น. ของวันเสารที่ 12 
มิถุนายน 2547 สถานีโทรทัศนภาษาฝรั่งเศส 
Channel TV5 (ยูบีซี 60) ไดออกอากาศ
รายการพิเศษ "กรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง" ซ่ึง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดพระราชทานสัมภาษณเปนภาษา
ฝรั่งเศส ความยาว 30 นาที ในเร่ืองเก่ียวกับ
พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดําริ
ตางๆ ดําเนินการสัมภาษณโดย เฟรเดริก มิ
ต เ ต อ ร อ งด  นั ก ข า ว ชื่ อ ดั ง ช า วฝ รั่ ง เ ศ ส 
หลานชายของอดีตประธานาธิบดีฟรังซัวส มิ
ตเตอรองด  รายการดังกลาวไดปรากฏสูสายตา
ผู ชมหลายล านคน  เ น่ื อ งจาก  TV5  เ ป น
สถานีโทรทัศนภาษาฝรั่งเศสที่ใหญที่สุดในโลก 
เกิดจากการรวมทุนกันระหวางสถานีโทรทัศน
หลายแหงในฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวิตเซอรแลนด 
และควิเบก มีผูชมจํานวนหลายลานคนใน 200 
ประเทศทั่วโลก (มาเดอเลน, 2547) 
 วิลาศ  มณีวัต (อางแลว : 150-151) 
กลาวไววา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงโปรดภาษาฝรั่งเศสมากเปน
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พิเศษ ระหวางที่ทรงศึกษาอยูปที่ 4 คณะอักษร
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระอาจารย
ที่ ท ร ง ใ ก ล ชิ ด ม า ก อี ก ท า น ห นึ่ ง ไ ด แ ก 
ศาสตราจารย ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล  ซ่ึงได
ประทานสัมภาษณแกคณะกรรมการสมาคม
นิสิตเกาอักษรศาสตร  จุฬาฯ  ตอนหนึ่งวา 

" . . .ผมเปนชั้น เ ดียวกับปูท าน   คือ  
สมเด็จเจาฟามหิดลฯ  หรือทูลกระหมอมแดง 
ซ่ึงเปนพระราชโอรสรัชกาลที่ 5  พอผมเปน
นองตางมารดากับรัชกาลที่ 5 ผมก็ตองเปนปู  
แตไมมีใครเขานับญาติกับเจานายชั้นสูงหรอก  
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเรียกผมวา 'ทานอาจารย' 
ทุกคํา  ในรายยาวที่ผมแตง (เพ่ือถวายพระพร) 
ผมเขียนเปนรายไปเลยวา  ไมถือพระองคเวลา
ทรงพระดําเนินผานอาจารยในมหาวิทยาลัย จะ
สอนหรือไมสอนก็ตาม  พอแนะนําวานี่เปน
อาจารยก็ทรงยกพระหัตถคม(ไหว) ทุกคน... 
ภาษาอังกฤษทานไมคอยดี  เพราะเหตุวาไม
โปรดอาจารยที่สอนภาษาอังกฤษมาตั้งแตทรง
พระเยาว  เม่ือเสด็จไปทรงเรียนที่จุฬาฯ จะทรง
ทิ้งภาษาอังกฤษ  แตศาสตราจารย ทานผูหญิง
นพคุณ (ศาสตราจารย ทานผูหญิงนพคุณ ทอง
ใหญ ณ อยุธยา หัวหนาภาควิชาอังกฤษใน
ขณะน้ัน) ไมยอมทูลวา "ไมได  เพราะจะตอง
ทรงใชภาษาอังกฤษ  เปนเจาฟาตองทรงเรียน
ภาษาอังกฤษ เพราะจําเปน" 

ผูฟงทูลถาม:  "แลวทําไมจึงไดเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง?" 

ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล: "ทานพยายามมากเมื่อ
เปนภาษาอังกฤษ  แตถึงอยางนั้น ก็ยังไมคอย
ดี  แตภาษาฝรั่งเศสโปรดมาก  ขนาดยังไมได
เสด็จไปเมืองนอก รับสั่งคุยภาษาฝรั่งเศสปรอ
เลย  ทรงไดรับรางวัลภาษาฝรั่งเศส  เวลาทาน
รับสั่งคุยกับทูตฝรั่งเศส  รับสั่งไดดีมาก  ทาน
โ ป ร ดภ าษ าฝ รั่ ง เ ศ ส เ ป น พิ เ ศษ ใ น ด า น

ภาษาตางประเทศ  แมวาเม่ือยังไมเคยเสด็จไป
ฝรั่งเศส  ก็รับสั่งภาษาฝรั่งเศสไดดีแลว"  
 แถมสิน  รัตนพันธุ (2549 : 74) กลาว
วา “ม.ล.จิรายุ นพวงศ เคยเลาใหฟงวา ภาษา
ฝรั่งเศสนั้น พระองคทานทรงสันทัดมาแตครั้ง
ยังไมเคยเสด็จตางประเทศเลย พระองคทานมี
รับสั่งกับผม(ม.ล.จิรายุ นพวงศ) วา สมัยกอน
ตองขึ้นไปภูพิงคราชนิเวศน เพ่ือชวยตอนรับ
พระราชอาคันตุกะและแขกเมืองฝรั่งเศสหลาย
คนหลายคณะ ทุกครั้งตองรับรองแขก ตองพูด
กับเขาดวยภาษาฝรั่งเศส บอยครั้งเขาเรา
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี) ก็พูดไดไปเอง” 

วิลาศ  มณีวัต (อางแลว : 53) กลาววา 
ในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงศึกษาอยูที่คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะมีการ
ทําหนังสือเลนกันในหองเรียน มีงานใหทรงชวย
หลายอยาง…รับสั่งวา “ที่รายแรงที่สุดคือ มี
บทความที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงพิมพโดย
ไมมีเครื่องหมาย accent เลย ตองมานั่งเติมเอง
ทั้งหมดสองพันเลม” สองพันเลม! น่ีแหละชีวิต 
“อันนา เบื่ อ  แตก็สนุก ” ของนักทําหนั งสือ
สมัครเลน… 

นอกจากนี้แลวยังเขารวมกิจกรรมอื่นๆ 
อีกมาก  รับสั่ ง เลาดวยพระอารมณสนุกถึง
ความหลังของชีวิตชวงนั้นวา “ขาพเจาชอบไป
ลองทําโนนทํานี่ ชวยเขาไปเรื่อยๆ จนมีคนถาม
วาเรียนวิชาเอกวิชาโทอะไรกันแน เห็นเดินไป
ทั่ ว คณ ะ…แ บ บ ผู ก ว า ง ข ว า ง…ช ว ย จั ด
นิทรรศการตางๆ เขียนโปสเตอร จัดดนตรี รอง
เพลงลูกทุ ง (เ งินลาน) จนแมแตรองเพลง
ฝรั่งเศสของชมรมภาษาฝรั่งเศส หรือจัดทัวร…
เปนคนจัดเอง แตตัวเองไมไดไป” 
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พระราชนิพนธที่ เ ก่ียวของกับภาษา
ฝร่ังเศส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โปรดการอานหนังสือและการ
เขียนมาตั้งแตทรงพระเยาว กอปรกับพระปรีชา
สามารถทางดานภาษาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  รอยแกวและรอยกรอง 
ดังน้ัน จึงทรงพระราชนิพนธหนังสือประเภท
ต า งๆ  ออกมามากกว า  1 0 0  เ ล ม  ซ่ึ ง มี
หลายหลากประเภททั้งสารคดีทองเที่ยว เม่ือ
เสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ประเภท
วิชาการและประวัติศาสตร หนังสือสําหรับ
เยาวชน หนังสือที่เกี่ยวของกับพระบรมวงศานุ
วงศไทย พระราชนิพนธแปล และหนังสือทั่วไป 
โดยพระองคทรงใชนามปากกาในการพระราช
นิพนธหนังสือ ไดแก สิรินธร แวนแกว กอนหิน
กอนกรวด หนูนอย และบันดาล โดยมีลักษณะ
การเขียนที่คลายคลึงกับพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว 
กลาวคือ ในพระราชนิพนธเรื่องตางๆ นอกจาก
จะแสดงพระอารมณขันแลว ยังทรงแสดงการ
วิพากษ วิจารณในแงตางๆ เปนการแสดงพระ
มติสวนพระองค (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, มปป.) 

สําหรับพระราชนิพนธที่เกี่ยวของกับ
วรรณคดี ภาษาฝรั่งเศส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2552ข) ไดแก 

1. หนังสือพระราชนิพนธชุดเสด็จ
พ ร ะ ร า ช ดํ า เ นิ น เ ยื อ น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 

(1) การเสด็จฯ เยือนประเทศ
ฝร่ังเศส (พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2523) ในวโรกาส
ที่เสด็จพระราชดําเนนิเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

(2) เลาเรื่องเมืองฝรั่ง (พิมพ
ครั้งแรก พ.ศ. 2524) ในวโรกาสที่เสด็จพระราช
ดําเนินเยือนสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

(3) ปริศนาดวงดาว (พิมพครั้ง
แรก พ.ศ. 2532) ในวโรกาสที่เสด็จพระราช
ดํ า เ นิ น เ ยื อ น ส า ธ า รณรั ฐ ฝ รั่ ง เ ศ ส  แ ล ะ
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

(4) ลัดฟาลาวิชาหาอาจารย 
(พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2534) สหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส เบลเยียม และสวิตเซอรแลนด 

(5) ยามลมหนาว (พิมพครั้ง
แรก พ.ศ. 2539) ในวโรกาสที่เสด็จพระราช
ดําเนินเยือนโปแลนด เช็ก อิตาลี สโลวัก และ
ฝรั่งเศส 

(6) สวนสมุทร (พิมพครั้งแรก 
พ.ศ. 2539) ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

2. หนังสือพระราชนิพนธแปลจาก
ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย หรือที่ทรงพระ
ราชนิพนธเปนภาษาฝรั่งเศส 

(1) ขบวนการนกกางเขน ทรง
แปลจากวรรณกรรมภาษาฝรั่ ง เศส เรื่ อ ง 
Rossignolsen Cage ของ Madelcine 
Trehermc เน้ือหาของเรื่องเปนเหตุการณผจญ
ภัยของเด็กๆ ชาวฝรั่งเศสกับเพ่ือนตางชาติ แต
ละคนมาจากครอบครัวที่ตางกันมาก แตมีความ
รัก ความผูกพัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จน
ครอบครัวของทุกคนเกิดการยอมรับซ่ึงกันและ
กัน มี มิตรภาพที่ ดีตอกันในที่สุด  (สงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย,สํานักงาน, 2551) ทรงแปลลงตีพิมพ
เปนตอนๆ ในสตรีสารภาคพิเศษ ทรงใชพระ
นามแฝงวา “แวนแกว” ตอมามีสํานักพิมพขอ
พระราชานุญาตจัดพิมพรวมเลม เม่ือ พ.ศ. 
2524 และไดรับการตีพิมพซํ้าอีกหลายครั้ง (ศุภ
รัตน  เลิศพาณิชยกุล, 2551 : 35) 
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(2) Réflexions (ความคิด
คํานึง)  พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2522 รวมบทกวี
นิพนธ  ภาษาฝรั่ ง เศสในสมเด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พรอมเกร็ด
ประวัติเกี่ยวกับบทกวีที่ทรงแตงและโปรดเรียบ
เรียงไวทายบทกวีแตละบท เชน L'araignee 
(แมงมุม) L' aube (รุงอรุณ)  Les champs de 
riz (นาขาว)  En attendant une visite (ยามรอ
คอยผูมาเยือน) Les fleurs de la terre (ดอกไม
ดิน) Ombre mysterieuse (เงาลึกลับ) 
Rondeau de I'herbe (ลํานําหญา) Matin 
d'hiver sur la montagne (รุงอรุณเดือนหนาว
บนยอดดอย) Reve(ฝน) Le navire (เรือ)  ......
ฯลฯ (Se-ed.com, 2552) 

(3) กาลเวลาที่ผานเลย พิมพ
ครั้งแรก พ.ศ. 2541 ชื่อหนังสือมาจากบท
แปลภาษาไทยของพระราชนิพนธบทกวีภาษา
ฝรั่งเศส “Le temps qui passe” (ศุภรัตน  เลิศ
พาณิชยกุล, อางแลว : 65) เปนหนังสือรวมบท
พระราชนิพนธรอยกรองที่เคยตีพิมพมาแลวใน
สมุดบันทึกวรรณวาร สมุดโทรศัพท สารไมตรี 
และรวมพระราชนิพนธ มณีพลอยรอยแสง โดย
คัดมาเฉพาะแกนที่มีเรื่องหลากหลาย บทอวย
พรวันวิสาขบูชา วันปใหม บทเพลง รวมทั้งบท
รอยกรองที่ทรงไดแนวคิดจากเพลงอังกฤษและ
ฝรั่งเศส และบทรอยกรองภาษาฝรั่งเศส รวม
ทั้งสิ้น 60 บท พรอมมีเกร็ดประวัติของแตละบท
ประกอบดวย (H.R.H. Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Foundation, 2552) และไดลงพิมพ
บทภาษาไทยของอาจารยวาณี พนมยงค สาย
ประดิษฐ ไวดวย ไดแก “Les champs de riz”(
นาขาว) “En attendant une visite”(ยามรอคอย
ผูมาเยือน) “Matin d’hiver sur la montagne”(
รุงอรุณเดือนหนาวบนยอดดอย) “Rêve”(ฝน) 
“Le navire”(เรือ) และ “Quand Nit était un p’ 

tit enfant”(เม่ือ “นิด” ยังเยาววัย) (ศุภรัตน  เลิศ
พาณิชยกุล, อางแลว : 65) 

(4) บทความทางวิชาการเรื่อง 
“จารึกปราสาทหินพนมวัน” ทรงแปลเปน
ภาษาฝรั่งเศสชื่อ “Une nouvelle inscription de 
Prāsād Bnam Văn” 

(5) บทพระราชนิพนธแปล 
“เดินตามรอยเทาพอ” ทรงแปลไวเม่ือ พ.ศ. 
2519  

ตัวอยางหนังสือพระราชนิพนธ 
 1. ปริศนาดวงดาว 

 หนังสือพระราชนิพนธ  “ปริศนา
ดวงดาว” พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) 
เ ป น พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ ลํ า ดั บ ที่  8 บั น ทึ ก
ประสบการณการเสด็จพระราชดําเนินเยือน
สาธารณรั ฐฝรั่ ง เ ศส  และราชอาณาจั ก ร
เนเธอรแลนด ระหวางวันที่ 10-26 มกราคม 
พุทธศักราช 2532 (เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2532) 

 
ตัวอยางปกพระราชนิพนธปริศนาดวงดาว 

 

ความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ ได
บอกเลาถึงที่มาของชื่อหนังสือพระราชนิพนธ 
โดยทรงเลาไวในบทกลาวนํา ความตอนหนึ่งวา  
“กลาวนําเ ม่ือเขียนจบ . . . . . . . .  กอนจะพิมพ
หนังสือเลม น้ีออกสูสายตาของทานผูอ าน 
ปญหาสุดทายที่เกิดขึ้นคือ จะเรียกหนังสือเลมน้ี
วาอยางไรดี ขาพเจาไดยินแตขอวิจารณของผู
พิมพดีด ผูอานตนฉบับและผูตรวจปรูฟวา ออก
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จะหนักไปดานดาวเทียม จนกระทั่งหลายตอน
ไมอยูในความสนใจของผูที่ไมมีความจําเปนจะ
เกี่ยวของในเร่ืองนี้ จริงๆ แลว ขาพเจาคิดวาได
เขียนถึงสิ่งที่ประสบพบเห็นในการเดินทาง
หลายแงหลายมุม  ดาวเทียมในที่ น้ี  เปน
ดาวเทียมที่ใชในการสํารวจทรัพยากร เราจะไม
พูดถึงการสรางดาวเทียมหรือการสงดาวเทียมสู
อวกาศ จะกลาวถึงแตภาพที่ไดจากดาวเทียม 
วิธีการในการศึกษาหาขอมูลจากภาพนั้น นํามา
เปนเครื่องมือประกอบกับเครื่องมืออ่ืน ๆ เชน
ตัวเลขที่ไดจากการสํารวจภาคพื้นดิน แผนที่ที่มี
อยูแลว ภาพถายทางอากาศ เปนตน ชวยใหเรา
รูจักโลก พรอมที่จะอยูไดโดยมีความเขาใจ
ยิ่งขึ้น ขาพเจาตองยอมรับวาไมสามารถอธิบาย
เรื่องดาวเทียมไดกระจาง มีอยูหลายตอนที่ไม
ชัดเจน อานแลวอาจงงได (ผูเขียนอานซ้ํายังงง) 
จึงขอตั้งชื่อหนังสือวา “ปริศนาดวงดาว” ดาว
มักจะทําใหคนเราเกิดความฉงนไดเสมอ แมวา
ดาวในเรื่องของขาพเจา จะเปนดาวปลอมก็ตาม
...  

“ภาค 1 ฝร่ังเศส” 
เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินพระ

ที่น่ังจากกรุงเทพ ฯ ไปยังกรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร "ปองเตออง" 
(Panthéon) เปนศาสนสถานสรางขึ้นในสมัย
พระเจาหลุยสที่  15 เ พ่ือเปนวิหารอุทิศแด
นักบุญเจเนเวียฟ มีภาพเขียนทางศาสนา
จํานวนมาก มีหองใตดิน (Crypte) เปนที่เก็บ
ศพและสิ่งอันเปนที่ระลึกถึงบุคคลสําคัญในชวง
การปฏิวัติฝรั่งเศส แลวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร 
"พิพิธภัณฑดอรเซย" (Musée d’Orsay) เดิม
เปนสถานีรถไฟ ตอมาจึงทําเปนพิพิธภัณฑ
เฉพาะศิลปะฝรั่งเศสสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 
และ 20 จัดแสดงภาพเขียนยุคอิมเพรสชันนิสต 
จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร "วิหารโนต

เตรอะดาม" (Notre Dame) ซ่ึงบริเวณลานหนา
วิหาร มีการขุดคนพบรองรอยการกอสรางเกา
ตั้งแตสมัยโรมันและสมัยยุคกลาง จึงจัดทําเปน
พิพิธภัณฑใตดินซ่ึงตองใชเทคนิคทางวิศวกรรม
และสถาปตยกรรมใหสามารถรับนํ้าหนักถนน
ได  

วั น ต อ ม า  เ ส ด็ จ ฯ  ไ ป ท ร ง เ ยี่ ย ม
สํ า นั ก ง าน เพื่ อ ก า รพัฒนากา รผลิ ตท า ง
การเกษตร (Bureau pour le Développement 
de la production agricole) เปนหนวยงานที่
เชี่ยวชาญดานงานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
ชนบท ภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
ทําแผนที่ ศึกษาสิ่งแวดลอม การใชภาพถาย
ทางอากาศ การทําระบบฐานขอมูลภูมิศาสตร มี
โครงการตางๆ อาทิ โครงการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การใชรีโมท
เซนซ่ิงในที่ราบลุมแมนํ้าโขงตอนลาง เสด็จฯ 
ไ ปท ร ง เ ยี่ ย มหน ว ย ผั ง เ มื อ ง  ก ร ะท ร ว ง
ส า ธ า รณู ป ก า ร แ ล ะ ก า ร เ ค ห ะ  ( Service 
Technique de l’Urbanisme, Ministère de 
l’Equipement et du Logement) ดําเนินงาน
พัฒนาความรูดานเทคนิคในสวนที่เกี่ยวกับ
เมือง มีโครงการตางๆ ที่ใชเทคนิคการสํารวจ
ดวยภาพถายและการแปลภาพถาย เทคนิคการ
ทําแผนที่ การศึกษาการขยายตัวของเมือง เปน
ตน  

จ า กนั้ น  เ ส ด็ จ ฯ  ไ ป ยั ง ทํ า เ นี ย บ
ประธานาธิบดี (Palais de l’ Elysée) ทรงพบ
มาดามมิตแตรองด (Madame Danielle 
MITTERANDE) ภริยาประธานาธิบดีแหง
ฝรั่งเศส และเสวยพระสุธารส มาดามมิตแตร
องดจัดถวาย จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่น่ัง 
เสด็จฯ ไปยังเมืองตูลูส (Toulouse) ทรงเยี่ยม
ศูนย ก ารศึ กษาอวกาศแห งชาติ  (Centre 
National d’Etudes Spatiales) ทอดพระเนตร
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ง านด านภาพถ ายจากดาว เที ยมสํ า ร วจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาพโปสเตอรภาพถาย
ดาวเทียม SPOT บริเวณตางๆ เสด็จ ฯ ไปยัง
เมืองแซง ลารี ซูลัง (Saint Lary Soulan) อยูใน
เทือกเขาปเรเนส (Pyrénées) ชายแดนสเปน 
เขตปเรเนสเปนเขตเศรษฐกิจและมีชื่อเสียงดาน
การทองเที่ยว มีลําน้ําสําคัญชื่อ ลา เนสท ไหล
มาจากภูเขา สามารถกั้นนํ้าสงไปเลี้ยงพ้ืนที่
เกษตรกรรมไดหลายอําเภอ มีสถานีการเลนสกี 
การสงเสริมเอกลักษณตางๆ ของเขตปเรเนส 
เชน ผาขนสัตวของปเรเนส จากนั้น เสด็จฯ ไป
ทรงสกี ณ สถานีสกีบนภูเขา  

วั นต อมา  เ สด็ จฯ  กลับ เ มื องตู ลู ส 
ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต เ ร่ือง Don 
Quichotte ณ โรงละครบัลเลต แลวทรงพระ
ดําเนินไปทอดพระเนตรโบสถจาโคแบงส สราง
ขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 13-14 ในนิกายโด
มินิแกง (l’Ordre des Dominicains) เสด็จ ฯ 
ไปยังสถานีรับสัญญาณดาวเทียมโอสซาเกล 
(Aussaquel) ซ่ึงมีกิจการและบทบาทใน
โครงการดาวเทียม ทั้งดาวเทียมประเภทสํารวจ
ทรัพยากร  และดาวเทียมประเภทสื่ อสาร 
ทอดพระเนตรการรับภาพจากดาวเทียมใน
จอคอมพิวเตอรและจากเรดารรับสัญญาณที่
หมุนตามดาวเทียม จากนั้น เสด็จฯ ไปทรง
เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ที่เมือง
รามองวี แซงต อาน (Ramonville St. Agne) 
ทอดพระเนตรการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
หองสมุด และนิทรรศการการแตงนิทานจาก
จินตนาการของเด็ก  

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยปอล 
ซาบาติเอร (Paul SABATIER) เปน
มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรสาขาตางๆ ตั้ง
ชื่อตามนักวิทยาศาสตรชาวตูลูสผูไดรับรางวัล
โนเบลในทางอินทรียเคมี ตอมา เสด็จฯ ไปยัง

อาคารโซดิแอค (Zodiac) ทรงฟงการบรรยาย
เกี่ยวกับสถาบัน Institut de la Carte 
Internationale de Tapis Végétal ซ่ึง
ดําเนินงานดานการศึกษาปญหาพิเศษรวมกับ
หนวยงานและประเทศตางๆ เชน การศึกษา
พ้ืนที่ปาชายเลนในประเทศตางๆ การใชภาพ
ดาวเทียมจําแนกสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ 
จําแนกออกมาเปนแผนที่ การใชรีโมทเซนซิ่งใน
การศึกษาพืชธรรมชาติและพืชที่ปลูกในเขต
รอน เปนตน  

เ ส ด็ จ ฯ  ไ ป ท ร ง เ ยี่ ย ม วิ ท ย า ลั ย
เกษตรกรรมปูรปง (Purpan) อยูทางตะวันตก
ของตูลูส เปนสถาบันเอกชนที่รวมกันกอตั้งโดย
เจาของฟารมในเขตตูลูส มีการเรียนการสอน
เนนในเรื่องเกษตรและวิชาการที่เกี่ยวของ และ
ทํางานประสานกับหนวยงานตางๆ ดําเนิน
โครงการของสถาบัน เชน โครงการสหกรณ 
พัฒนาโปรแกรม GIS ใชภาพดาวเทียมใน
การศึกษาพื้นที่เกษตร ผลกระทบของน้ําทวม 
แลวเสด็จฯ ไปยังสถาบันวิจัยเกษตร INRA 
(Institut Nationale de la Recherche 
Agronomique) ทอดพระเนตรสถานีปศุสัตว ซ่ึง
มีโครงการเพิ่มผลผลิตลูกแกะที่ดี ศูนยวิ จัย 
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ทําการวิจัยในเรื่อง
ผลผลิตการเกษตร  

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโบสถแซงต
แซรแนง (La Basilique Saint Sernin) สรางขึ้น
เม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่ 11-12 และมีการ
บูรณปฏิสังขรณหลายครั้ง แลวเสด็จฯ ไปทรง
เยี่ยมโรงเรียนมัธยมสหศึกษาแหงแซงตแซร
แนง (Lycée Saint Sernin) เปนโรงเรียนที่สอน
ในดานรีโมทเซนซิ่งระดับมัธยมศึกษา วิธีการใช
ภาพถายจากดาวเทียม การใชคอมพิวเตอรชวย
ในการวิเคราะหขอมูล การศึกษาพื้นที่จริง
เพ่ือใหรู จักสภาพธรรมชาติ เชน ปาไม พืช
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เกษตร การติดตามการเพาะปลูก เปนตน 
จากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยครู (Ecole 
Normale) ที่ทําการสอนวิชาครูสําหรับเด็กปกติ
ระดับอนุบาลถึงประถม และยังสอนวิชาครู
สําหรับเด็กพิการ แลวเสด็จฯ กลับกรุงปารีส  

เสด็จฯ ไปยังหางเซลแมร (SELMER) 
เปนรานของบริษัทผลิตเครื่องดนตรีที่เกาแก
และมีชื่อเสียง เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมสํานักขาว
ฝรั่งเศส (Agence France Presse – AFP) 
ทอดพระเนตรกิจการของสํานักพิมพที่ส ง
ขาวสารที่นาสนใจไปถึงคนทั่วโลกในเวลา
รวดเร็ว แลวเสด็จฯ ไปยังพิพิธภัณฑลูฟร ซ่ึง
ที่ ตั้ งของพระราชวั งลูฟร เ ดิม เปนวั งของ 
พระ เ จ าฟ ลิ ปป  ออกุ สต  ต อมา ได มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงการใชสอยหลายอยาง ตั้งแตเปน
วัง เปนคายทหาร คุก โรงเรียน สถาบันวิชาการ 
ที่ทําการรัฐบาล จนเปนพิพิธภัณฑในปจจุบัน 
ทอดพระเนตรอาคารใหมสวนขยายเปนปรามิด
แกว ในบริเวณลานนโปเลออง ทรงฟงการ
บรรยายเรื่องการขุดคนรากฐานของลูฟรอันเปน
สวนที่สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 13 จากนั้น 
ทรงพระดําเนินทอดพระเนตรรานหนังสือเล็ก ๆ 
ริมแมนํ้าแซน  

เสด็ จฯ  ไปทรง เยี่ ยมสถาบัน  IGN 
(Institut Géographique National) ที่เมือง
แซงต มังเด (Saint Mandé) นอกกรุงปารีส 
เปนหนวยงานที่ดําเนินงานดานการทําแผนที่ 
ในช วงบ าย  เสด็ จฯ  ไปยั งกระทรวงการ
ตางประเทศ ทรงรับการทูลเกลา ฯ ถวายเครื่อง
อิสริยาภรณ Palmes Académiques เพ่ือ
เทิดพระเกียรติที่ทรงเปนผูที่มีสวนในการสราง
ความเขาใจและเชื่อมสัมพันธระหวางประเทศ
ฝรั่งเศสและไทยในดานวิชาการ แลวเสด็จ ฯ ไป
ยัง Bureau Central des Etudes d’ Outre-Mer 
- BCEOM เปนหนวยงานวิศวกรรมจัดตั้งขึ้น

เม่ือ ค.ศ. 1949  เชี่ยวชาญในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เชน การจัดการที่ดิน การ
วางแผนคมนาคมขนสง เปนตน  

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร "ลา 
เดฟองซ" (La Defense) โครงการเมืองธุรกิจ
ใหญแห งใหมนอกปารีสไปทางเขตเนยยี 
(Neuilly) ซ่ึงเปนชานเมืองของปารีส และ
อนุญาตใหมีการปลูกสรางอาคารสูงได จากนั้น 
เ สด็ จฯ  ไปทรง เยี่ ยมกระทรวงวิ จั ย และ
เทคโนโลยี ที่รับผิดชอบงานวิจัยดานเกษตร 
พลังงาน วิทยาศาสตรสุขภาพ การสํารวจ และ
อ่ืนๆ …” 

2. Réflexions ความคิดคํานึง 
 พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ  “Réflexions 

ความคิดคํานึง” นําเสนอ 3 ภาษาคือ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เปนพระ
ราชนิพนธรวมบทกวีนิพนธ ภาษาฝรั่งเศสใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พรอมเกร็ดประวัติเกี่ยวกับบทกวีที่ทรง
แตงและโปรดเรียบเรียงไวทายบทกวี แตละบท 

 
ตัวอยางปกพระราชนิพนธ Reflexions 

"Les poemes que j' ecris decrivent 
ce qui est dans ka pensee et dans le 
coeur. Ce sont les instruments qui 
transforment les experiences personnelles 
dans les differents moments en une 
philosophie universelle..." (L'intriduction de 
Son Altesse Royale dan Réflexions, 4 
edition) 



 -16- 

"The poetry I wrote came from my 
thoughts and my heart. It is a device that 
transforms personal experience of different 
moments into a universal philosphy..." 
(From the Preface of Her Royal Highness in 
Réflexions, 4th edition) 

"...บทกวีที่ เขี ยนบรรยายสิ่ งที่ มี ใน
ความคิดจิตใจ เปนเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลง
ประสบการณสวนตัวหลายๆ กรณีออกเปน
ปรัชญาสากล..." (พระราชนิพนธคํานํา ความคิด
คํานึง พิมพครั้งที่ 4) 

พระราชนิพนธบทกวีภาษาฝรั่งเศส ได
ทรงเริ่มเขียนตั้ งแต พ .ศ .  2514 จนถึงบท
สุดทายที่ทรงเขียนใน พ.ศ. 2525 ดวยทรงมี
พระราชภารกิจมาก จึงมิไดทรงประพันธบทกวี
ฝรั่งเศสอีก ใน พ.ศ. 2522 ธนาคารกสิกรไทย 
ไดขอพระราชทานพระราชานุญาต พิมพบทกวี
ภาษาฝรั่งเศส ในตอนนั้น ทรงคนหารวบรวมมา
ได 14 บท การพิมพครั้งแรก ไดรับการตอนรับ
จากผูอานอยางดียิ่ง ธนาคารกสิกรไทยจึงได
พิมพครั้งที่ 2 ในคร้ังน้ีไดเพ่ิมบทกวี แลวมี
ผูสนใจพระราชนิพนธบทกวีฝรั่งเศสนี้ ไดขอ
พระราชทานพระราชานุญาต  แปล เป น
ภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน และเกาหลี 

ใ น ว โ ร ก า ส ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 48 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 
2546 คณะกรรมการอักษรศาสตรบัญทิต รุนที่ 
41 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริษัท 
นานมีกรุ ป  จํ ากั ด  จึ ง ได ขอพระราชทาน
พระราชานุญาต จัดพิมพพระราชนิพนธบทกวี
ภาษาฝรั่งเศส Réflexions ความคิดคํานึง อีก
ครั้งหน่ึง พรอมบทแปลภาษาไทยและภาษาจีน 
เปนการพิมพครั้งที่ 5 เพ่ือเฉลิมพระกิตติคุณ 
และเผยแพรพระปรีชาสามารถด านการ

ประพันธใหแผไพศาล ในครั้งน้ี นอกจากจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานบทกวี ชื่อ 
"Chateaux de sable" หรือ "ปราสาททราย" ที่
ทรงแตงใน พ.ศ. 2525 ใหนํามารวมพิมพเปน
ครั้งแรกแลว ยังทรงพระกรุณาเลา เกร็ดประวัติ
เกี่ยวกับบทกวีแตละบท อันจะยังประโยชนตอ
ผูสนใจศึกษาดานอักษรศาสตร 

เกร็ดประวัติที่ทรงเลาที่สาระนา สนใจ 
อานเพลิน ใหขอคิดดีๆ และเสริมใหการอานบท
กวีน้ีด่ืมดํ่ามีรสชาติยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นเดนชัด
ถึง พระปรีชาญาณในความเปนกวี ที่มีภาษาใจ
อันเปนภาษาสากล สัมผัสรับรูไดดวยใจ ไมมีสิ่ง
ใดมากีดขวางได ทั้งยังแฝงไวดวยปรัชญา
ความคิด สุนทรียะ และลึกซึ้ งดวยอารมณ
ความรูสึก (Pantip, 2552) 

 

การเจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส  

กระทรวงการตางประเทศ (2551) ได
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรี
กับสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไวดังน้ี 

• 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2538 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จฯ  เยือนฝร่ังเศสเปนการสวน
พระองค 

• 14 -16  ธันวาคม  2541 สมเ ด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนฝร่ังเศสเปนการสวนพระองค 

• 27 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2543 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เยือนฝร่ังเศส เพ่ือทรงรวมพิธีเปด
นิทรรศการเกษตรกรรมนานาชาติ ตามคํากราบ
บังคมทูลเชิญของทางการฝรั่งเศส 
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• 21-28 พฤษภาคม 2543 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เยือนฝร่ังเศสเพื่อทรงรวมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

• 16 -27  เมษายน  2544 สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ดานภาษาศาสตร จากสถาบัน
แหงชาติทางภาษาและอารยธรรมตะวันออก 
(Institut Nationale des Langues et 
Civilisations Orientales – INALCO) 

• 4 -5  เ ม ษ า ย น  2545 ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนการสวน
พระองค 

• กันยายน 2549 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
เยือนสาธารณรัฐฝรั่ งเศสเพื่อรวมงานเปด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส 

• มีนาคม  2551 สมเ ด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
เยือน FRench Polynesia เปนการสวน
พระองค 

• ทรงได รับการทูลเกลาฯ  ถวาย
อิสริยาภรณ ชั้น The Ordre des Palmes 
académiques (Order of Academic Palms) 
จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือเทิดพระเกียรติที่
ทรงเปนผูที่มีสวนในการสรางความเขาใจและ
เชื่อมสัมพันธระหวางประเทศฝรั่งเศสและไทย
ในดานวิชาการ  

• 12 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีงานฉลอง

ทําเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสครบ 150 ป ซ่ึง
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทยไดจัดขึ้น เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 
150 ปของการแตงตั้งเจาหนาที่การทูตคนแรก
ของฝรั่งเศส ทานเคานทแหงกาสเตลโน (le 
Comte de Castelnau) มายังราชสํานักแหง
สยาม  ความตอนหนึ่ ง ในสุนทรพจนของ
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย มร.
โลร็องต บีลี่ (Son Exc. M. Laurent BILI) 
กลาววา “...เปนเวลา 150 ปแลว  ที่ทําเนียบ
แหงนี้เปนประจักษพยานแหงพระเมตตาและ
ความใสพระทัยของพระราชวงศไทยตอประเทศ
ฝรั่งเศส รวมถึงวัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศส 
แนนอนวา ขาพระพุทธเจา นอมรําลึกถึงสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร  

ใตฝาละอองพระบาทฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินมางานคืนนี้ 
อีกทั้ งทรงรับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทยไวในพระราชูปถัมภ  ใตฝาละออง
พระบาทฯ จึงทรงเปนพยานแหงการสืบทอด
ความสัมพันธระหวางพระราชวงศไทยกับ 
ประเทศฝรั่งเศส ขาพระพุทธเจารูสึกสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เปนลนพน...” (สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย, 
2551) 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีงาน
ฉลองทําเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสครบ 150 ป 
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• 17 -20  มีนาคม  2552  สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ทรงเดินทางดวยรถไฟ TGV ไปยังเมืองปวติ
เยร  และทอดพระเนตรสถานีผลิตไฟฟ า
นิวเคลียรซีโวซ และ Futuroscope 

 เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2552 สํานัก
ฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ (L'École française 
d'Extrême-Orient: EFEO) ทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เ พ่ื อป ร ะก าศพร ะ เ กี ย รติ คุณด า นภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันอํานวย
ประโยชนแกวงวิชาการและสังคม ทูลเกลาฯ
ถวายโดยนาย Franciscus Verellen 
ผูอํานวยการสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ 

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรหองสมุด
ของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ และเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงรวมการสัมมนาทาง
วิชาการในหัวขอ "ศิลปะทวาราวดี : แงมุม
ตางๆ  ทางดานการวิ จัยทางโบราณคดีใน
ประเทศไทย” ณ พิพิธภัณฑศิลปะเอเชีย
แหงชาติกีเมต (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย, 2552) 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรหองสมุดของสํานักฝรั่งเศสแหง
ปลายบุรพทิศ หลังจากการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552  

 

บทสงทาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเปนปราชญผูลุมลึกใน
วรรณคดีและภาษาฝรั่งเศส ทรงจรรโลงไวซ่ึง
ความงดงามแหงภาษาและวรรณคดี ทรงใช
ภาษาเพื่อการพัฒนาทางดานการศึกษาและ
สังคมไทย ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดี
กับนานาประเทศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คุณวิภา สุจินัย-แบรวาส
(Wipa SUCHINAI-BERVAS) เจาหนาที่ความ
รวมมือดานภาษาฝรั่งเศส ฝายวัฒนธรรมและ
ความรวมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ที่ใหความอนุเคราะหแปล
บทคัดยอเปนภาษาฝรั่งเศส และ Mr.Alan Key 
ที่ ก รุ ณ า ช ว ย ต ร ว จ ไ ว ย าก รณ บทคั ด ย อ
ภาษาอังกฤษ  
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