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บทคัดยอ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (พ.ศ.24662551) ทรงเปนแบบอยางของนักอักษรศาสตรโดยแท ทรงสรางสรรคผลงานทางดานหนังสือ งานวิชาการ
ภาษาและวรรณคดี อั น เป น งานด า นอั ก ษรศาสตร ไว เ ป น จํ า นวนมากในบรรณพิ ภ พ ประกอบด ว ย
พระนิพนธ เกี่ยวกับพระราชวงศ 12 เรื่อง พระนิพนธแปล 3 เรื่อง พระนิพนธสารคดีเชิงทองเที่ยว 10
เรื่อง และพระนิพนธบทความทางวิชาการ 1 รวมทั้ง ทรงรับเปนพระอาจารยสอนภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศสของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายสถาบัน ทรงเปยมดวยพระวิริยะอุตสาหะในการสอน
และถายทอดความรูแกศิษย สงเสริมสนับสนุนใหศิษยเรียนรูจริง สามารถใชความรูเปนประโยชนแกชีวิต
และแก ประเทศชาติ ตลอดจน ทรงพระกรุณาอุปถัมภ การศึกษาของชาติเ ปนอเนกประการ นับ เปน
คุณูปการอยางยิ่งตอแวดวงอักษรศาสตรของประเทศไทยและของโลก สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
จึงไดขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายรางวัล “นราธิป” องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาติ(UNESCO) ไดทูลเกลาฯ ถวายเหรียญวิกเตอร อูโก (Victor Hugo) อันเปนเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติดานอัก ษรศาสตร และรั ฐบาลสาธารณรัฐฝรั่ง เศสไดทู ลเกล าฯ ถวายถวายอิสริยาภรณสูงสุด
ทางดานศิลปะและอักษรศาสตร
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ABSTRACT
Her Royal Highness Galyani Vadhana, Princess of Narathiwat (1923-2008) is a perfect role
model for a liberal artist. Her creativity transpired into a wealth of publications, linguistic works
and literature in the liberal arts field of study. Her achievements consist of 12 poetries about the
royal family, 3 translated books, 10 tourism non-fiction books, and one academic article. In
addition, she was a French language professor at several Thai’s Universities. She was filled
with determination and endeavor toward her instruction while passing knowledge to her
students. She encouraged her students to progress towards in-depth study so that they can
really apply the knowledge for the benefit of their own, as well as the nation's wellbeing. She
kindly supported the national educational system via numerous means. She has made
significant contribution toward the study of fine arts, not only for Thailand but worldwide. The
Writers Association of Thailand awarded Her Royal Highness with the “Naratip Award”. United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) awarded Her Royal
Highness with the Victor Hugo medal, a prestigious award for arts. The French Government
also awarded the Princess with the highest awards in arts and literature.

Keywords: Galyani Vadhana, Princess of Narathiwat; arts
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บทนํา
สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ
เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (พ.ศ.24662551) ทรงสนพระทั ย ด า นอั ก ษร
ศาสตร มาตั้ ง แต ยั ง ทรงพระเยาว
และเมื่อทรงเจริญพระชนมายุขึ้น ก็
ได ท รงสร า งสรรค ผ ลงานทางด า น
หนั ง สื อ งานวิ ช าการภาษาและ
วรรณคดี อั น เป น งานด า นอั ก ษร
ศาสตร ไวเปนจํานวนมากในบรรณพิภพ เปนคุณูปการอยางยิ่งตอแวดวงอักษรศาสตรของประเทศไทย
และของโลก ดังเปนที่ประจักษเมื่อองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ(UNESCO)
ไดขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายเหรียญวิกเตอร อูโก (Victor Hugo) อันเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ดานอักษรศาสตร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 (สิทธา พินิจภูวดล, 2545)

ความสนพระทัยดานอักษรศาสตร
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสนพระทัย
ดานการอานและการเขียนซึ่งเปนพื้นฐานของอักษรศาสตร มาแตเมื่อทรงศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนราชินี ไดทรงอานหนังสือภาษาไทยเทาที่จะทรงหาได แตในเวลานั้น
หนังสือสําหรับเด็กยังมีนอยจึงทรงอานหนังสือพิมพ ทรงจําไดวาทรงอานเรื่อง
สําหรับเด็กเรื่องหนึ่ง ซึ่งตอมาเมื่อเสด็จไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ก็ทรง
ไดอานเรื่องเดียวกันนี้เปนภาษาฝรั่งเศสคือเรื่อง “Sans Famille” หรือ “ไรญาติ"
ของเอกตอร มาโล (Hector Malot) ซึ่งตอมาไดรับการแปลเปนภาษาไทยโดย
หมอมหลวงสาย สนิทวงศ "ไรญาติ " เปนเรื่องราวของเด็กกําพราคนหนึ่งที่ถูก
เก็บมาเลี้ยงโดยครอบครัวชาวนาที่ยากจน และไดถูกขายใหกับนักแสดงละครเร
ที่ตระเวณแสดงละครหาเงินไปตามเมืองตางๆ โดยมีสุนัข 3 ตัวกับลิงอีกหนึ่งตัว
เปนนักแสดงอยูในคณะ จากจุดเริ่มตนของชีวิตที่ผกผัน ความไมลงรอยกันของ
คนและสัตวกลายมาเปนความผูกพันอยางมิตรที่ไมอาจแยกจาก แตชะตาชีวิต
หรือจะบันดาลเพียงความสุข ชะตากรรมแหงทุกขทําใหทั้งหมดตองพลัดพราก ตางตองผจญกับภัยใน
ชีวิตที่ซัดกระหน่ําดั่งคลื่นวิบากกรรมที่ถาโถมแตละชีวิตใหตองเจ็บช้ําระทมทุกข จนกระทั่งใครคนหนึง่ ยืน่
มือเขามาชวยเหลือใหความสุขกับเรมีอยางที่ครอบครัวดีๆ ครอบครัวหนึ่งจะมีให เมื่อ"เรมี" ไดรับสัมผัส
อันอบอุนไมนาน ก็ตองมีเหตุใหพลัดพรากจากความรักอีกครั้ง จนกระทั่งที่สุดผลของความดีและการมี
ความหวังอยูตลอดเวลา ไดทําใหเขาไดพบกับสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิต...เรื่องราวของเรมี, โชลี-เกอร
(ลิง) และสุนัข 3 ตัว และตัวละครสําคัญอื่นๆ ที่สลับกันเขามาในฉากละครชีวิตหรรษาปนทุกขระทม และ
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ดวยกลวิธีการประพันธของมาโล ทําใหนวนิยายเรื่องนี้เปนวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกเรื่องเยี่ยมที่ไม
ควรพลาด (ไรญาติ, 2551)
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเลาไวใน
พระนิพนธ เรื่อง “แมเลาใหฟง” ความตอนหนึ่งวา “ที่ ชองโซเลย (สถานรับเลี้ยงเด็ก) ขาพเจาไดเรียน
ภาษาฝรั่งเศสวันละชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง ซึ่งครูที่นั่นสอนใหพิเศษ มีหนังสือเด็กใหอานดวย ตอนแรก
อานไมเขาใจอะไรเลย เวนแตชื่อคน อานๆ ไปก็ชักรูเรื่อง แม(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ก็เรียนภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน และครูที่สอนแนะนําใหอานหนังสืองายๆ กอน บางเลมก็เปนหนังสือเด็ก
บางครั้งเลยมาอานหนังสือเลมเดียวกันกับลูกสาว ขาพเจาเลยมีโอกาสถามแมบาง (กัลยาณิวัฒนา, 2549
ก: 182)
เมื่อ พ.ศ. 2478 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ทรงเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรี ชื่อ École Supérieure de Jeunes Filles de la Ville de
Lausanne ทรงเรียนภาษาเยอรมันและภาษาละตินดวย ตอมาใน พ.ศ. 2481 ทรงยายไปศึกษาตอที่เจนี
วา ในลักษณะของนักเรียนประจําที่ International School of Geneva ทรงสอบผานชั้นสูงสุดของระดับ
มัธยมศึกษาไดเยี่ยมเปนที่ 1 ของโรงเรียน และที่ 3 ของประเทศสวิตเซอรแลนด ณ ที่นี่พระองคทาน ทรง
อ า นหนั ง สื อ วรรณคดี ม าก และทรงพบว า การอ า นมี ส ว นช ว ยให ภ าษาฝรั่ ง เศสของพระองค ดี ขึ้ น
(สรรพสามิต, 2550: 34)
พ.ศ. 2485 ไดเสด็จเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยโลซานนในคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี ทรง
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี และไดรับ Diplôme de Chimiste A เมื่อ พ.ศ. 2491 ในระหวางทีท่ รงศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโลซานน ไดทรงเขาศึกษาหลักสูตรของสังคมศาสตร-ครุศาสตร
Diplime de Sciences Sociales Podagogiques อันประกอบดวยวิชาตางๆ ในสาขาวิชาการศึกษา
วรรณคดี ปรัชญา และจิตวิทยา แมเมื่อทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีแลว ก็ยังทรงศึกษา
วิชาวรรณคดีและปรัชญาตอไปอีกดวยความสนพระทัย (วัฒนธรรม,กระทรวง, 2550:10-11)

งานวิชาการ ภาษาและวรรณคดี
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงลุมลึกในงาน
วิชาการ ภาษาและวรรณคดี ทรงเปนครูโดยพระอัธยาศัยมาตลอดพระชนมชีพ เมื่อทรงพระเยาว ทรง
เปนครูของสมเด็จพระโสทรานุชาทั้งสองพระองค ทรงเปนครูของพระสหาย เมื่อใครถามวาโตขึ้นจะทรง
เปนอะไร ก็ทรงตอบวาจะเปนครูเมื่อทรงพระเจริญขึ้นก็ไดทรงเปนครูมีลูกศิษยเต็มบานเต็มเมืองจริงๆ
(วิษณุ เครืองาม, 2551)
เมื่อสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จนิวัติ
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2493 สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงทราบดีวาพระธิดาโปรดการเปนครูมาแตทรง
พระเยาว ไดรับสั่งแนะนําใหทรงงานเปนอาจารย จึงทรงรับงานเปนอาจารยพิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสที่
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2495 ขณะพระชนมายุ 29 พรรษา
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การที่ตองทรงสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัยนั้น แตแรกก็ไมถูกพระอัธยาศัยนัก เพราะ
โปรดจะสอนเด็กในโรงเรียนมากกวา แตวิชาภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศสเปนวิชาชั้นสูง เรียนกัน
ในระดับมหาวิทยาลัย(วิษณุ เครืองาม, 2551) ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ พระองคทานทรงสอนวิชา
สนทนาภาษาฝรั่งเศส วิชาอารยธรรมฝรั่งเศส และวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทรงเนน
วิชาสนทนาภาษาฝรั่งเศส และวรรณคดีฝรั่งเศส นิสิตที่ไดมีโอกาสเปนศิษยลวนปติยินดีในพระ
กรุณาธิคุณยิ่งนัก หลายคนรําลึกไดวาในวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสทรงสอนผลงานของ Victor Hugo นัก
ประพันธเอกของโลก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงสอนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนถึงพ.ศ. 2501
<< Victor Hugo (ค.ศ.1802 - 1885) กวีและนักประพันธเอกชาวฝรั่งเศส

ตอมาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งกอตั้ง
ขึ้ น ใ น ป พ . ศ . 2 5 0 5 มี แ ผ น ง า น ข ย า ย ห ลั ก สู ต ร ก า ร ส อ น
ภาษาตางประเทศหลายดาน อันประกอบดวยภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน
ญี่ปุน และรัส เซีย จําเปนตองมีผู อํานวยการภาษาต างประเทศใน
หนาที่นี้ (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร, 2551) โดยผูอํานวยการนั้น ตองกํากับดูแลและ
ประสานสาขาวิชาภาษาตางประเทศที่จะพึงมีตอไป ศาสตราจารย
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ คณบดีคณะศิลปศาสตรในขณะนั้น ไดมีโอกาส
เขาเฝา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2512 ณ วังสระปทุม ไดกราบทูลใหทรงทราบ
ถึ ง โครงการขยายการศึ ก ษาสาขาวิ ช าเอกด า นต า งๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยเฉพาะในด า น
ภาษาตางประเทศมีปญหาการขาดแคลนอาจารยและผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเปนผูบริหารงานใน
สาขา และดานการสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส งานหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
และงานผูอํานวยการภาษาตางประเทศ
จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มั่นใจในพระปรีชาสามารถ จึงขอพระราชทานพระกรุณาให
ทรงรับงานสอนและงานบริหารในคณะศิลปศาสตร และดวยพระกรุณาเปนลนพน พระองคทานจึงทรงรับ
งานสอนและงานบริหารดังกลาว โดยนอกจากทรงสอนภาษาฝรั่งเศส และวรรณคดีฝรั่งเศส แกนักศึกษา
ชั้นปตางๆ แลว ยังทรงดูแลหลักสูตร ดูแลการสอนของอาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาดังกลาวดวย ทรงจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสจน
สําเร็จใน พ.ศ. 2516 เปนหลักสูตรที่ผสมผสานความรูดานภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสเขาดวยกันอยาง
เหมาะสม ทรงจัดระเบียบการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาฝรั่งเศสและภาษาตางประเทศอื่นๆ ให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อาทิเชน หลักเกณฑการวัดผลทางการศึกษา การประเมินผลการสอนของ
อาจารย ทรงศึกษาคนควา และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ไดทรงเสด็จดูงานและเขาสัมมนายัง
ตางประเทศอยางสม่ําเสมอ ไดทรงนําการจัดสัมมนาวิชาการ การริเริ่มงานใหมๆ อาทิเชน การจัดสราง
แบบทดสอบจัดระดับความรูภาษาฝรั่งเศสมาใชเพื่อจัดแบงนักศึกษาเขากลุมเรียนตามความสามารถของ
ตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่มีการทดสอบวัดระดับความรูภาษา
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ฝรั่งเศสสําหรับนักศึกษา และยังพระราชทานแบบทดสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักศึกษาใหกับ
อาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ นําไปใชในสถาบันของตนอีกดวย

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ขณะกําลังทรงสอนภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พระองคทานทรงอานหนังสือดานภาษาศาสตรจํานวนมาก รวมทั้งทรงอานและศึกษาทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดีตางๆ โดยจะทรงแสวงหาหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประเทศนั้นมาศึกษา
อยางละเอียดกอนเสมอ และระหวางที่ทรงงานสอน ก็ไดทรงรวมกิจกรรมทางวิชาการหลายดาน อาทิเชน
ทรงเปนกรรมการสอบชิงทุน ก.พ. ไปศึกษาตอตางประเทศ ทรงเปนประธานออกขอสอบภาษาฝรั่งเศส
ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในป พ.ศ. 2519 เมื่อพระราชกิจดานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ จึงทรงลาออกจากตําแหนง
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตก็ยังเสด็จเปนองคบรรยายพิเศษตอไปอีก นอกจากนั้น
ยั ง ทรงรั บ เป น องค บ รรยายพิ เ ศษวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสในคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละอั ก ษรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอีกดวย
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสนพระ
หฤทัยศึกษาคนควาตําราดานการสอนภาษาและภาษาศาสตร เพื่อนําทฤษฎีใหมๆ มาปรับใชกับปญหา
การสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยของไทย ไดทรงพระเมตตาพระราชทานคําแนะนํา
เกี่ ย วกั บ การสอนภาษาและวรรณคดี ฝ รั่ ง เศสแก อ าจารย ใ นสาขาวิช าภาษาฝรั่ ง เศสนานัป การ หลั ง
พระราชทานคําแนะนําและขอวิเคราะห ในการจัดทําและขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแนวการสอน
ภาษาฝรั่ ง เศส ทํ า ให ง านด า นวิ ช าการของสาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
เจริญกาวหนาเปนลําดับ และทําใหอาจารยไดมีโอกาสปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยพระ
หฤทั ย ที่ มุงมั่ นในอั นที่ จะปฏิ บั ติ พระราชกิจในหนาที่ใ หสํ า เร็ จลุลว งไปด ว ยดี ที่สุด และเพื่ อการนี้ท รง
เสียสละทั้งเวลา ความสะดวกสบาย ตลอดจนทรัพยสวนพระองค สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ไดทรง
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แสวงหาหนังสือและนิตยสารภาษาฝรั่งเศส พระราชทานใหเปนสมบัติของคณะวิทยาศาสตรและอักษร
ศาสตร เพื่อใหอาจารยและนิสิตสามารถติดตามเหตุการณของโลกและวิชาความรูใหมๆ ในดานตาง ๆ
หลังจากที่ปฏิบัติงานดานการสอนมาจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2521 ทรงไดรับการโปรดเกลาฯ
พระราชทานตําแหนง ศาสตราจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตอมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กราบทูลใหทรงทราบปญหาการขาดแคลนอาจารย เพราะเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในจังหวัด
หางไกลและมีปญหาเรื่ องความปลอดภัย ก็ไดพระราชทานพระเมตตา เสด็จทรงบรรยายวิชาภาษา
ฝรั่งเศส วิชากวีนิพนธ โดยประทับอยูในวิทยาเขตปตตานี ดังเชนอาจารยอื่นๆ การเสด็จครั้งนั้นทรงสราง
ขวัญและกําลังใจแกคณาจารย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีโดยทั่วกัน
ในระหว า งที่ ท รงปฏิ บั ติ ง านอาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นั้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได ก ราบทู ล เชิ ญ เป น องค บ รรยายพิ เ ศษวิ ช าภาษาและวรรณคดี ฝ รั่ ง เศสแก
นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นปที่ 3, 4 ตั้งแต ป พ.ศ. 2524 จนถึง พ.ศ. 2527 และได
พระราชทานเงินสมนาคุณที่มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม ทูลเกลาฯ ถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงไดมาสอน
พิเศษแกนักศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เรียนดี แตขาดแคลน
ทุนทรัพย เพื่อซื้อตําราประกอบการเรียนเปนประจําทุกปๆ ละ 2 ทุน
นอกจากจะทรงมีพระเมตตาแกนักศึกษาแลว ยังไดพระราชทานคําแนะนําเกี่ยวกับการสอน
ภาษาและวรรณคดีแกอาจารยในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนานัปการ ทําใหงานดานวิชาการของสาขาวิชา
ฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เจริญกาวหนาเปนลําดับ เปนที่นาพอใจยิ่งและเมื่อไดมีการกอตั้ง
สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม ก็ไดทรงพระกรุณารับเปนนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมดวย
พระปรีชาญาณจากประสบการณที่ทรงงานสอนภาษาฝรั่งเศสมาเปนระยะเวลานาน จึงทรง
ตระหนักถึงปญหาความตอเนื่องในการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทรงริเริ่ม
กอตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2520 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ
สอนและการศึกษาวิจัยคนควาอารยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับและ
แขนงวิชา และเพื่อเปนศูนยกลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิชาการ สื่อการสอน วิธีการ
สอน และประสบการณ เปนศูนยประสานงานการสงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางสถาบัน
ตางๆ เปนศูนยกลางการติดตอกับองคกรและหนวยงานของไทยที่เกี่ยวของ (Services Culturels)
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และ Southeast Asian
Ministers of Education Organization (SEAMEO) เปนตน รวมทั้งเพื่อสงเสริมความสามัคคีและ
สวัสดิการของครูภาษาฝรั่งเศส พระองคทานทรงดํารงตําแหนงนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ตราบ
จนกระทั่งสิ้นพระชนม นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแกสมาคมฯ นอกจากนี้ พระองคทานยังได
พระราชทานความอนุเคราะหแกสมาคมฯ ในทุกทาง อาทิเชน ทรงสนับสนุนการพิมพวารสารของสมาคม
เพื่อเผยแพรความรูใหมๆ พระราชทานพระนิพนธบทความลงวารสาร
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ทรงสงเสริมใหสมาชิกครูไดเขารับการสัมมนา ดูงานและศึกษาตอ เปนตน ทําใหการเรียนการ
สอนวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสและการวิ จั ย ด า นภาษาฝรั่ ง เศสในประเทศไทยทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษาเจริญรุดหนาเปนลําดับ
รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดตระหนักถึงพระราชกิจ ที่ไดทรงปฏิบัติเพื่อความเจริญกาวหนาของ
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษา พระปรีชาสามารถอันเปนเลิศ และที่ไดทรงบําเพ็ญ
พระองคเปนแบบอยางอันดีงาม จึงไดถวายอิสริยาภรณสูงสุดทางดานศิลปะและอักษรศาสตร คือ Croix
de Commandeur des Arts et des Lettres เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือนมกราคม 2522 ตอจากนั้น
เดือนพฤษภาคม 2535 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวาย
เหรียญวิกเตอร อูโก(Victor Hugo) ในฐานะที่ทรงปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรฝรั่งเศส ทรงไดรับ
เหรียญเปนลําดับที่ 4 ซึ่ง 3 ดับแรกเปนชาวฝรั่งเศสทั้งสิ้น(มติชน, 2551) และเดือนตุลาคม 2540 รัฐบาล
ฝรั่งเศสตระหนักถึงพระกรณียกิจที่ไดทรงสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอยางตอเนื่อง จึง
ถวายอิสริยาภรณสูงสุดอีกสาขาหนึ่ง คือ Croix de Commandeur de l’ Ordre National du Mérite

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงอานและ
ศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตรมาโดยตลอด ในการเสด็จเยือนประเทศ
ตางๆ จะทรงแสวงหาหนังสือ และเอกสารเกี่ยวกับประเทศ
นั้นมาศึกษาอยางละเอียดกอนเสมอ แมกระทั่งเมื่อครั้งทรง
เจริญพระชนมายุมากขึ้น ก็มิไดเปนเหตุใหทรงยอทอเบื่อ
หนายในการศึกษาหาความรูจากการอานดังรับสั่งวา “...
หนังสือเปนเพื่อนที่ดี เวลาเราอานหนังสือเราตองอยูใน
ความเงียบสงบ ทําใหเกิดสมาธิ จึงเปนความสุขอยาง
หนึ่ ง และเป น การฝ ก ใจที่ ดี ในทางปฏิ บั ติ บ างคนต อ ง
ทํางานหรือมีภารกิจมาก ก็หาเวลาสัก 5 นาที 10 นาทีก็
พอหรืออานหนาเดียวก็ยังดี...แตตองระวังอยาใหเกินไป...ขอใหพอดีๆเถอะ” และทรงฝากถึงการ
อานไววา “เมืองไทยเรามีกิจการพิมพและหนังสือมากมายเหลือเกิน ฉันก็หวังวาจะมีคนอาน
หนังสือใหมากสมกับที่มีการพิมพหนังสือออกมามากมายเชนนี้” นอกจากนี้ สมเด็จพระเจาพี่นาง
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เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังทรงเปนสมาชิกนิตยสารบางฉบับดวย แม
บางครั้งทรงมีพระภารกิจมาก ทําใหทรงมีเวลาในการอานนอย จึงทรงคิดจะยกเลิกการเปนสมาชิก “...แต
ก็ทําไมลง ...” (พระอัจฉริยภาพดานการอาน, 2551)
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากั ลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงศึกษา
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ อาทิเชนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน
ตั้งแตยังทรงพระเยาวจนทรงพระปรีชาสามารถใชประโยชนไดดียิ่ง ทั้งการเขียน การพูด สามารถรับสั่ง
ไดอยางคลองถึง 4 ภาษา ประกอบดวย ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และที่พอรับสั่งไดประปราย
อีก 2 ภาษา คือ สเปน กับรัสเซีย (แถมสิน รัตนพันธุ, 2549 : 218) ทรงเชี่ยวชาญในการแปลและการสอน
ทรงพระเมตตาพระราชทานคําแนะนํา คําสอนและวิจารณในการใชภาษาอยูเนื่องๆ (พระอัจฉริยภาพดาน
พระนิพนธ, 2551)

การเขียนและงานพระนิพนธ
ในดานการเขียน เมื่อพระชนมายุประมาณ 9 พรรษา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรไดทรงเริ่มออกวารสาร “รื่นรมย” ทรงเปนบรรณาธิการ ทรงเริ่ม
จากซื้อสมุดธรรมดาดวยราคาราว 10 สตางค เขียนดวยลายมือ สมาชิกกองบรรณาธิการประกอบดวยขา
ราชบริพารรุนเยาววัยเดียวกันในวังสระปทุมชวยกันเขียน แตปรากฏวาออกวางตลาดไดเพียงครั้งแรก
และครั้งเดียวเทานั้น นิตยสารเลมนี้ก็มีเหตุตองปดตัวลงไปเพราะ “เหนื่อยเสียเหลือเกิน” นอกจากนี้
สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ไดทรงสนับสนุนใหทรงอานหนังสือภาษาอังกฤษ และเรียบเรียงเรื่องดวย
พ.ศ. 2475 เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 70 พรรษา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
“หลานรัก” พระองคนอยพระองคโตก็ทูลเกลาฯ ถวายของขวัญแดสมเด็จยาอันเปนที่รัก ของขวัญชิ้นนี้
แตกตางจากเด็กคนอื่นในวัยเพียง 10 ขวบที่สามารถจะสรางสรรคใหสําเร็จลงไดงาย หากปราศจากเสีย
ซึ่งความวิริยะอุตสาหะและหัวใจที่รักจริง
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ทรงแปลหนังสือนิทาน แลวพิมพทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงแจก
ในวั น ประสู ติ วั นที่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2475 หนั งสื อเลมนั้ นคื อ “นิ ท าน
สําหรับเด็ก” ที่ประกอบดวยนิทานสั้นๆ 13 เรื่อง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงพระนิพนธไววา
“สมเด็จแมรับสั่งวาในเมื่อขาพเจาอานภาษาอังกฤษออก และรูจักนิทานฝรั่ง
มาก นาจะมาแบงใหเด็กไทยไดทราบบาง” และ “วิธีแปลของขาพเจาตอนนั้น
คือ อานเรื่องใหเขาใจเสียกอน แลวก็เลาเปนภาษาไทย ดังนั้นเรื่องที่ยาว 5-6
หนา จึงเหลือเพียง 1-2 หนา” ของขวัญชิ้นนี้ คงทําใหสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงพอพระราช
หฤทัยอยางยิ่ง (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2551: 55)
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ความสามารถดานพระนิพนธ เปนที่ประจักษจากผลงานอันประกอบดวยพระนิพนธ เกี่ยวกับ
พระราชวงศ 12 เรื่อง พระนิพนธแปล 3 เรื่อง พระนิพนธสารคดีเชิงทองเที่ยว 10 เรื่อง และ พระนิพนธ
บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ทรงตระหนักถึงความสําคัญของหนังสือ ซึ่งเปนสื่อดานความรูสติปญญาที่ดีที่สุด จึงทรงพระ
นิพนธ หนังสือที่รวบรวมขอมูลอันทรงคุณคาไวจํานวนมาก สามารถใชอางอิงและประกอบการศึกษา
คนควาเชิงศาสตรตางๆ ไดเปนอยางดี ทั้งทางดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
ปรัชญา ที่เรียบงาย ตรงไปตรงมา กระจางชัดรัดกุม
ในฐานะที่ทรงสรางสรรคพระนิพนธมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง ยาวนานและทรงไดรับการยกยอง
อยางกวางขวาง เมื่อพ.ศ. 2545 สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย จึงไดขอพระราชทานทูลเกลาฯถวาย
รางวัล “นราธิป” แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พระนิพนธที่รวบรวม ณ ที่นี้มีจํานวน 27 ชื่อเรื่อง แบงเปน 4 ประเภท ไดดังนี้ (พระอัจฉริยภาพ
ดานพระนิพนธ, 2551)
เกี่ ย วกั บ พระราชวงศ พระนิ พ นธ เ กี่ ย วกั บ พระราชวงศ เ หล า นี้ ล ว นทรงคุ ณ ค า ในเชิ ง
ประวัติศาสตรของชาติ ขอความในหนังสือสามารถใชอางอิงในเชิงวิชาการ ทั้งดานวิทยาศาสตรและ/หรือ
อั ก ษรศาสตร (วั ฒ นธรรม,
กระทรวง, 2551: 21) พระ
นิพนธเกี่ยวกับพระราชวงศ
ประกอบดวย
1. จุฬาลงกรณราช
สันตติวงศ พระนามพระราช
โอรส ธิดาและพระราชนัดดา
2. แมเลาใหฟง
3. พระราชธิ ด าใน
รัชกาลที่ 5
4. เวลาเป น ของมี
คา (Busy Fingers)
5. เจานายเล็กๆ – ยุวกษัตริย
6. ไปรษณียบัตรเจาฟา (Postcard Games)
7. เจาฟาทหารเรือ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1911 ถึง ค.ศ. 1916)
8. ตราแผนดิน ตราราชสกุลและสกุล อักษรพระนาม และพระนามยอ
9. สมเด็จเจาฟามหิดลฯ และงานศิลปะ (Prince Mahidol and Art)
10. จดหมายเหตุชาวบาน ขาวสมเด็จยาสวรรคตจากหนังสือพิมพ (Popular Chronicle From
The Press, The Demise of the Princess Mother)
11. สงเสด็จสมเด็จยา ประมวลเรื่องจากหนังสือพิมพ

11
12. มหามกุฎราชสันตติวงศ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา (พระนิพนธเลมลาสุด มี
ความหนากวา 600 หนา พิมพเมื่อ พ.ศ. 2547)
พระนิพนธแปล ไดสะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางดานภาษาศาสตรของสมเด็จพระเจา
พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร สามารถเข า ใจทั้ ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสไดอยางลุมลึก จนถายทอดจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งไดเปนอยาง
สมบูรณทั้งในดานความหมายและอารมณของเรื่อง
1. นิทานสําหรับเด็ก
2. แมเลาใหฟง (ภาค 2)
3. ราชาภิเษกพระเจากรุงสเปน (Le Coronnement Espagnol - The Spaininsh Coronation)
สารคดีทองเที่ยว พระนิพนธสารคดีทองเที่ยว มีทั้งทรงนิพนธดวยพระองคทั้งเลม และทรง
รวบรวมเรี ย บเรี ย งจากการที่ ท รงแบ ง หน า ที่ ใ ห ผู ร ว มคณะตามเสด็ จ ไปต า งประเทศเก็ บ ข อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร ภูมิศ าสตร และวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหแสดงความคิดเห็นเมื่อไดไปชม
สถานที่ตางๆ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา อาฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง โดยการเสด็จเยือนแตละครั้ง
ไดชวยสงเสริมสัมพันธไมตรี กระชับความสัมพันธ ระหวางประเทศไทยและประเทศตางๆ ใหแนนแฟน
ใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น (มติชน, 2551) ทรงทําหนาที่บรรณาธิการดวยพระองคเอง และภาพถายจํานวน
มากในหนังสือ บางภาพก็เปนภาพถายฝพระหัตถ อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการถายรูป ทรง
แนะนํา กําชับชางภาพจากสื่อมวลชนที่ตามเสด็จ ใหถายภาพในจุดที่สําคัญๆ กอนที่จะมีอิสระในการ
เลือกถายภาพตามแงมุมตางๆ ที่ตนตองการ พระนิพนธสารคดีทองเที่ยวบางเลม มีการนําเสนอทางวีดิ
ทัศน อันเปนประโยชนตอการศึกษาอยางยิ่ง และบางเรื่องก็มีเพียงวีดิทัศนเทานั้น อาทิเชน การเสด็จ
เยือนหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต (วัฒนธรรม,กระทรวง, 2551: 21) พระนิพนธเกี่ยวกับสารคดี
ทองเที่ยว ประกอบดวย
1. หนึ่งโหลในเมืองจีน
2. ยูนนาน (Yunan)
3. สายอารยธรรมจีน : 7 ธานีแหง
อาณาจักรกลาง
4. จากโคริ โ อสู โ คเรี ย : 8 วั น ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
5. ภู ฏ าน : เกาะเขี ย วบนแผ น ดิ น
(BHUTAN : GREEN ISLAND ON LAND)
6. ที่ไซบีเรียหนาวไหม (IS IT COLD
IN SIBERIA?)
7. ตุรกี : ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลตานออตโตมัน (TURKEY : LAND OF THE ROMAN
EMPERORS AND OTTOMAN SULTANS)
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8. ชินเจียงและกานชู : ภาพจากดินแดนสุดหลาฟาเขียว (XINJIAN AND GANSU :
PICTURES FROM FAR AWAY PLACES)
9. จีนตะวันออก ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เขาวัด (EASTERN CHINA: MOUTAIN, LAKE ,TEMPLES)
10. จีนอีสานและเสฉวน : จากแดนแมนจูสูงอไบ
บทความวิชาการ ไดแกบทความภาษาฝรั่งเศส ชื่อ “Du bon et du mauvais usage” มีเนื้อหา
กลาวถึงการใชภาษาฝรั่งเศสที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจนแจมแจง
พิมพครั้งแรกเปนตอนๆ ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ปที่ 1-7 ฉบับที่ 1-12 พ.ศ.
2521-2527

ขอมูลที่เกี่ยวของกับพระนิพนธบางเลม
1. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ พระนามพระราชโอรส ธิดาและพระราชนัดดา เปนงาน
พระนิพนธชิ้นแรกในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 ทรงแสดงพระประสงคไวในคํานําถึงมูลเหตุที่ทรงนิพนธวา “เมื่อขาพเจา
เปนเด็กอยูตางประเทศ มีความรูสึกวามีพี่นองมากเหลือเกิน จนจําไมไดวาใครเปนใคร ไดรบกวนแมอยู
เสมอดวยคําถามเชน “พี่องคนี้เปนลูกของใคร” ครั้นไดรับหนังสือ “มหามกุฎราชสันตติวงศ” ก็ไดใชเปน
คูมือตลอดไป ตอมาไดเคยนึกอยากจะรวบรวมลําดับสันตติวงศพระราชวงศจักรี โดยไมทิ้งพระนาม
เจานายที่สิ้นพระชนมไปแลว แตไมทราบวาจะเริ่มตอนไหน และไมมีความเพียรพอ เพราะเปนเรื่องใหญ
เกินกําลัง...” ผลที่สุดแลว พระองคทานก็ทรงรวบรวมและนิพนธเปนหนังสือคูมือเลมหนึ่งของการศึกษา
พระนามพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึงปจจุบัน (ปรีดี พิศ
ภูมิวิถี, 2551: 92)
2. แมเลาใหฟง แบงเปน 2 ภาค คือ ภาค 1 ‘แมเลาใหฟง’ พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481 และภาค 2 ‘แมสนิทสนมสมาคมกับ...’
หนั ง สื อ เล ม นี้ สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงคิดจะทําขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2515 ในโอกาสที่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา อันที่จริง
ในเวลานั้นพระองคทานตั้งใจจะใหมีแตสวนที่เปนภาค 2 เทานั้น เพื่อใหผูอาน
เขาใจนิสัยใจคอของแมโดยทําความรู จักกับ ‘เพื่อน อาจารยของแม และผูที่
แมนับถือ’ โดยอานคําแปลจากขอความสั้นๆ ที่ตัดมาจากผลงานของทาน
เหลานั้น...แตภายหลังเมื่อไดรับอัลบั้มภาพเกาๆ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี เมื่อครั้งที่ยังทรงพระเยาว พระองคทานจึงไดเขียนพระราชประวัติ
เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงพระเยาว พรอมดวยภาพประกอบที่ทรงคุณคาทาง
ประวัติที่ศาสตร สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง
กลาวไวในบทสงทายของหนังสือแมเลาใหฟง ดวยขอความที่สะทอนถึงความรัก ความผูกพันที่สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมีตอสมเด็จพระศรีนคริน
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ทราบรมราชชนนี อยางหาที่สุดมิได ความวา “ในที่สุดนี้ ขอใหแมมีความสุขความสบายอยาง ‘เรื่อยๆ’ ที่
แมเองชอบพูดและขอใหมีอายุยืนนานตามที่สัญญาไว เพื่อที่จะใหลูกสามารถเขียนหนังสือไดอีกหลายๆ
เลม” (กัลยาณิวัฒนา,2549ก : 282)
3. เวลาเปนของมีคา(Busy Fingers) สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงพระนิพนธหนังสือเลมนี้ขึ้นในโอกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ เนื้อหาพระนิพนธมีภาคภาษาอังกฤษ
ประกอบดวย กลาวถึง การใชเวลาวางอยางมีคุณคาของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ตั้ ง แต ค รั้ ง ทรงพระเยาว ทรงเล า ถึ ง การเล น และงานอดิ เ รกต า งๆ
ตัวอยางผลงานฝพระหัตถเชน เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา พระพุทธรูป
ภาพปก งานดอกไมแหง ทรงเลาถึงเบื้องหลังที่มาของงานฝพระหัตถแตละชิ้น
พรอมมีภาพประกอบอันเปนงานอดิเรกที่ทรงคุณคา งดงาม แสดงใหเห็นถึงความ
วิริยะอุตสาหะ ทรงทําสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดี และมิใชเพียงทําเปนงานอดิเรก
เทานั้น แตยังทําเพื่อประชาชนและเพื่อการกุศลอีกดวย(วัฒนธรรม,กระทรวง, 2551)
4. เจานายเล็กๆ – ยุวกษัตริย สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงพระนิพนธหนังสือเลมนี้ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรง
เจริ ญ พระชนมายุ ค รบ 60 พรรษา โดยทรงเล า พระราชประวั ติ เ มื่ อ ทรงพระเยาว ข องรั ช กาลที่ 8
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ควบคู กั น ไป ซึ่ ง มี ผู คั ด ค า นว า ไม ค วรทํ า เช น นั้ น ไม ค วรให
ประชาราษฎรเปรียบเทียบความรูสึกของตนตอพระมหากษัตริยสองพระองคนี้
ควรเขียนเปนสองเลม แต พระองคทานก็ทรงยืนยันวาแยกกันไมออก ทรงเปน
มากกวาพี่นอง ทรงเปนเหมือนแฝดกันเลยและทรงเปนเพื่อนที่รักกันมากกวา
เพื่อนอื่นๆ...พระองคทรงทานกลาวไววา “เจานายเล็กๆ-ยุวกษัตริย ไมไดเปน
หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหนังสือที่พี่เขียนใหนอง
ที่จะครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อที่จะระลึกดวยกันถึงทุกขสุขสมัยที่
เปนเด็กและเยาวชนดวยกัน โดยแบงใหผูอื่นไดทราบดวย หนังสือเลมนี้แบงเปน
3 ภาคใหญๆ ภาคที่ 1 กล าวถึ งสมั ยที่ทั้งสองพระองคทรงเปนเจานายเล็กๆ ภาคที่ 2 กลา วถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพระองคพี่เปนยุวกษัตริย ภาคที่ 3 กลาวถึงการเปนยุวกษัตริยจนถึงพระองคนองตองมา
เปนยุวกษัตริยตอไป จะอานไดหลายแบบ จะดูแตรูปก็มีใหดู เกือบ 800 รูป จะอานแตสวนที่เปนการเลน
สนุกๆ ก็ได หรือจะทําใหอยากศึกษาราชประเพณีตอไป เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่รัชกาลที่ 8
ไมไดทรงเขาพิธี จึงตองมาประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยภายหลังเปน “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล” หรือจะทําใหอยากศึกษาปญหาการเมืองของสภาสมัยนั้น ...” (กัลยาณวัฒนา, 2549
ข : คํานํา)
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5. มหามกุฎราชสันตติวงศ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา นับแตพระนิพนธเรื่อง “จุฬา
ลงกรณราชสันตติวงศ พระนามพระราชโอรส ธิดาและพระราชนัดดา” พระนิพนธชิ้นแรกในสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2500 ในอีก 47
ปตอมา (พ.ศ. 2547) มีความหนา 666 หนา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงสงขลานคริ น ทร ทรงเรี ย บเรี ย งด ว ยตั้ ง พระทั ย จะให เ ป น หนั ง สื อ ชุ ด เดี ย วกั บ จุ ฬ าลงกรณ
ราชสันตติวงศ พระนามพระราชโอรสธิดา และพระราชนัดดา เนื้อหา
ของหนังสือแบงออกเปน 4 บท คือ บทที่ 1 กลาวถึงรายละเอียดพระนาม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 บทที่ 2 เปนตาราง
แสดง พระนามพระราชโอรส พระราชธิ ด าในรั ช กาลที่ 4 รวม 82
พระองค มีคําอธิบายเกี่ยวกับพระนามและพระอิสริยยศ บอกวันเดือนป
ประสูติแบบสุริยคติ และ ปนักษัตร พระนามพระมารดา วันเดือนปที่
สิ้นพระชนม รวมพระชนมายุ อีกทั้งบอกดวยวาเปนตนราชสกุลใด บทที่
3 เปนภาคผนวก รวบรวมเอกสารและขอมูลสําคัญไวอีก 10 เรื่อง การ
ลําดับพระนามพระราชโอรสธิดา และพระราชนัดดา เรียงตามวันเดือนป
ที่ประสูติโดยไมแยกชายหญิง การสะกดพระนามอาจมีการใชอักขระที่
แตกตางกันบาง แตจะทรงตรวจสอบจากเอกสารตางๆ ที่นาเชื่อถือ และอธิบายเพิ่มเติมไวอยางละเอียด
ในดัชนีพระนามและพระรูปสะดวกตอการคนหาขอมูล (วัฒนธรรม,กระทรวง, 2551) การที่ทรงศึกษา
รวบรวมและวิเคราะหเอกสารเกาเชนนี้เอง ยิ่งทําใหทรงคุนเคยอยางยิ่งตอพระบรมวงศฝายในผูทรงเปน
ขัตติยะนารีแหงพระราชวงศจักรี ความนอบนอมพระองค ยิ่งทําใหทรงเขาถึงขอมูลที่ถูกตองมากขึ้น
เพราะกระบวนการแสดงหาขอมูลที่สําคัญประการหนึ่งคือการสัมภาษณ ดังนั้น จึงทรง “อาศัยทูลถามเจา
พี่ไปหลายพระองค” (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2551: 92)
6. นิทานสําหรับเด็ก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ทรงแปลและเรียบเรียงขึ้นจากนิทานฝรั่ง ขณะทรงดํารงพระยศพระองคเจากัลยาณิวัฒนา ทรง
มีพระชันษา 9 ป เปนงานพระนิพนธของเด็กที่พระราชทานแกเด็ก หนังสือเรื่องนี้เคยพิมพเผยแพร
มาแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 และครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ.
2539 สํ า หรั บ ครั้ ง ที่ 3 สํ า นั ก พิ ม พ บ รรณกิ จ 1991 ได รั บ
พระราชทานอนุญาตใหจัดพิมพ ซึ่งมีการจัดทําภาพประกอบสี่สี
เพื่อใหเ ด็กๆ ได สนุ กสนานและเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องยิ่งขึ้น
ภายในเลมประกอบดวยนิทานฝรั่ง จํานวน 13 เรื่อง คือ (1) หมู
สามตัว (2) พระเจาแผนดินไมเสวยพระกระยาหาร (3) ผูชายที่
ไมชอบงาน (4) ทําไมสุนัขจิ้งจอกจึงมีหางขาว (5) ตาเดียว สอง
ตา และสามตา (6) ทําไมชางถึงมีงวง (7) ไกแดง (8) พระอุทุม
ชุมฉาย (9) เจาหญิงนอนหลับ 100 ป (10) นางงามและหมี (11)
เจาหญิง 12 องค (12) ดิ๊ก วิททิงตั้ว และแมว (13) หมอแปงโอต (วัฒนธรรม,กระทรวง, 2551)
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7. ราชาภิเษกพระเจากรุงสเปน : พระราชนิพนธภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงแปลเปนภาษาฝรั่งเศส หมอมหลวงปน
มาลากุล แปลเปนภาษาไทย (The Spanish Coronation by King Vajiravudh French translation by
H.R.H. Princess Galyani Vadhana Thai translation by Mom Luang Pin Malakul)
The Spanish Coronation by King Vajiravudh นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระราชนิพนธไวตั้งแตดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังกรุงแมดริด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2445 เพื่อรวม
ในงานพระราชพิธีราชาภิเษกพระเจาอัลฟองโซที่สิบสามแหงสเปน
โดยทรงบันทึกไวในรูปของพระราชหัตถเลขารวม 8 ฉบับ นับเปน
เอกสารที่มีความสําคัญมาก ซึ่งตอมาพระองคไดทรงใชพระราชนิพนธ
นี้สอนภาษาอังกฤษใหแกนายจายวด (ปาณี ไกรฤกษ) ผูเปนพี่ชาย
ของทานผูหญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล และทานผูหญิงไดเก็บรักษาไว
จนกระทั่งมีหอวชิราวุธานุสรณเกิดขึ้น จึงไดนํามามอบใหหมอมหลวง
ปน มาลากุล แปลความเปนภาษาไทย ตอมาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แปลเป น ภาษาฝรั่ ง เศส โดยใช ชื่ อ ว า Le
Couronnement Espagnol จนเสร็จสมบูรณ และทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหพิมพเผยแพรหนังสือนี้ทั้ง 3 ภาษาในเลมเดียวกันครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2531 เนื้อหาที่ปรากฏใน
พระราชหัตถเลขาทั้งตนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเปนภาษาฝรั่งเศส นอกจากใหความรูทางดาน
ประวัติศาสตรแลว ยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางดานอักษรศาสตรของทั้งสองพระองคอันจะนํามาซึ่ง
ประโยชนในการศึกษางานแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาฝรั่งเศสไดเปนอยางดีอีกดวย (วัฒนธรรม,
กระทรวง, 2551)
8. ยูนนาน (YUNNAN) หนังสือแบงเปนสองภาค ภาคที่ 1 กลาวถึงการเดินทางของคณะที่ไป
เยือนมณฑลยูนนาน ในระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2528 มีขอมูลเกี่ยวกับมณฑล
ยูนนาน เขตสิบสองปนนา เตอหง ตาหลี่ และคุณหมิง พรอมขอสังเกต ความคิดและความรูสึก สิ่งที่ได
พบที่นาสนใจของคณะผูเดินทาง ภาคที่ 2 เกี่ยวกับบทความวิชาการ สุนทรพจน ของหัวหนาเขตสิบสอง
ปนนา ตํานานเมืองเมา บทขับรองตอนรับภาษาไตลื้อ พรอมทั้งการถอดความอยางละเอียด บทความ
เกี่ยวกับภาษาไตลื้อและไตเหนือ เรื่องศิลาจารึกโกะลอฟง กําแพงเมือง พุทธศาสนาในยูนนาน กําเนิด
และวิวัฒนาการของอักษรไทย ทายเลมมีภาษาตางประเทศ (วัฒนธรรม,กระทรวง, 2551)
9. สายธารอารยธรรมจีน 7 ธานี แหงอาณาจักรกลาง สายธารอารยธรรมจีน คือ บริเวณ
แมน้ําสําคัญสองสายที่ไหลผานกลางประเทศจีน คือ แมน้ําเหลือง (ฮวงโห) และแมน้ําน้ําเงิน (แยงซี)
หนังสือเลมนี้ แบงเปน 3 ภาค ภาคที่ 1 กลาวถึงลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ทองเที่ยว ความรูทั่วไป
ภาคที่ 2 กลาวถึงพระราชดํารัสในงานเลี้ยงถวายพระกระยาหาร ณ เมืองตางๆ และบทสัมภาษณของ
วิทยุปกกิ่ง ภาคที่ 3 ประกอบดวย บทความพิเศษเกี่ยวกับการศึกษา พุทธศาสนา สามกก และอาหารจีน
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ความประทั บ ใจ จากวั ด และพุ ท ธสถานบางแห ง ของจี น มี ภ าพประกอบตลอดทั้ ง เล ม (วั ฒ นธรรม,
กระทรวง, 2551)
10. ที่ไซบีเรียหนาวไหม (IS IT COLD IN SIBERIA?) การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหภาพ
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร พรอมคณะ ระหวางวันที่ 11 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ใหความรูเรื่องประเทศสหภาพ
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตโดยสังเขป อาทิเชน ลักษณะภู มิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ที่พัก
อาหาร สถานที่สําคัญ โดยเลาการเยือนสถานที่สําคัญ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ รายวันตามกําหนดการ
อาทิเชน ทรงเยี่ยมชม วิหารเซนตบาชล พิพิธภัณฑศิลปะตะวันออก พระราชวังเครมลิน วัดโนโวเดวิชี เว
ลินฮิลล เปนตน นอกจากนี้ในแตละสถานที่ที่ไปเยี่ยมชมจะมี “ความคิดเห็น” ของคณะผูรวมเดินทาง
พรอมภาพสีประกอบทั้งเลม (วัฒนธรรม,กระทรวง, 2551)

สรุป

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปน
แบบอยางของนักอักษรศาสตร ผูเปยมดวยหัวใจนักปราชญ อันประกอบดวย สุ. สุตะ (การฟงอยางตั้งใจ
และเขาใจ หมั่นเพียรในการศึกษาอยูเปนนิจ) จิ. จินตะ (หมั่นคิด คอยเอาจิตตรองศึกษา ขวนขวาย คน
คิดทุกมวลวิชา จนเกิดปญญาแตกฉาน) ปุ. ปุจฉา (หมั่นถาม อันซึ่งเนื้อความที่สงสัยในทุกแหง ใหผูรู
ชวยชี้แจง จนรูแจงเห็นจริง) ลิ. ลิขิต (หมั่นเขียน เปนเรื่องราวทั้งมวล) ในความเปนผูรูนั้น ไม เพียงแต
พระองคจะทรงรอบรูอยางลุมลึกเฉพาะพระองคเทานั้น หากแตทรงแผความรูเหลานี้ไปยังคนทุกหมูเหลา
โดยเฉพาะในรูปแบบของหนังสื อตางๆ ดังกระแสพระดํารัสความตอนหนึ่งวา “...ถาฉันไมเขียนไม
คนควาแลวใครจะทํา ฉันชอบคนควาและเขียนอยูแลว ยิ่งตองคนควาเรื่องเกา สนุกมาก เพราะ
คนไปเรื่อยๆ ไมจบสิ้น เจอเรื่องที่เราไมรูอีกมาก...” นอกจากนี้ พระองคทานยังทรงรับเปนพระ
อาจารยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทรงเปยมดวยพระวิริยะอุตสาหะในการสอนและถายทอดความรู
แกศิษย สงเสริมสนับสนุนใหศิษยเรียนรูจริง สามารถใชความรูเปนประโยชนแกชีวิตและแกประเทศชาติ
ตลอดจน ทรงพระกรุณาอุปถัมภการศึกษาของชาติเปนอเนกประการ นับเปนพระกรุณาธิคุณดานอักษร
ศาสตรที่จะตราตรึงในความทรงจําของชนชาวไทยและชาวตางชาติสืบไป
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