
 
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน 71 เรื่อง 
 
หนังสือชุดเสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ (46 เล่ม) 
เร่ืองที่ 1 เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 1 ปักกิ่ง 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คราวเสด็จเยือนประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นครั้งท่ี 3 ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2537 โดยครั้งนี้ได้เสด็จเยือน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน อันเป็นถิ่นก าเนิดของแมนจู ซึ่งเป็นดินแดนส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
จ านวนหนา้: 114 หน้า 

 
เร่ืองที่ 2 เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียวหนิง 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คราวเสด็จเยือนประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นครั้งท่ี 3 ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2537 โดยครั้งนี้ได้เสด็จเยือน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน อันเป็นถิ่นก าเนิดของแมนจู ซึ่งเป็นดินแดนส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
จ านวนหนา้: 140 หน้า 

 
เร่ืองที่ 3 เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 3 จี๋หลิน 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คราวเสด็จเยือนประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นครั้งท่ี 3 ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2537 โดยครั้งนี้ได้เสด็จเยือน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน อันเป็นถิ่นก าเนิดของแมนจู ซึ่งเป็นดินแดนส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
จ านวนหนา้: 228 หน้า 

 
เร่ืองที่ 4 เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 4 เฮยหลงเจียง  

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คราวเสด็จเยือนประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นครั้งท่ี 3 ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2537 โดยครั้งนี้ได้เสด็จเยือน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน อันเป็นถิ่นก าเนิดของแมนจู ซึ่งเป็นดินแดนส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
จ านวนหนา้: 151 หน้า 

 
 
 



 
เร่ืองที่ 5 เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 5 ภาคผนวก 

เร่ืองย่อ 
ภาคผนวกนี้เป็นการให้ความรูเ้ก่ียวกับเมืองจีน เช่น ราชวงศ์ท่ีปกครองจีน สุสานพระจักรพรรดิ
ราชวงศ์ชิง เป็นต้น 
จ านวนหนา้: 76 หน้า 
 
 

 
เร่ืองที่ 6 แกะรอยโสม  

 เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องแกะรอยโสมเล่มนี้ เปน็เรื่องราวการเสด็จ
เยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2534 ซึ่งทรงบันทึกเหตุการณ์ ท่ีทรงพบเห็นใน
ระหว่างการเสดจ็เยือนสถานทีต่่างๆ ตลอดเวลาที่ทรงประทับอยู่ มีภาพประกอบสวยงามท่ีได้ทรง
บรรยายไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จ านวนหนา้: 265 หน้า 

 
เร่ืองที่ 7 ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 15 ท่ีทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลปิปินส ์
ระหว่างวันที ่27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2534 เป็นการเสดจ็ฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครั้งแรก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีตามค ากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ และยังได้เสดจ็ฯ ไปทรงรับรางวัลของมูลนธิิรามอน แมกไซไซ สาขาบริการชมุชน 
(Public Service) 
จ านวนหนา้: 159 หน้า 

 
เร่ืองที่ 8 ข้ามฝั่งแห่งฝัน 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 34 เป็นบันทึกการเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่าง 
วันท่ี 4-10 กรกฎาคม 2538 หลังจากท่ีได้เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามรายละเอียดใน 
“สวนสมุทร” พระราชนิพนธล์ าดับท่ี 33 การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้ได้
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานส าคัญ 2 งานในกรุงลอนดอน คือ งานด้านดนตรีไทยศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ลอนดอน และนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปี ณ สมาคมภมูิศาสตร์แห่งชาติ และได้เสดจ็ฯ เยือนสถานที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่  
สวนพฤกษศาสตร์คิว พพิิธภณัฑ์ประวัติศาสตรธ์รรมชาติ พิพิธภัณฑ์ดนตรี ตลาดปลาบลิลิงสเกต 
พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นต้น 
จ านวนหนา้: 175 หน้า 
 
 



 
เร่ืองที่ 9 ข้าวไทยไปญี่ปุ่น 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์หนังสือเรื่องข้าวไทยไปญี่ปุ่นเล่มนี้ เสดจ็พระราชด าเนนิเยือนประเทศญ่ีปุ่น ระหว่าง 
23-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 บันทึกการเสด็จฯ เนื่องจากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ทรงรับเชิญจากสถาบันวจิัยข้าวนานาชาติ (IRRI – International Rice Research Institute) 
ประเทศญ่ีปุ่น เสดจ็ฯ ไปทรงร่วมงานและบรรยายพิเศษเรื่องข้าวไทยในงานวัน Japan-IRRI Day  
ท่ีกรุงโตเกียว ส าหรับเนื้อหาของการบรรยายพิเศษนั้นทรงกล่าวถึงประวัติของข้าวไทยตั้งแต่สมัย
โบราณ ความส าคัญของข้าว ต่อเศรษฐกิจของประเทศ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จนถึงเรื่องวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของไทยท่ี
เก่ียวเนื่องกับข้าว เป็นต้น 
จ านวนหนา้: 159 หน้า 

 
เร่ืองที่ 10 เขมรสามยก 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องเขมรสามยกเล่มนี้ ทรงบันทึกเรื่องราวทรง
เสด็จพระราชด าเนนิเยือนประเทศกัมพูชา 3 ครั้ง ครั้งแรกระหว่าง 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2536 และครั้งท่ี 3 ระหว่าง 12-18 มกราคม พ.ศ. 2536 ทรงให้
ความสนใจศึกษาเรื่องราวของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในเรื่องอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรม
เขมรที่มีต่อไทย เช่น ด้านภาษาและวรรณคดี รูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม กัมพูชา
เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์และ 
 โบราณคดีที่ทรงคุณค่ามากมาย จึงเหมาะอย่างยิ่งส าหรับผู้สนใจศึกษาเรื่องราวด้าน 
 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ อักษรศาสตร์ และนาฎศลิป์ ท่ีสมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสดุา ฯ ทรงพระวิริยะบันทึกไว้อย่างน่าสนใจ ยังได้เพลิดเพลินไปกับพระส านวนโวหาร 
 และพระอารมณ์ขันที่ทรงสอดแทรกไว้ 
 จ านวนหน้า: 309 หน้า 

 
เร่ืองที่ 11 คืนฟ้าใส 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 9 จากบันทึกการเสด็จพระราชด าเนนิเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ และ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ระหวา่งวันท่ี 17-26 มิถุนายน 2532 พระราชด าริเก่ียวกับการเดนิทาง
ครั้งนี้ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในค าน าว่า “หลังจากเคร่งเครียดกับการดูงานวิชาการ ดังท่ีได้
พรรณนาไว้ในหนังสือ “ปริศนาดวงดาว” แล้วในปีเดียวกันยงัได้ไปประเทศนอร์เวย์ นับเปน็
ประสบการณ์ท่ีดี คือได้ศึกษาพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือเส้นอาร์กติก ดินฟ้าอากาศช่วงนี้  
  สวา่งกระจ่างแจ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือ “คืนฟ้าใส” 
  จ านวนหน้า: 483 หน้า 

 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 12 เจียงหนานแสนงาม 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 42 ในชุดเสดจ็พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จ
พระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-14 เมษายน 2542 ทรงพระราชนิพนธ์
ใน “ค าน า” เก่ียวกับการเสด็จพระราชด าเนินครั้งนี้ ตอนหนึง่ว่า “…คนไทยคุ้นเคยกับค าว่า เจียง
หนาน หรือท่ีภาษาจีนแต้จิว๋ออกเสียงว่า กังนั้ม และภาษาไทยออกเสียงเคลื่อนไปว่า กังหน า เพราะ
มีภาพยนตร์เก่ียวกับจักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จประพาสเจียงหนานมาฉายหลายเรื่อง ภาพยนตร์จีน
ก าลังภายในที่ฉายกันทางโทรทัศน์ก็มีอยู่หลายเรื่องท่ีกล่าวถึงเจียงหนาน เรื่อง มังกรหยก ของ
กิมย้งก็เอาเจียงหนานมาเป็นฉากส่วนหนึ่งของเรื่อง มีผู้กล้าหาญท้ังเจ็ดแห่งกังหน า อาจารย์
ของก๊วยเจ๋งเป็นตัวละครในเรือ่งด้วย เพลงในภาพยนตร์เรื่องจอมใจจักรพรรดิ หรือเจียงซาน 
เหม่ยเหริน ก็ร้องบรรยายถึงเจียงหนานเช่นกัน จนค าว่า เจยีงหนานเห่า หรือ เจียงหนานแสนงาม 
เป็นวลีท่ีชาวจีนพดูกันติดปาก” 
จ านวนหนา้: 367 หน้า 

 
เร่ืองที่ 13 เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ืองย่อ 
เป็นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีท้ังร้อยแก้ว
และร้อยกรอง และยังได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพระราชพิธสีถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้สิรินธรเทพรัตนราชสุดา ฯ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2520 หนังสือเล่มนี้จัดแบ่งงานพระราชนิพนธ์ออกเป็นหัวข้อต่างๆ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา และประเพณี ประวัตศิาสตร์ ภาษาและวรรณคดี สารคดี วรรณกรรมร้อยกรองภาษาไทย 
วรรณกรรมร้อยกรองภาษาต่างประเทศ ดนตร ีและปกิณกะ 
จ านวนหนา้: 299 หน้า 

 
เร่ืองที่ 14 ชมช่อมาลตี 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกเมื่อเสด็จพระราช
ด าเนินประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที ่2-16 ตุลาคม 2527 ภาพแรกเป็นพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ท่ีทรงคุกพระชานุกอด 
“ทูลกระหม่อมพ่อ” ท่ีทรงวางพระหัตถ์ท้ังสองบนพระอังสะและพระปฤษฎางค์พระราชธิดาช่าง
น่ารักนักหนา ทรง “บอกกล่าวเสียก่อน” เหมือนค าน า ความว่าหนังสือ “ชมช่อมาลตี” มาจากสมุด 

   บันทึกการเดินทาง ซึ่งเขียนขึ้นอย่างเร่งด่วน ในการท่ีพระองค์ท่านเสด็จฯ ต่างประเทศทุกครั้ง ท่ี 
   ทรงใช้ชื่อ “ชมช่อมาลตี” เพราะดอกมาลตี คือ ดอกมะล ิท่ีอินโดนีเซีย ถือเป็นดอกไม้ประจ าชาติ 
   จ านวนหน้า: 335 หน้า 

 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 15 ชมดอกไม้ไกลบ้าน 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกเมื่อเสด็จพระราช
ด าเนินประเทศญ่ีปุ่น 
จ านวนหนา้: 169 หน้า 
 

 
เร่ืองที่ 16 ดอยตุง เชียงตุง 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องดอยตุง เชียงตุง ทรงบันทึกเมื่อครั้งเสด็จฯ 
เยือนเชียงตุง สาธารณรัฐพม่าอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันท่ี 1-3 มีนาคม 2537 
จ านวนหนา้: 67 หน้า 
 
 

เร่ืองที่ 17 แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก 
เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องแดร๊กคูล่าผู้น่ารัก ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้ง 
เสด็จฯ เยือน 3 ประเทศในยุโรปตะวันออก ได้แก่ ประเทศโรมาเนีย สาธารณรัฐประชาชนฮังการี 
สาธารณรัฐออสเตรีย เบลเยี่ยม และสวิตเซอร์แลนด์ ท้ังทรงเสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินี 
ฟาบิโอลา ที่ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ระหวา่ง 13-25 มีนาคม พ.ศ. 2537 ทรงเรียบเรียงตามล าดบั
เหตุการณ์ท่ีมีเรื่องราววัฒนธรรมที่เก่าแก่ สถาปัตยกรรมโบราณท่ีสวยงาม โดยมีภาพประกอบ  
 พร้อมค าอธิบายภาพ และค าบรรยายเรื่องราวตามล าดับเหตุการณ์นั้นๆ ท้ายเล่มมีรายชือ่หนังสือ
พระราชนพินธ์ชดุการเสดจ็พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ 
 จ านวนหน้า: 334 หน้า 

 
เร่ืองที่ 18 ต้นน  า ภูผา และป่าทราย 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 48 ในชุดเสดจ็พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ทรงพระราชนิพนธ์คราว
เสด็จพระราช-ด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครัง้ท่ี 14 ระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 
2544 ในครั้งนี้ทรงบันทึกการเสด็จพระราชด าเนนิเยือนมณฑลชิงไห่ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย 
เขตปกครองตนเองทิเบต มหานครปักก่ิง และมณฑลเหอเปย่ ในพระราชนิพนธ์ "ค าน า" ทรงกล่าว
ว่า "…พื้นท่ีท้ัง 3 แห่งท่ีเป็นจดุหลักของการไปเยี่ยมเยือนครั้งนี้ มีลักษณะทางภูมิศาสตรท่ี์โดดเด่น 
 เรื่องภูเขาและท่ีราบสูง ท่ีราบสูงชิงไห่-ทิเบตอยู่เหนือกว่าระดับน้ าทะเล 4,000-5,000 เมตร มีพื้นท่ี  
 ประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูงท่ีสูงสุดในโลก จนได้สมญาว่า “หลังคาโลก”  
 นอกจากนั้น ยังมีพื้นท่ีทะเลทราย มีปา่ทราย และโอเอซิสเขยีวขจีในบางแห่ง ส่วนที่หนิงเซี่ยนั้นมีที่ 
 ราบสูงดินเหลืองด้วย  
 จ านวนหน้า: 275 หน้า 

 
 



 
เร่ืองที่ 19 ใต้เมฆที่เมฆใต้ 

เร่ืองย่อ 
เรื่องใต้เมฆที่เมฆใต้เล่มนี้ เป็นชุดเสดจ็พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ล าดบัท่ี 31 ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นปีของการเฉลิมฉลอง 20 ปี 
ความสัมพันธ์ไทย-จีน การเสด็จฯ ครั้งนั้น นอกจากจะได้ทอดพระเนตรสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ 
แล้ว ยังได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสถาบันทางวิชาการท่ีน่าสนใจ เช่น พิพธิภัณฑ์มณฑลยนูนาน  
  โรงงานผลิตยานครคุนหมิง มหาวิทยาลัยยูนนาน สวนพฤกษาศาสตร์สมุนไพร สวนพฤกษา 
  ศาสตร์เขตร้อนสบิสอบปันนา ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อันส าคัญ  
  จ านวนหน้า: 255 หน้า 
 

เร่ืองที่ 20 ทวิภาคสัญจร 
เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องทวิภาคสัญจร เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนประเทศฝรั่งเศสและสเปน ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2535 ทรงเสด็จทอดพระเนตร
สถานท่ีส าคัญของฝรั่งเศสหลายแห่ง อาทิ หอไอเฟล ประสาทแวงแซน ร้านหนังสือ FNAC และ
เสด็จไปยังส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อทรงร่วมงานฉลองวันพระราชสมภพครบรอบ 100 
ปี สมเดจ็พระบรมราชชนก นอกจากนี้ ยังทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญของสเปน เช่น  

  โบสถ์ใหญ่ท่ีสุดในสเปน วัง Alcazar เป็นต้น 
  จ านวน: 245 หน้า 
 

เร่ืองที่ 21 ทัศนะจากอินเดีย 
เร่ืองย่อ 
เรื่องทัศนะจากอินเดีย เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที ่10-28 
มีนาคม 2530 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งได้เสด็จเยือนเมือง
ส าคัญต่างๆ ของอินเดีย ตั้งแต่นครกัลกัตตา เมืองโครักขปุระ ปัตนะ พาราณสี ศรีนาคาร ์และกรุง
เดลี ทรงทอดพระเนตรสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
หลายแห่ง 
  จ านวน: 424 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 22 ไทยเที่ยวพม่า 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องไทยเท่ียวพม่าเล่มนี ้เป็นพระราชนพินธ์ที่
ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐสงัคมนิยมสหภาพพม่า หรือสหภาพ
พม่าในปจัจบุัน เมื่อวันท่ี 21-31 มีนาคม 2529 ตามค ากราบทูลเชิญของท่าน อู เนวิน ประธาน
พรรคโครงการสังคมนิยมพม่าในขณะนั้น โดยเปน็การเสดจ็พระราชด าเนินเยือนประเทศพม่าเป็น
ครั้งแรกของพระองค์ เนื้อหาสว่นใหญ่ทรงเล่าถึงสภาพบา้นเมือง ภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ 
  โบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึง่งดงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การพฒันา 
  ประเทศ ฯลฯ แทรกด้วยสาระหน้ารู้และมีภาพประกอบจ านวนมาก 
  จ านวนหน้า: 297 หน้า 

 
เร่ืองที่ 23: เบอร์ลินสิ นก าแพง 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์หนังสือเรื่องเบอร์ลินสิ้นก าแพงเล่มนี ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราช
นิพนธ์เมื่อทรงเสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2538 
การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศในครั้งนี้คือ การเสด็จฯ ทรงเปดิงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ Kurzentrum  
นครแฟรงก์เฟริ์ต ซึ่งเป็นการจดันิทรรศการครั้งแรกในทวีปยุโรป และทรงพบประธานาธบิดี   
 (Prof. Dr. Roman Herzog) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ท่ีนครเบอร์ลิน 

   จ านวนหน้า: 179 หน้า 
 
เร่ืองที่ 24 ประพาสภาษา 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมื่อเสด็จฯ ไปทรงเรียน
ภาษาเยอรมันท่ีเมืองเกิตติงเงน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2545 ทรงเล่าว่า  
"...การเรียนไม่ได้เป็นไปดังท่ีคิดไว้ทุกประการ เนื่องจากมีเวลาไปเข้าเรียนเพียง 3 สปัดาห์ แทนท่ี
จะเปน็ 3 เดือน ในระหว่าง 3 สปัดาห์ ก็มีกิจกรรมต่างๆ แทรกอยู่ ท าให้ขาดเวลา ท่ีจะใช้ทบทวน
บทเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตรเหล่านั้น บางส่วนก็ช่วยให้มีโอกาสใช้ภาษาเยอรมันมากขึ้น 

  บางอย่างไม่ช่วยการเรียนภาษาเยอรมัน แต่ช่วยให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น ท้ังในด้านความรู้ 
  เก่ียวกับเยอรมันนี และความรู้อื่นๆ..." 
  จ านวนหน้า: 439 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 25 ประพาสอุทยาน 

เร่ืองย่อ 
เรื่องประพาสอุทยานเล่มนีบ้ันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอังกฤษ สก็อต
แลนด ์และสวิตเซอร์แลนด ์ระหว่างวันท่ี 4-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 การเสด็จครั้งนี ้ช่วงเวลา
เกือบ 2 สัปดาห์ ท่ีประทับในยโุรป ทรงใช้ชีวิตในสวนเสียเปน็ส่วนมาก นอกจากนี้ ได้เสดจ็ฯ 
ทอดพระเนตรสวนพฤกศาสตร์หลายแห่ง ทั้งในอังกฤษและสก็อตแลนด ์รวมไปถึงการเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรทัศนียธรรมทางธรรมชาติท่ีงดงามของบริเวณ Lake District ในประเทศอังกฤษ 
นอกจากจะทรงสอดแทรกสาระและเกร็ดความรู้เก่ียวกับพืชพรรณไม้และธรรมชาติไว้อย่าง
น่าสนใจแล้ว ยังมีภาพประกอบท่ีสวยงามเป็นจ านวนมาก 

  จ านวนหน้า: 331 หน้า 
 
เร่ืองที่ 26 ปริศนาดวงดาว  

เร่ืองย่อ 
เรื่องปริศนาดวงดาว บันทึกสาระความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และภาพประกอบท่ี
สวยงามจากสถานที่ต่างๆ จากการเสด็จพระราชด าเนินเยือนฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบล
เยี่ยม เพื่อทรงศึกษาดูงานเก่ียวกับการส ารวจข้อมูลระยะทางไกล รวมถึงพระฉายาลักษณ์ใน
พระอิริยาบถต่างๆ 
จ านวนหนา้: 352 หน้า 
 

 
เร่ืองที่ 27 ป่าสูงน  าใส 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 16 จากบันทึกการเสด็จพระราชด าเนินเยือน “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” 
ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2534 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ใน “ความน า” มีใจความตอนหนึ่งว่า 
“เรื่องนี้อาจถือได้ว่าเป็นภาค 2 ของเรื่อง ‘ลัดฟา้ล่าวิชาหาอาจารย’์ เพราะวา่เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 
(2534) ข้าพเจา้ได้ไปที่ราชสมาคมภูมิศาสตร์ (The Royal Geographical Society) ตอนนั้นได้
ทราบเรื่องโครงการศึกษาป่าดิบเมืองร้อนที่บรูไน พอได้ยินเข้าข้าพเจา้ก็เกิดความสนใจขึน้มาทันที   

  เพราะเขาศึกษาป่าในหลายแง่หลายมุม นักวิชาการหลายสาขามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็นและประสบการณ์ ทางสมาคมมี Dr. John Hemming ผู้อ านวยการของสมาคม เขาบอกว่า 
  ถ้าไทยจะส่งนักศึกษามาร่วมโครงการก็ได้ ข้าพเจา้เลยถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะไปดูเองก่อนจะเป็นไป 
  ได้ไหม เขาบอกว่า ‘ไม่มีปัญหา’ ข้าพเจ้าก็เลยตกลงใจจะไป...” 
  จ านวนหน้า: 159 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 28 เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

เร่ืองย่อ 
หนังสือเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเปดิเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2537 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ การเสดจ็ฯ ครั้งนี้ โดยเครื่องบินพระท่ีนัง่จากท่าอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ไปยังท่าอากาศยานอุดรธานี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่ง ไปสนามกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 245 จังหวัดหนองคาย ประทับรถยนตร์พระท่ีนั่งเสด็จฯ ไปยัง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

      จ านวนหน้า: 155 หน้า 
 
เร่ืองที่ 29 มนต์รักทะเลใต้   

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 37 จากบันทึกการเสด็จพระราชด าเนินเยือนหมู่เกาะทะเลใต้ เริ่มจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สูป่าปวันวิกินี ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ  
และหมู่เกาะโซโลมอน ระหว่างวันที่ 15-25 เมษายน 2539 
จ านวนหนา้: 267 หน้า 
 

 
เร่ืองที่ 30 ม่วนซ่ืนเมืองลาว 

เร่ืองย่อ 
หนังสือพระราชนิพนธ์ม่วนซืน่เมืองลาว เป็นบนัทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ถึง 4 วาระของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครั้งแรกในวันท่ี 11 เมษายน 2535 
เสด็จฯ ทอดพระเนตรเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก โดยผ่านทางช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ครั้งท่ีสอง ระหวา่งวันท่ี 16-19 ตุลาคม 2535 ทรงพบประธานประเทศ และผู้น า
รัฐบาลลาว และเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญต่างๆ ในแขวงพงสาลี และแขวงหลวงพระ
บางครั้งท่ีสาม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ตามเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไปทรงร่วมพิธีฌาปนกิจศพท่านไกสอน พรหมวิหาน อดีตประธานประเทศ และ
ครั้งท่ีสี่ ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2536 ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินท้ังในกรุง
เวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบาง และเสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญต่างๆ  

    จ านวนหนา้: 297 หน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 31 มุ่งไกลในรอยทราย   

เร่ืองย่อ 
เรื่องมุ่งไกลในรอยทราย พระราชนิพนธล์ าดับท่ี 11 ในชุดเสด็จพระราชด าเนนิเยือนต่างประเทศ 
และเปน็ครั้งท่ี 2 ของการเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชด าเนนิเยือนสาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว่างวนัที่ 7 เมษายน -21 เมษายน 2533 
ในครั้งนี้ได้เสด็จพระราชด าเนนิตามเส้นทางสายแพรไหม (Silk Road) ซึ่งเป็นเส้นทางการค้า
ระหว่างประเทศสมัยก่อนท่ีด าเนินการ โดยกองคาราวาน เชื่อมการติดต่อค้าขายระหว่างจีนกับ
แคว้นต่างๆ ในเอเชียและยุโรป เส้นทางสายแพรไหมทางบกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษ 
ท่ี 2 ก่อนคริสตกาล มีจุดเริ่มตน้ที่เมืองฉางอาน (หรือชีอาน) ผ่านเมืองต่างๆ ทางตะวันตกของจีน 
ผ่านทะเลทรายโกบี ทะเลทรายตากลามากัน จากนั้นมีเสน้ทางต่อไปยังเอเชียกลาง เอเชียใต้ 
เอเชียตะวันตก และยุโรป เสน้ทางสายแพรไหมทางบก เป็นเส้นทางท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อ
เศรษฐกิจในสมัยโบราณ อีกท้ังยังเป็นเหตุให้จีนและแควน้ต่างๆ ทางตะวันตกของจีนได้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แม้วา่เส้นทางสายแพรไหมจะเสื่อมไป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 10-15 แต่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ หัตถกรรม ดนตรี และสิ่งต่างๆ ท่ีชนหลายเผ่าสร้างสรรค์ ยังเป็น
มรดกอันล้ าค่าของมนุษยชาต ิท่ีควรศึกษาอย่างยิ่ง อีกท้ังยังเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเท่ียว 
หลั่งไหลมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าและ การท่องเท่ียว 
ภาพประกอบท่ีสวยงาม และภาพฝีพระหัตถ์ ภาพการ์ตูน ท่ีทรงสอดแทรกไว้ช่วยเพิ่มอรรถรสให้ 
 หนังสือเล่มนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น 
 จ านวนหน้า: 391 หน้า 

 
เร่ืองที่ 32 เม่ือข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 44 ในชุดเสดจ็พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชด าเนนิไปทรงศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2544 -15 มีนาคม 2544 ในพระราชนิพนธ์ค าน าทรงเล่าถึงการเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงศึกษาในครั้งนี้ว่า “ข้าพเจ้าเรียนภาษาจีนมา 20 ปีแลว้ แต่ความรู้ยังไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร 
ท้ังๆท่ีสถานทูตจีนจัดครูมาสอนเป็นประจ า จึงเกิดความคิดวา่ ถ้าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในแวดวงคน
จีน เรียนภาษาจีนอย่างเดียวไม่ต้องท างานอื่นสักพักหนึ่งน่าจะดีขึน้ ปัญหาอยู่ท่ีว่าระยะหลงัๆ นี้
การงานท่ีเมืองไทยค่อนข้างมาก จะปลีกตัวมาได้นานสักเท่าไร  เมื่อ 3 ปีก่อนเคยไป
สหรัฐอเมริกาเดือนหนึ่ง จึงคิดว่าน่าจะอยู่จีนได้เหมือนกัน ได้ไปลองปรึกษากับใครๆ ท่ีเมืองจีน 
ท้ังทางมหาวิทยาลัยและคนอื่น ทุกคนต่างเห็นดีด้วย ลองไปสืบราคาที่อยู่และค่าเล่าเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยปักก่ิง รู้สึกว่าค่อนข้างแพง แต่ก็น่าจะสู้ราคาได ้ภายหลังท่านทูตฟู่เสวียจัง ทูตจีน
ประจ าประเทศไทยในขณะนั้นบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการจนีจะรบัภาระค่าใชจ้่ายทุกๆ ดา้น ท้ัง
ด้านที่พักในมหาวิทยาลัย การเล่าเรียน และอาหารการกิน” 
จ านวนหนา้: 282 หน้า 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 33 ยามลมหนาว เล่ม 1 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 35 บันทึกเรื่องราวหลากหลายท่ีน่าสนใจระหว่างการเสดจ็พระราชด าเนิน
เยือนสาธารณรัฐโปแลนด ์สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐอิตาล ีสาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2539 อันเป็นการเสด็จพระราชด าเนนิแทนพระองค์
เยือนสาธารณรัฐโปแลนด ์ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโปแลนด์  
จ านวนหนา้: 197 หน้า 

 
เร่ืองที่ 34 ยามลมหนาว เล่ม 2 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 35 บันทึกเรื่องราวหลากหลายท่ีน่าสนใจระหว่างการเสดจ็พระราช
ด าเนินเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรฐัอิตาลี สาธารณรัฐสโลวัก และ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวนัที่13-23 กุมภาพันธ์ 2539 อันเป็นการเสดจ็พระราชด าเนินแทน
พระองค์เยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของประธานาธบิดีโปแลนด์  
จ านวนหนา้: 179 หน้า 

 
เร่ืองที่ 35 เย็นสบายชายน  า 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องเย็นสบายชายน้ าเล่มนี ้บันทึกเรื่องราวการ
เสด็จพระราชด าเนนิเยือนสาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว่างวนัที่ 14-27 สิงหาคม 2539 โดยเริ่ม
จากคุนหมิงถึงฉงชิ่ง แล้วประทับเรือพระท่ีนั่งล่องไปตามแม่น้ าแยงซีเกียง หรือฉางเจียง ซึ่งเป็น
แม่น้ าท่ียาวท่ีสุดในประเทศจีนและของทวีปเอเซีย และการทอดพระเนตรโครงการซานเสีย ซึ่ง
เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากผู้อ่านจะได้รบัความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมของสถานท่ีต่างๆ ที่เสด็จฯ ทอดพระเนตร แลว้ยังได้ร่วมชื่นชม
ทัศนียภาพท่ีสวยงามทางธรรมชาติของแม่น้ าฉางเจียง โตรกเขาซานเสีย และเทือกเขาหวงซาน 
เป็นต้น ส าหรบัผู้ท่ีสนใจ ศึกษาเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนซานเสีย ก็ทรง 

  บันทึกข้อมูลทางวิชาการต่างๆ 
  จ านวนหน้า: 327 หน้า 

 
เร่ืองที่ 36 โรมันสัญจร 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธล์ าดบัท่ี 7 จากบันทึกการเสด็จพระราชด าเนนิเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่  
3-16 เมษายน 2531 เพื่อทรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “ฮันส์ 
คริสเตียน แอนเดอร์สัน” จัดโดย IBBY (International Board on Books for Young People) และ
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีน่าสนใจต่างๆ ในอิตาล ี
จ านวนหนา้: 345 หน้า 

 
 
 



 
เร่ืองที่ 37 ลัดฟ้าลา่วิชาหาอาจารย์ 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่องลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์เล่มนี้ทรงเลา่ถึงการ
เสด็จฯ เยือน 4 ประเทศในทวปียุโรป ไดแ้ก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และ
สวิตเซอร์แลนด์ วนัที่ 8-30 มกราคม พ.ศ. 2534 กล่าวถึงการทรงเข้าร่วมฟังบรรยายใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศเหล่านั้น เพื่อทรงศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และทรง
พบปะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในแขนงวิชาต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เสด็จฯ 
ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ ์และหอสมุดต่างๆ ท้ังทรงเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และสถาบันน่าสนใจอื่นๆ  
เป็นต้น 

  จ านวนหน้า: 275  หน้า 
 
เร่ืองที่ 38 ลาวใกล้บ้าน 

เร่ืองย่อ 
เรื่องลาวใกล้บา้นเล่มนี ้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วันท่ี 28 ตุลาคม 2537-1 พฤศจิกายน 2537 ทรงทอดพระเนตรกิจการและสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีเวียงจันทน์ แขวงไชยะบุลี เขตพิเศษเชียงฮ่อนหงสา แขวงบ่อแก้ว เป็นมิตรประเทศเพื่อน
บ้านท่ีมีความใกล้ชิดทางขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภาษากับประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง  
 ให้ความสนพระราชหฤทัย และได้เสด็จฯ เยือนหลายครั้ง นอกจากนั้นได้เสด็จฯ เยี่ยมโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร หลัก 22 ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด าริของ  
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่พระราชทานแก่รัฐบาลและประชาชนลาว 
 จ านวนหน้า: 309 หน้า 

 
เร่ืองที่ 39 ลาวตอนใต้  

เร่ืองย่อ 
เรื่องลาวตอนใต้เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ล าดับท่ี 36 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศลาวทางตอนใต้ เพื่อน
บ้านท่ีส าคัญและมีความผูกพันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับไทยมายาวนาน 
จ านวนหนา้: 135 หน้า 
 

 
เร่ืองที่ 40 ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว   

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องลาวเหนือเมื่อปลายหนาวเล่มนี ้บันทึก
เรื่องราวการเสด็จฯ เยือนลาวระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2540 ท าใหส้มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ เยือนครบหมดทุกแขวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว โดยได้เสดจ็ฯ เยือนแขวงทางตอนเหนือของลาว ได้แก่ แขวงอุดม
ไซและแขวงหลวงน้ าทา เพื่อทอดพระเนตรและศึกษาสภาพวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจน 
 



 
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนลาวในพื้นที่ดังกล่าวและเสด็จฯ เยี่ยมกิจการของโรงพยาบาลและ
โรงเรียนของท้องถ่ิน 
จ านวนหนา้: 127 หน้า 
 

เร่ืองที่ 41 ลุยป่าฝ่าฝน 
เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เรื่องลุยป่าฝ่าฝน เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนประเทศ
มาเลเซีย วนัที่ 11-15 เมษายน 2537 การเสด็จฯ เยือนในครั้งนั้น นอกจากก าหนดการเข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระราชาธบิดี และพระราชินีแห่งมาเลเซีย และทรงพบผู้น ารัฐบาลมาเลเซียแลว้ ไดเ้สด็จฯ 
ไปยังเมืองคูชิงและเมืองมิริ ในรัฐซาราวัก เพื่อทอดพระเนตรและทรงทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญทาง
ธรรมชาติและพฤกษศาสตร ์อีกท้ังประเทศมาเลเซียยังเป็นเพื่อนบ้านท่ีส าคัญและมีความผูกพัน
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกับไทยมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคใต้ของประเทศไทย 

  จ านวนหน้า: 122 หน้า 
 
เร่ืองที่ 42 สวนสมุทร  

เร่ืองย่อ 
เรื่องสวนสมุทรเล่มนี้ เป็นชุดเสด็จพระราชด าเนนิเยือนต่างประเทศ ล าดบัท่ี 33 ในสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนนิเยอืน
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2538 ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปยังสถานท่ีท่ียังไม่เคยทอดพระเนตร
เลย เช่น ศูนย์อนุรักษ์พรรณพชืแห่งชาติปอร์เกอรอลส์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 
ส านักงานกาชาดฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย รวมท้ังนอร์มังดีอันเป็นสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินเสมือนหนึ่งได้ตามเสด็จ
พระราชด าเนินไปฝรั่งเศส 

  จ านวนหน้า: 244  หน้า 
 
เร่ืองที่ 43 หวงเหออู่อารยธรรม 

เร่ืองย่อ 
เรื่องหวงเหออู่อารยธรรม พระราชนิพนธล์ าดับท่ี 43 ในชุดเสด็จพระราชด าเนนิเยือน
ต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จ
พระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน วันท่ี 7-20 มีนาคม 2543 ครั้งนี้ทรงบันทึกเป็น
จดหมาย 14 ฉบับ ตามจ านวนวันของการเสด็จฯ เยือนจีนในคราวนี ้ได้เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ ในมณฑลสา่นซี มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน  
อันเป็นบริเวณท่ีแม่น้ าหวงเหอไหลผ่าน เป็นอู่อารยธรรมของจีน  
จ านวนหนา้: 273 หน้า 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 44 แอนตาร์กติกา: หนาวหน้าร้อน 

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเป็นบันทึกเมื่อครั้งเสด็จพระ
ราชด าเนนิเยือนทวีปแอนตารก์ติกา ประเทศนิวซีแลนด์ หรือขั้วโลกใต้ ดินแดนแห่งความหนาว
เย็นและทิวทัศน์อันงดงาม ระหว่างวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2536 ทรงทอดพระเนตรหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน Scott Base พิพิธภัณฑ์ของศูนย์แอนตาร์กติการะหว่างประเทศ ถ้ าน้ าแข็ง  
Erebus Glacier Tongue เท่ียวชมนกเพนกวิน ฯลฯ ซึ่งทรงเล่าเหุตการณ์ว่าเป็นการเดินทางท่ี
ต้องผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ สู่ดินแดนที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศจากประเทศไทย
เป็นอย่างมาก 

  จ านวนหน้า: 211 หน้า 
 

เร่ืองที่ 45 ไอรักคืออะไร? 
เร่ืองย่อ 
ไอรักคืออะไร? เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธล์ าดับท่ี 19 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียสองดินแดนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีน่าสนใจ 
และถือเป็นต้นก าเนิดหนึ่งของอารยธรรมตะวนัออกอันเก่าแก่ท่ีแพร่กระจายไปในหลายประเทศ 
ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2535 ผู้อ่านจะได้ทราบข้อมลูและเกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ  
 ประเทศมองโกเลีย สองดินแดนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีน่าสนใจและเปน็ต้น 
 ก าเนิดของอารยธรรมตะวันออกอันเก่าแก่ ประกอบด้วยภาพถ่ายที่แสดงถึงลักษณะทางภูมิ 
 ประเทศและสภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงามแปลกตา ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ์ 
 เฉพาะตัวของชาวมองโกเลีย 

   จ านวนหน้า: 207 หน้า 
 
เร่ืองที่ 46 ฟื้นภาษาได้อาหาร 

เร่ืองย่อ 
เรื่องฟื้นภาษาได้อาหาร พระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ล าดบัท่ี 50 ในชุด “เสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์และ 
สิ่งท่ีทรงพบเห็นจากการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน
สอนภาษาตูแรน ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 พระราช
นิพนธ์ฉบบันี้สะท้อนให้เห็นความเป็นนักศึกษาโดยแท้จริงท่ีทรงกระตือรือร้นศึกษาหาความรู้ 

    ใหม่ๆ อยู่เสมอ และใส่พระราชหฤทัยในสิ่งท่ีได้ทอดพระเนตรเห็นหรือท่ีได้ทรงฟัง ไม่ว่าจะ 
    เสด็จฯไปในสถานท่ีแห่งใดก็ตาม 
    จ านวนหนา้: 240 หน้า 

 
 
 
 
 
 



 

หนังสือพระราชนิพนธ์ทั่วไป (3 เล่ม)  
เร่ืองที่ 47 เกาะในฝัน 

เร่ืองย่อ 
หนังสือพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จฯ เยือนเกาะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ วันที่ 
16-21 เมษายน พ.ศ. 2516 ในการนี้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน อ าเภอ หมู่บ้าน และ
สถานท่ีส าคัญต่างๆ ทรงเยี่ยมและพระราชทานของแก่ราษฎร นักเรียน เด็ก ผู้ป่วย และคนยากจน
เนื้อความบางส่วนจากหมายก าหนดการวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2516 
“…ไม้ไผ่ท่ีเห็นเขาค้ าเพดานถ้ าไว้ ไม่ใช่เพื่อกันถ้ าร่วง แท้ๆ เป็นบันไดส าหรับปีนเก็บรังนก 
ระหว่างนั่งดูเก็บรังนกเห็นนกบินเป็นพนัๆ หมื่นๆ ตัว จับแมลง ถ้ านี้นึกๆ แล้วเหมือนถ้ าท่ีอิเหนา
พาบุษบามา จะยกกลอนมากล่าวก็จ าไม่ได้ เขาปีนขึน้ไปอย่าง แคล่วคล่องแล้วขึน้ไปจุดไฟ ใช้
เทียนไขจุด แล้วเก็บมาถวายทอดพระเนตร พระราชทานรางวัลไปท้ังสองคน รังนกท่ีดีต้องสะอาด 
สีขาว ท่ีนกมันขากออกมาครั้งแรก (สงสารนก) รังนกมีประโยชน์มากเพราะนกเอาสาหร่าย จาก
ทะเลมาส ารอก ท านองเดียวกับผึ้งกับดอกไม้ แต่นักเก็บรังนกก็ต้องมีวัฒนธรรมคือต้องเก็บแต่รัง
แรกๆ ไม่งั้นนกแย่…" 

  จ านวนหน้า: 56 หน้า 
 
เร่ืองที่ 48 สัปดาห์สบายๆ ใกล้ชายหาด  

เร่ืองย่อ 
เป็นหนังสือพระราชนิพนธบ์ันทึกการเสด็จฯ ไปปฏบิัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดเพชรบรุีและ
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี 14-วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2537 ในการนี้ ได้เสดจ็ฯ ไปทรง
ปลูกต้นไม้และปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ าค่ายพระราม 6 ทอดพระเนตรพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ทรงฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับภูมปิระเทศบรเิวณป่าละอู ทรงพระด าเนินเขา้ป่าไปที่
ท่าน้ าเพชรบุร ีระหว่างทางทอดพระเนตรพรรณไม้ต่างๆ ทรงเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้าน 
 โป่งลึก ทอดพระเนตรเขื่อนแก่งกระจานและทรงฟังค าบรรยายประกอบสไลด์มัลติวิชัน่เกี่ยวกับ  
 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทรงเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
 โรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายประถมศึกษา อนุบาล และชั้นเด็กเล็ก เสด็จฯ ไปยังค่ายพระราม 6 เพื่อ   
 ทรงปลูกป่าชายเลน ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ ณ วัดเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงประกอบพิธีเปดิห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอบาง 
 สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าร ิอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุ ีและทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
 สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ต าบลผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี 
 จ านวนหน้า: 154 หน้า 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 49 บุหงาร าไป 

เร่ืองย่อ 
เป็นหนังสือพระราชนิพนธป์ระกอบนิทรรศการเรื่องศิลปะอินโดนีเซีย ณ พระท่ีนั่งอิศรา
วินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2528 กรมศิลปากรจดัขึ้นเนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวันพระราชสมภพครบ 
30 พระชันษา หนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนขยายของหนังสือพระราชนิพนธ์ชุด 
เสด็จฯ เยือนต่างประเทศเรื่องชมช่อมาลตี ซึ่งทรงบันทึกเรื่องราวการเดินทางคราวเสดจ็ฯ 
เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี 2527 บุหงาร าไปประกอบด้วยเนื้อหาและรูปเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซยี รวมท้ังพระฉายาลักษณ์และของท่ีระลึกท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย 
ตัวอย่างบางส่วนจาก “ดนตรีอินโดนีเซีย” “…ปี่พาพท์ชวานี้เรียกว่า กาเมลัน (Gamelan)  
ประกอบด้วย เครื่องบรรเลงท่ีมีลักษณะไม่แตกต่างกับปี่พาทย์ของไทยเท่าใด ต่างกันแต่ว่าป ี
พาทย์ชวาใช้สิ่งท่ีท าด้วยโลหะมาก  เสียงจึงมีกังวานกระหึ่มครึมครางไปตามแบบอย่างอัน 
เหมาะสมกับส าเนียงเพลงชวา ท่ีผิดกันมากก็คือระดับเสียง ปี่พาทย์ชวานั้นมีเสียงพื้น 
โดยท่ัวไปอยู่เพียง 5  เสียงเท่านั้น คือ ทุกๆ ช่วงคู่ 8 จะมีแตเ่สียงท่ี 1, 2, 3 และ 5, 6  ไม่มี 
เสียงท่ี 4 และ 7  แม้เพลงของชวาเอง หากจะต้องบรรเลงเพลงท่ีเกิน 5 เสียงนี้แล้ว เขามี 
เครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเทียบเสียงแตกต่างออกไปเป็นผู้เติมเสียงให้ ดังนั้น ปี่พาทย์ชวา 
จึงไม่เหมาะสมท่ีจะใชบ้รรเลง เพลงได้โดยท่ัวไปเหมือนอย่างของชาติอ่ืนๆ…" 

        จ านวนหนา้: 150 หน้า 
หนังสือพระราชนิพนธ์บทกวี  (6 เล่ม)  
เร่ืองที่ 50 กาลเวลาที่ผา่นเลย 

เร่ืองย่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
พระราชานุญาตแก่บริษัท หนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จ ากัด จัดพิมพ์หนังสือกาลเวลาที่ผ่านเลย 
เพื่อจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเปิดอาคารเลขที่ 54 ถนนศรีดอนไชย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540 และจ าหน่ายเพื่อน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย
โดยเสดจ็พระราชกุศลสมทบทุนสร้างโรงเรียนที่จังหวัดตาก  หนังสือรวมพระราชนิพนธบ์ทกวี 
“กาลเวลาที่ผ่านเลย” รองศาสตราจารย์ ศภุรัตน ์เลิศพาณิชย์กุล เป็นผู้รวบรวม ซึ่งได้คัดบทร้อย
กรองและบทเพลงพระราชนิพนธ์ 60 บท มาจดัพิมพ์ในครั้งนี้ ส าหรบัชื่อหนังสือ “กาลเวลาที่ผ่าน
เลย” น ามาจากชื่อบทกวีแปลภาษาฝรั่งเศส “กาลเวลาที่ผ่านเลย” (Le temps qui passe) จากพระ
ราชนิพนธ์ความคิดค านึง 
จ านวนหนา้: 130 หน้า 

 
เร่ืองที่ 51 REFLEXIONS ความคิดค านึง  

เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธบ์ทกวีภาษาฝรัง่เศส 'Réflexions ความคิดค านึง' ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2522 เป็นการ
จัดพิมพ์รวมพระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส 14 บท ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ. 2514-2519 ต่อมาในการจดัพิมพ์ครั้งท่ี 2 ได้เพิ่มพระราช
นิพนธ์บทกวีอีก 6 บท รวมเปน็ 20 บท หลังจากนั้นได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จดัพิมพ์อีก
หลายครั้ง และในการพิมพ์ใหม่ครั้งท่ี 5 เมื่อ พ.ศ. 2545  



 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชนิพนธบ์ทกวี ชื่อ 'Châteaux 
de sable' หรือ 'ปราสาททราย' ท่ีทรงแต่งใน พ.ศ. 2525 ให้น ามารวมพิมพ์เป็นครั้งแรก  ใน พ.ศ. 
2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานพระราชานุญาตให้
จัดพิมพ ์Réflexions ความคิดค านึง ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 10 พร้อมบทแปลภาษาอังกฤษ โดยรอง
ศาสตราจารย์สุจิตรา จงสถิตยว์ัฒนา และด็อกเตอร์ปีเตอร์ สกิลลิ่ง (Dr. Peter Skilling) 

       จ านวนหน้า: 192 หน้า 
 
เร่ืองที่ 52 ฝากฝันกลอนกานท์: รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

  เร่ืองย่อ 
หนังสือรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองเล่มนี้ประกอบด้วยบทพระราชนพินธ์ร้อยกรองบทสั้นๆ ท่ีมีเนื้อหา
หลากหลายจ านวน 16 บท อาทิ นกขมิ้น รัก จีนเด็ดดอกไม้ เมนูไข่ สันโดษ ลุมพินี และปรนิิพพาน 
เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีภาพการ์ตูนและจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ท่ีขอพระราชทานอัญเชิญมาประกอบ
บทพระราชนพินธ์ร้อยกรองต่างๆ อาทิ ภาพนก ความฝันสคีราม ทอสีเทียบฝัน แม่น้ าโขง และภาพจาก
บัตรอวยพรวันวิสาขบูชา เป็นต้น  
เนื อความบางส่วนจาก “นกขมิ น” 
“โอ้เจ้านกขมิ้นสีเหลืองอ่อน 
ถึงยามค่ าเจ้าจะจรนอนรังไหน 
ท้องทุ่งนาสุมทุมพุ่มไม้ไพร  
ได้อาศัยพักผ่อนแต่ก่อนมา 
...................................... 
หรือเจ้ามีคู่ชมภิรมย์ชิด 
ขอมิ่งมิตรเฉลยค าที่ร่ าขาน 
ข้าจะได้ตัดอัคคีท่ีเผาลาญ 
มิให้ผลาญจนชอกช้ าระก าทรวง”    
จ านวนหนา้: 72 หน้า 

 
เร่ืองที่ 53 พุทธศาสนสุภาษิต ค าโคลง 

เร่ืองย่อ 
เป็นบทกวีพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่ท่ีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์   มหาวิทยาลัย ทรงศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตจากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรสแลว้ทรงผูกเป็นโคลงขึ้น ธนาคารนครหลวง
ไทย จ ากัด จัดพิมพ์ขึน้เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในมูลนธิิสายใจไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ตัวอย่างจาก “กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก ” หรือ “ท าดีได้ดี ท าชั่วไดช้ั่ว” 

  “กสิกรหว่านพืชแล้ว        รอผล 
  ปลูกถั่วย่อมได้ผล           ถั่วแท้ 
  หว่านขา้วท่ีนาตน           ข้าวงอก 
  จักผิดประเภทแม ้          หนึ่งครั้งฤามี 
  เปรียบบุคคลผู้ซึ่ง          ท าดี 



  กุศลส่งบุญทวี               สวัสดิ์ได้ 
  ท าชั่วอเวจ ี                  แหลง่รับ รองนอ 
  รู้อย่างนี้แลว้ไซร ้         คิดสร้างแต่กุศล" 
 จ านวนหน้า: 45 หน้า 

 
หนังสือพระราชนิพนธ์แปล (2 เล่ม) 
เร่ืองที่ 54 นารีนครา 

เร่ืองย่อ 
เรื่องนารีนครา พระราชนิพนธแ์ปลในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เล่มนี้ 
เป็นนวนิยายสมัยใหม่ของ “ฉือลี่” นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียง สร้างวรรณกรรมรว่มสมัยของจีนหลาย
เรื่อง เนื้อหาในเล่ม เป็นเรื่องราวสะท้อนสังคม ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นความงดงาม
ของ “ความเป็นหญิง” ซึ่งมิได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกอันชวนให้หลงใหล หากแต่อยู่ในพลังและ
บทบาทหน้าท่ีอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา และท่ีส าคัญท่ีสุดคือความเป็นเพื่อน 
 แท้ ผ่านตัวละครส าคัญ 3 ตัว ซึ่งเป็นตัวแทนหญิงรุ่นเก่า รุ่นกลาง รุ่นใหม่ ท่ีได้มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน 
 ในมิติต่างๆ และได้ถ่ายทอดเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในกระแสสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 และซบัซ้อน  การเชิดช ู“ความเป็นหญิง” ในนวนิยายนี ้ทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อผู้เขียนใช้ฉาก 
 ส าคัญคือ นครอู๋ฮั่น ซึ่งเป็นนครที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน การบรรยายฉากอย่าง 
 ละเอียดให้เห็นชีวิต ความงาม และ ความยิ่งใหญ่ของนครอู๋ฮั่นนี้ จึงเป็นฉากท่ีเพิ่มความหมาย 
 ลึกซึ้งให้กับชื่อเรื่องนารีนครา จนอาจกลา่วได้ว่า “นารีนครา” เป็นนวนิยายที่สะท้อนวีรกรรมอันเกิด 
 จากดวงใจแกร่งแท้ดั่งเหล็กกล้าของหญิง ซึ่งได้ด าเนินมาแล้วในอดีต ด ารงอยู่ในปจัจบุัน และจะ 
 สืบเนื่องต่อไปในอนาคต 
 จ านวนหน้า: 160 หน้า 

 
เร่ืองที่ 55 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน 

เร่ืองย่อ 
เรื่องตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน พระราชนิพนธแ์ปลนวนิยายจีน ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีสะท้อนภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของสังคมจีนยุคปัจจบุัน 
ผ่านตัวละครที่มีชีวิตโลดแลน่อยู่ในหูท่งสายหนึ่งอันเป็นชุมชนย่านตรอก ซอยดั้งเดิมของกรุงปักก่ิง 
ซึ่งก าลังถูกค่านิยมของสังคมสมัยใหม่รุกไล่ เฉกเช่นเดียวกับคุณธรรมของสังคมยุคเก่าท่ีถูกท้าทาย
จากความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ไปต้าสิ่ง ตัวละครหลักมีคุณธรรมเป็นเลิศ มีจิตงดงาม 
ซื่อสัตย์ ยอมเสียเปรียบทุกคน เธอจึงต้องทนทุกข์กับตัวตนท่ีเธอเป็นอยู่ ความทุกข์อันสาหัสของ
ไป๋ต้าสิ่งคือ ความผิดหวังจากความรักท่ีฝ่ายชายผู้ไม่จริงใจท้ิงเธอไปคนแล้วคนเล่า แต่เธอก็ยังคง 
“ตกหลุมรัก” และ “รักอย่างหัวปักหัวป า” โดยมิอาจจะชว่ยตวัเองได้เลย เพราะไป๋ต่าสิ่งเห็นว่าความ
รักเป็นสิ่งสูงส่ง และความรักคือการให้และเสียสละอย่างไม่สิน้สุด  
 จ านวนหน้า: 109 หน้า 

 

 
 
 
 



 
หนังสือพระราชนิพนธ์วิชาการ (17 เล่ม)  
เร่ืองที่ 56 การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

เร่ืองย่อ 
ปริญญานิพนธ์ที่ทรงเสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2529 มูลนธิิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิ ทรงมีพระชนมายุครบ 3 
รอบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาใน พ.ศ. 
2534  เนื้อความบางส่วนจากปริญญานิพนธ์ “…นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี
ความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างด ีมักมีความต้องการท่ีจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ต้องการใช้ความคิดที่มีเหตุผล แต่ก็ยังต้องการความรักและการแนะน าของผู้ใหญ่ การจัดการ
ศึกษาวิชาภาษาไทยในระดบันี้ จึงควรให้มีกิจกรรมท่ีให้โอกาสผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหาเหตุอย่าง
อิสระ ในขณะเดียวกันครูก็มีสว่นท่ีจะช่วยแนะน า และให้ข้อคิดแก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนมี
ความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นครูภาษาไทยควรจะมีความรู้รอบตัวมาก ต้องสนใจวิชาอื่นๆ ท่ี
นอกเหนือไปจากต าราเรียน ต้องอธิบายได้ ยิ่งถ้าปฏิบัติได้ยิง่ดี…" 

    จ านวนหนา้: 440 หน้า 
 
เร่ืองที่ 57 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 

เร่ืองย่อ 
ปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน “วันสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ท่ี 9” 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ในวันท่ี  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538  โดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงาน “วันสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและปวงชน
ชาวไทย และเพื่อเป็นอนสุรณร์ะลึกถึงโอกาสท่ีทรงส าเร็จการศึกษาในระดับดษุฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2529 เนื้อความบางส่วน
จากปาฐกถา“...อาหารเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ให้ด ารงชีวิตอยู่  ได้
เรี่ยวแรงและมันสมองท่ีจะคิดการต่างๆ นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มเตมิสิทธิ
พื้นฐานอีก อย่างหนึ่งคือเรื่องการศึกษา เพราะเป็นเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนรู้ ช่วยให้คนเรา
สามารถท าอะไรได้ นอกเหนือจากธรรมชาติหรือท่ีเป็นสัญชาตญาณ การได้อาหารเลี้ยงร่างกาย
หรือการได้ศึกษาเรียนรู้นั้นเปน็ เรื่องท่ีว่ายิ่งได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดี สิ่งท่ีได้จะเป็นพืน้ฐานของการ
พัฒนาของคนเราไปตลอดชีวติ...” 

      จ านวนหน้า: 35 หน้า 
 

 
 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 58 การศึกษาของผู้ดอ้ยโอกาส 

เร่ืองย่อ 
ปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน “วันสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 15 
ประจ าป ีพ.ศ. 2544” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันจนัทร์ท่ี 12 
พฤศจิกายน 2544 โดยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจดังาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร”ี เป็นประจ าทุกป ีเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระราชทานแก่
มหาวิทยาลัยและปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงโอกาสท่ีทรงส าเร็จการศึกษาใน
ระดับดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 
2529  เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา “...การจัดการศึกษาแก่ ผู้ด้อยโอกาสในปัจจุบันและ
อนาคตคงต้องมีหลายแนว  เพราะเปน็โลกสมัยโลกาภิวัฒน ์ต้องเปิดกว้างหลายๆ อย่าง ต้อง
มองดูว่า ในต่างประเทศเขาเปน็อย่างไร มีปรัชญาความคิด ค่านิยมท่ัวๆ ไปเป็นอย่างไร ไม่ใช่
เฉพาะของกลุ่ม หรือท่ีเราจะไปให้ความช่วยเหลือเท่านั้น ไม่ใช่ความเมตตาแต่เฉพาะพวกเรา 
คนอื่นช่างเขา...” 

    จ านวนหนา้: 35 หน้า 
 

เร่ืองที่ 59 ข้าวไทย 
เร่ืองย่อ 
พระราชนพินธ์ที่ทรงจัดท าขึ้นไว้เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยท่ีสถาบัน 
International Rice Institute เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2537 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
กระทรวงพาณิชย์จัดพิมพ์เผยแพร่และจ าหนา่ยหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสดจ็พระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย เนือ้หาของบทพระราชนิพนธ์มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ "...‘ข้าพเจ้ามีโอกาสไดศ้ึกษาและทดลองท านามาบา้ง และทราบดีว่าการท านานั้นมี
ความยากล าบากเปน็อุปสรรคอยู่ไม่ใช่น้อย จ าเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิชาการ
ต่างๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ าเป็นสัน อีกประการหนึ่งท่ีนานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูก
พืชอื่นๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ท้ังจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชท าให้
ลักษณะเนื้อดินดีขึน้ เหมาะส าหรับจะท านาในฤดูต่อไป’ ข้อความข้างต้นเป็นพระราชด ารสั ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่กลุ่มผู้น าชาวนา แสดงถึงความ
สนพระทัยท่ีทรงมีต่อพสกนิกรอันเป็นชาวนาชาวไร่โดยตรง....”   

      จ านวนหน้า: 76 หน้า 
 

เร่ืองที่ 60 งานของสภากาชาดไทย 
เร่ืองย่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อ านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงบรรยายพิเศษ “งานของสภากาชาดไทย” ในพิธีเปดิงานชุมนุมกาชาด 
ครั้งท่ี 7 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 
รอบ 5 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน จังหวัดชลบรุี เมื่อวันท่ี 24 
มิถุนายน 2552 เนื้อความบางส่วนจากบทบรรยายพิเศษ “...แต่ก่อนเรียนมาในด้านของ
การศึกษาก็ย่อมอยากท างานเรื่องของโรงเรียน อยากช่วยเรื่องสุขภาพอนามัย ก็ท าในเรื่อง 

 



 
ของนักเรียน หรือโรงเรียน แต่ก็มีผู้ทักขึ้นมาว่า มาถึงในยุควยัเล่าเรียน หรือเด็กก่อนวัยเรียนก็
อาจจะไม่เพียงพอแล้ว คงจะต้องถอยการท างานลึกไปถึงสตรีผู้เป็นมารดา ผู้ตั้งครรภ์  ผู้หญิง
ให้นมบุตร ในลักษณะนี้ท่ีจะตอ้งใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย ซึ่งมีผลกระทบไปถึงทารก 
หรือว่าเด็กเยาวชนที่จะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่อีก...”     

         จ านวนหน้า: 14 หน้า 
   
เร่ืองที่ 61 จารึกปราสาทหินพนมวัน 

เร่ืองย่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ จารึกปราสาทหินพนม
วัน ครั้งยังทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสดุาฯ  นบัเป็น
งานพระราชนิพนธ์ชิน้แรกท่ีทรงอ่านและทรงแปลจารึกภาษาเขมรโบราณ กรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพใ์นโอกาสเปิดนิทรรศการพิเศษ เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520  
ค าแปลจารึกบางส่วนทั้งในส่วนของภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส “ศักราช ๘๑๓ ขึ้น ๑๐ ค่ า 
เดือนมาฆะมีอาชญาธลูีเชง (พระบรมราชโองการ ?) ของพระกัมมรเตงอัญศรียโศวรัมมเทวต่อมร
เตญโกลญวน และวาปโคซึ่งเปน็โกลญวีมาและวาปศรี ซึ่งเป็นปติปรัตยะให้ฉลองห้องพระเพลิง  
และพระศาลา (ถ้า) คนผู้ซึ่งต้องท าตามพระอาชญาธูลีเชงของพระกัมมรเตงอัญศรีนทรวรัมม 
เทวะและพระอาชญาธลูีเชงของพระกัมมรเตงอัญศรียโศวรัมมเทวะ เข้ากับฝ่ายอธรรมก็จะเสวย
นรกเพราะการฝ่าฝืนนั้น…” 

    จ านวนหนา้: 10 หน้า 
 
เร่ืองที่ 62 ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท 

เร่ืองย่อ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524 ทรงวิจัยเรื่อง
บารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ทรงศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความหมายของศัพท์ว่าบารมี 
ตามท่ีปรากฎในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาทท่ีแต่งขึ้นในยุคต่างๆ  มหามกุฏราชวิทยาลยัใน
พระบรมราชูปถัมภ ์จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิม 200 ปี พระบรมราชวงศ์จักรี
และกรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อความบางส่วนจากวิทยานิพนธ์ 
“…ข้อความนี้ เป็นพระมติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เก่ียวกับบารมีโดยละเอียด พร้อมท้ัง
วิเคราะห์ค าสอนและข้อแสดงธรรมะของเก่าด้วย มีพระด ารวิ่า บารมี ซึ่งพระโพธสิัตว์บ าเพ็ญ
แล้วจะบรรลุพระโพธิญาณ น่าจะออกจากศัพท์ ปรมะ แปลวา่ อย่างยิ่ง (ตรงกับพระด าริของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ท่ีได้กล่าวมาแล้ว)  ความหมายของศัพท์
คงจะมุ่งว่าเป็นทางไปในทางท่ีดีขึ้น ความหมายท่ีชัดเจนคือ “เก็บดีเก็บถูก” น่าจะตรงกันข้าม
กับค าว่า “อาสวะ” ซึ่งแปลว่าของหมัก ดอง มีความหมายว่า “การเก็บชั่วเก็บผิด” คนเขาเมื่อ
ท าบุญและบาป จะได้ผลดีผลชั่วหมดไปเป็นคราวๆ ตามกฎแห่งกรรม แต่จะหลงเหลือ 
ความคุ้นเคยในทางดีและชั่ว อยู่ ชักน าให้เลือกทางดีหรือชั่วต่อไป เรียกว่า บารมี และอาสวะ
ตามล าดบั…"     

      จ านวนหน้า: 183 หน้า 
 



 
เร่ืองที่ 63 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

เร่ืองย่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปดิงาน
และทรงแสดง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคน
พิการ”  ในวันพฤหัสบดีที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙  ณ ห้องเพลินจิตต์ โรงแรมอิมพีเรียล ถนน
วิทยุ กรุงเทพมหานคร  ในงานสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคน
พิการ ครั้งท่ี ๑” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งทาง
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้นเนื้อความบางส่วน
จากปาฐกถา “…คนบางคนนั้นอาจมีความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากัน แต่ว่าส่วนท่ีส าคัญ
ท่ีสุดคือ โอกาส เช่น โอกาสในการศึกษานั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด ควรจะเปิดโอกาส แต่ว่า
ความสามารถของคนที่จะรับโอกาสท่ีเปิดให้นั้นอาจจะไม่เท่ากัน แต่โอกาสก็ควรจะให้เท่า 
เทียมกัน…” 

      จ านวนหน้า: 16 หน้า 
 
เร่ืองที่ 64 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

เร่ืองย่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานในพธิีเปดิงาน 
“ไอทีเฉลิมพระเกียรติ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน” วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2538 
และทรงบรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ” วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2538 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอ านวยการปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยได้จัดงานขึ้นเพื่อ
ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
และทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้จัดพิมพ์และเผยแพรป่าฐกถา
นี้เพื่อให้เป็นเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทยท่ีจะเผยแพร่แก่หน่วยงานและผู้ท่ีสนใจเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2539 และเพื่อร่วมเฉลิม
ฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อความ
บางส่วนจากปาฐกถา “…แต่เราก็ควรมีหลักในการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบคอบในทางสร้างสรรค์ 
ไม่ใช่ว่าเป็นทาสของสิ่งท่ีเราจัดท าขึ้น เราต้องไม่ท าลายธรรมชาติ ต้องให้ธรรมชาติอยู่ยั่งยืนนาน 
ไม่ใช่แค่ชั่วลูกชั่วหลาน หรือแค่ตัวเรา คือท าแล้ว โกยเอา โกยเอา โกยเอา รวยแลว้เลิก อยา่งนี้ก็
จะอยู่ไม่ได้นาน มนุษย์เรานั้นควรมีความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระใน
ความคิด รู้จักพินิจเรื่องต่างๆ  ด้วยปัญญาที่รอบคอบ การพัฒนาประเทศท่ีดีนั้นควรด าเนนิไป
พร้อมๆ กัน อย่างกลมกลืนทั้งทางด้านวัตถุท่ีอิงอยู่กับเรื่องเทคโนโลยีและทางด้านจิตใจ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable)…" 
จ านวนหนา้: 24 หน้า 
 
 
 



 
เร่ืองที่ 65 บันทึกเร่ืองการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ 

เร่ืองย่อ 
เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี ๑ คณะอักษร
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการเมืองการปกครอง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หนังสือเล่มนี้เป็นพระราช
นิพนธ์ท่ีทรงเรียบเรียงเนื้อหาจากค าสอนในเรื่องดังกล่าว เนื้อความบางส่วนจาก “การปกครอง
ในแต่ละหวัเมือง”  “…ในเมืองต่างๆ มักจะมีชาวต่างประเทศมาอยู่ในพระนครศรีอยุธยก าหนดให้
อยู่ในเขตพระนครเท่านั้น ภายหลังก าหนดเขตให้เป็นท่ีอยู่เฉพาะบางส่วนในพระนคร ผู้ปกครอง
ใช้คนเชื้อชาติศาสนาเดียวกันเรียกว่านายอ าเภอ มีต าแหน่งคล้ายกงศุลและขึ้นกับกรมท่าในบาง
กรณีมีชาวต่างประเทศเดินทางไปค้าขายตามหัวเมืองทางราชการจะต้องระวัง เพราะกลัวจะเป็น
สายของข้าศึก เดินทางไปท าแผนท่ีดูลาดเลาดูเรื่องเสบียงอาหาร ถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ จะไม่
อนุญาต ถ้าอนุญาตจะช่วยเหลือโดยออกค่าเดินทางจากเสนาบดใีนกรุงไปถึงเจ้าเมืองท่ีจะผ่าน 
บอกถึงกิจธุระและให้เจ้าเมืองอนุเคราะห์ หมายความทางราชการไว้ใจและเห็นประโยชนจ์ากการ
เดินทางนั้น ถ้าชาวต่างชาติไปหัวเมืองใดโดยไม่มีหนังสือ ให้เจ้าเมืองจับส่งเข้ากรุงท้ังหมดนี้
แสดงว่าคนไทยสมัยก่อน เห็นความส าคัญในการรักษาความลับของประเทศมาก…" 
จ านวนหนา้: 187 หน้า 

 
เร่ืองที่ 66 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์: การปฏิรูปการปกครอง 

เร่ืองย่อ 
เป็นหนังสือประกอบการสอนวิชา HI 452 ประวัติศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกเนื้อความบางส่วน  “…รัชกาลท่ี 5 ก็มิได้ทรงทอดทิ้งการศึกษาท่ี
มีอยู่แล้ว เช่น โรงเรียนของพวก คริสเตียน และการศึกษาของพระ ซึ่งมีการเรียนพระธรรมวินัย
อยู่แล้ว บุตรเจ้านายที่เรียนด ีทรงส่งไปศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ ส าหรบัการศึกษาของ
สตรี ทรงตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยขึ้นใน พ.ศ. 2423 ต่อมาได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนนายร้อย นายสิบขึ้น 
เพื่อฝึกหัดเป็นทหารโดยเฉพาะ ครั้นมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก จงึทรงมีพระราชด าริวา่การศึกษาไม่
ควรจ ากัดอยู่ในกรมทหารมหาดเล็ก  ใน พ.ศ. 2425 ทรงตั้งโรงเรียนเฉพาะนายทหารมหาดเล็ก 
ให้โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมสอนวิชาท่ัวๆ ไป ผู้ต้องการศึกษาวิชาทหารซึ่งถือว่าเป็นวิชาเฉพาะ ให้
แยกไปเรียนทีหลัง…" 

    จ านวนหนา้: 89 หน้า 
 
เร่ืองที่ 67 ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ 

เร่ืองย่อ 
ปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน “วันสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ท่ี 16 
ประจ าปี พ.ศ. 2545" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 
2545 โดยวันสมเดจ็พระเทพ-รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒจดังานวิชาการเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้นมา เพื่อน้อมระลึกถึงโอกาสท่ี
ทรงส าเร็จการศึกษาในระดับดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2529 และดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 



 
ท่ีพระราชทานแก่มหาวิทยาลยัและปวงชนชาวไทย เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา “…ท่ีว่ามี
อาหารลดน้ าหนัก อาหารแคลอรีต่ า พลังงานต่ า ก็เป็นอาหารฝรั่งท้ังนั้นท่ีเขาแนะน า แต่ถ้าดูเอา
จริงๆ จากท่ีแสดงเมื่อก้ีนี้ก็จะเห็นว่าอาหารอย่างไทยๆ เรานี่ ถ้าเลือกบางอย่างก็   จะมีแคลอรีต่ า 
อย่างกะปิท าด้วยกุ้งหรือปลา สัตว์เล็กๆ เนี่ยเอามาท าให้ละเอียด ก็จะมีแคลเซียมอยู่ด้วย ท่ีเราบ่น
กันว่า เราไม่ดื่มนม เดี๋ยวนี้ก็ดื่มมากขึ้นแล้ว ตอนสมัยก่อนไม่ค่อยดื่มนม ก็จะมีปัญหานิดหนึ่งเรื่อง
แคลเซียม  ตอนที่ไปท าโภชนาการตามโรงเรียนนี้ ก็ไปให้นมถั่วเหลือง ผงถั่วเหลือง ซึ่งก็มี
ประโยชน์หรือได้โปรตีน แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องแคลเซียมนดิหน่อย แคลเซียมนี้มาจากปลาเล็กปลา
น้อย ถ้าเป็นเรื่องของน้ าพริกนี่ก็จะได้แคลเซียมจากกะปิ…" 

  จ านวนหน้า: 89 หน้า 
 
เร่ืองที่ 68: ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย 

เร่ืองย่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการสัมมนาเรื่อง “ภูมิศาสตร์
กับวิถีชีวิตไทย” และได้ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภูมิศาสตรกั์บวิถีชีวิตไทย” ณ ศูนย์มานษุยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2543 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรนิธรไดจ้ัดสัมมนาขึ้นระหวา่งวันท่ี 12-14 กันยายน 2543 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2543 เนื้อความบางสว่น จากปาฐกถา  “…ทะเล
อาจเป็นอุปสรรคกับการคมนาคมได้เหมือนกัน บางแห่งเดินทางไปได้เฉพาะน้ าขึ้น เคยไปเยี่ยมชม
บางโรงเรียน ถามว่าท าไมถึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาค่อนข้างต่ า ครูบอกว่าเด็ก  ไปโรงเรียนถ้า
น้ าขึ้นจะไปได้ ถ้าเผลอไปนิดก็จะไปไม่ได้แล้ว เพราะพอน้ าลงเรือติดตม แบบนี้ก็แย่ 
กระทรวงศึกษาธิการก็จะบ่นกันว่าผู้ท่ีอยู่ตามเกาะ ส่งเสริมการศึกษาได้ยาก การรักษาพยาบาลก็
ยาก สภาพเกาะบางแห่งไปถึงได้เฉพาะในเวลาฝนไม่ตก ในฤดูมรสุมถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 
เวลารักษาพยาบาลต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ การพูดวิทยุ…"  

  จ านวนหน้า: 72 หน้า 
 
เร่ืองที่ 69 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เร่ืองย่อ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการแสดงปาฐกถาชุดสิรนิธรขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อสนอง
วัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการท านุ
บ ารุงส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็นองค์ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหาร
เงินทุน รวมท้ังเสด็จพระราชด าเนินทรงฟังปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนพระราชหฤทัย นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพป์าฐกถาเป็นหนังสือออกเผยแพร่ทุกปี การ
แสดงปาฐกถาครั้งแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปาฐกถา 
เรื่อง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เป็นประเดิม ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี  
26 มีนาคม 2525 
จ านวนหนา้: 54 หน้า 

 



 
เร่ืองที่ 70: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับพระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรด้านการศึกษา 

เร่ืองย่อ 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานวชิาการ “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร”ี ครั้งท่ี 14 ประจาป ี2543 โดยจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของสถาบันภายใต้หัวข้อ “100 ปี สมเดจ็ย่า” เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2543 ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาพระราชทานค าบรรยายเรื่อง 
“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีกับพระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรดา้นการศกึษา” 
โดยเนื้อหาสาระท่ีทรงบรรยายแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะ พระอุตสาหะ และพระปณธิานอันแน่ว
แน่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงงานด้วยอุดมการณ์ “การศึกษาเพื่อ 

    ทุกคน”  
   จ านวนหน้า: 30 หน้า 

 
เร่ืองที่ 71 พระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ืองโครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา 

เร่ืองย่อ 
เป็นพระราชด ารัสพระราชทานในพระราชวโรกาสเปดิการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดท่ัว
ราชอาณาจักร เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและทรงบรรยายเรื่องพระราช
ภารกิจและพระราชกรณียกิจอันเก่ียวกับงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล วนัศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เนื้อความ
บางส่วนจากพระราชด ารัส “…เรื่องท่ีสอง คือ เรื่องของครู คือ เท่าที่ท ามาจะเห็นได้ชัดวา่ ครูทุกคน
เป็นเจ้าของบ้าน เป็นเจ้าของโครงการ เป็นโรงเรียนของตัวเอง ทางครูต ารวจตระเวนชายแดนก็
เข้มแข็ง มีวินัย พอตกลงจะท าโครงการเกษตร เขาก็มาร่วมแรงร่วมใจกันขุดดินพรวนดิน เอาเด็กมา
ช่วย อันนี้เห็นว่า อยู่ท่ีการมีมนุษยสัมพันธ์ของครูแต่ละคนเหมือนกัน ถ้าครูคนไหนมีมนุษย์สัมพันธ์
ดีมากๆ ชาวบ้านมาช่วยเอง หรือว่ามีหน่วยชลประทานท างานอยู่ข้างๆ หรือกรมทางท าอยู่ เขาก็มา
ช่วยกัน…" 
จ านวนหนา้: 10 หน้า 

 
# # # 

 
 
หมายเหตุ:  
- หนังสือชุดเสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ  = 46 เล่ม 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ทั่วไป     =  3  เล่ม 
- หนังสือพระราชนิพนธ์บทกวี    =  4  เล่ม 
- หนังสือพระราชนิพนธ์แปล    =  2 เล่ม 
- หนังสือพระราชนิพนธ์วิชาการ     = 16 เล่ม 

   71 เล่ม 
 



 


