ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๙๘ ณ พระทีน่ ง่ั อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวาย
พระประสูตกิ าล สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ซึง่ เป็นพระราชอุปชั ฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็น
ผู้ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร
เทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” พร้อมทั้งประทาน
คำ�แปลว่านางแก้ว อันหมายถึงหญิงผูป้ ระเสริฐ และมีพระนาม
ที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่า “ทูลกระหม่อมน้อย”

การสถาปนาพระอิสริยศักดิ์
ด้วยเหตุทท่ี รงบำ�เพ็ญพระราชกิจจานุกจิ นานัปการ อันเป็น
ประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา
พระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ในการพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ และจากพระวิริย
อุตสาหะในการทรงศึกษาหาความรู้และบำ�เพ็ญพระราชกิจ
นานัปการ พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในราช
อาณาจักร และนานาชาติ จึงทรงรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และทรงรับการทูลเกล้าฯ
ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

การศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ
โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระตำ�หนักจิตรลดา
รโหฐาน และทรงศึกษาต่อเนือ่ งจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอด
ระยะเวลาที่ทรงศึกษา ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียน โปรด
การอ่านและการศึกษาวรรณคดีทั้งของไทยและต่างประเทศ
ทรงเริ่มแต่งคำ�ประพันธ์ต่างๆทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ตั้งแต่
ยังทรงศึกษา ในชั้นประถมศึกษา โปรดการเข้าร่วมกิจกรรม
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ต่างๆของโรงเรียนทั้งด้านกีฬา ดนตรี บันเทิงและกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ หลังจากทรงสำ�เร็จการศึกษาประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกศิลปะ จากโรงเรียนจิตรลดา
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๖ ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม
ศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือเป็น
สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในประเทศ ขณะศึกษาทรงมีวริ ยิ ะอุตสาหะในการเรียนอย่างยิง่
ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะ และของมหาวิทยาลัยเช่นเดียว
กับนิสติ ทัว่ ไป ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ทรงสำ�เร็จการศึกษา และ
ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต เกียรตินยิ ม
อันดับ๑ เหรียญทอง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในพุทธศักราช
๒๕๒๐ ทรงสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้งสองแห่ง
ทรงสำ�เร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึก
ภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีการศึกษา
๒๕๒๒ หลังจากนั้นทรงสำ�เร็จการศึกษาอักษรศาสตร์มหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต จากจุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ ด้วยความสนพระทัยงาน
ด้านการพัฒนา ต่อมาจึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎี
บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงสำ�เร็จการศึกษา
และรับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๒๙

พระอัจฉริยภาพ
ด้านภาษา ทรงมีความรูท้ างภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
และภาษาเขมร ทรงสามารถรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ
และภาษาจีน ขณะเดียวกันทรงกำ�ลังศึกษาภาษาเยอรมัน
และภาษาลาตินอีกด้วย
ด้านดนตรี ทรงเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดนตรีไทย โดยทรง
เครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด แต่ที่โปรดทรงประจำ�คือ ระนาด
ซอ และฆ้องวง ขณะทรงศึกษาโรงเรียนจิตรลดาทรงเลือกหัด
ซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีชนิดแรก ขณะทรงศึกษาคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ ทรงเข้าร่วมชมรมดนตรีไทย ของสโมสรนิสิต
จุฬาฯ โดยทรงเล่นซอด้วงเป็นหลัก
นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย
โดยเริ่มเรียนเปียโน ต่อมาทรงฝึกเครื่องดนตรีสากลประเภท
เครื่องเป่าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรง
ทรัมเปต และทรงระนาดฝรั่งได้
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ด้านพระราชนิพนธ์ ทรงโปรดการอ่านและการเขียน
มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ มีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยแก้วและร้อยกรอง
จึ ง ทรงพระนิ พ นธ์ ห นั ง สื อ ประเภทต่ า งๆอย่ า งหลากหลาย
ทัง้ สารคดีทอ่ งเทีย่ ว ประเภทวิชาการและประวัตศิ าสตร์ประเภท
พระราชนิพนธ์แปล ฯลฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
รับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เมื่อวันที่
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับโครงการ “ปริวรรตอักษรขอมและอักษร
โบราณท้องถิ่น ชำ�ระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นภาษาไทย” ของมูลนิธิฯ เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
รู้สึกสำ�นึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น มูลนิธิฯได้สนองพระ
กรุณาธิคุณโดยได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์เนื่องในโอกาสพิเศษ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ประธานมูลนิธิฯดังนี้

พระราชกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย
กิจด้านต่างๆครอบคลุมงานสำ�คัญๆอันเป็นประโยชน์หลักของ
บ้านเมืองเกือบทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการต่างประเทศ
ด้านสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านศาสนา
ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจที่ทรงสืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย

๑.พระคัมภีร์
“สัททนีติปกรณ์ปทมาลา”
จั ด พิ ม พ์ เ นื่ อ งในโอกาสทรง
รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐

พระราชกิจด้านศาสนา
เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับการอบรมให้มีความใกล้ชิด
กับพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทำ�ให้พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ โดยพระองค์มักจะได้รับพระราชาทานพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จฯเป็น
ผู้แทนพระองค์ เ พื่ อ เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศาสนา

	๒.พระคัมภีร์
“เปฏโกปเทศปกรณ์ บาลี-ไทย”
จัดพิมพ์เนือ่ งในโอกาส องค์ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ ทรงเจริญพระชน
มายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

องค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
พระราชกิจที่สำ�คัญยิ่งประการหนึ่งคือ พระองค์ทรง
เป็นแม่กองในการซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อให้
สำ�เร็จทันงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ งานดังกล่าวพระองค์ทรงเป็น
ธุรดูแลอย่างใกล้ชิด จนสำ�เร็จลุล่วงงดงามทันกาล
นอกจากศาสนาพุทธแล้ว พระองค์ยงั ทรงปฏิบตั พิ ระราช
กิจที่กี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆ โดยมิได้ทรงละเลย

นอกจากนี้ ทุกวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระองค์ทา่ น ได้พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯเข้าเฝ้าถวายพระพรเป็นประจำ�ทุกปี
ตามวันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯคณะกรรมการนักวิชาการ
และเจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ ฯ ขอตั้ ง ปณิ ธ านที่ จ ะดำ � เนิ น งานตาม
ภารกิจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในอันที่จะสืบทอดพุทธ
มรดกให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป

ที่มาข้อมูล : ๑.กองงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ๒.วิกิพีเดีย สาระนุกรมเสรี
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