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"ศิลปะจีน" ปาฐกถาพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนฯ 

 
ศาสตรและศิลปแหงจีนศึกษามีใหซึมซับคุณคามากมายหลาย
แขนงและยังเปนสาระความรูอีกดานหนึ่งท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยย่ิง โดยทรง
เรียนรูศึกษาคนควาอยางตอเนื่องเปนเวลานานเกือบ 3 
ทศวรรษ  

 ในการนี้ ทรงเรียงรอยผลงานจํานวนหนึ่งท่ีมีคุณคาย่ิงตอวง
วิชาการจีนวิทยา ท้ังพระราชนิพนธสารคดีเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศจีนจํานวน 11 เร่ือง พระราชนิพนธแปลบทกวีจีน
ประมาณ 200 บท สวนใหญเปนบทกวีสมัยราชวงศถังและ
ราชวงศซง มีผูขอพระราชทานพระราชานุญาตคัดสรรบทกวี
จํานวนหนึ่งมาตีพิมพเผยแพร 2 เลม คือ "เก็จแกวประกาย
กวี" และ "หยกใสราย
คํา" เพื่อเปนตําราเรียน
ในการสอนวิชาการ
แปลภาษาจีน หัวขอบท
กวีจีน 

ลาสุดพระราชนิพนธเลมใหม "ศิลปะจีน" จากปาฐกถาที่ทรง
บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขต
องครักษ จ.นครนายก เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2548 โดยปาฐกถาความยาว 2 ชั่วโมงเศษที่ทรงแสดงนั้น
ครอบคลุมศิลปะจีนแขนงตางๆ อยางครบถวน ใหสาระความรู ตั้งแตนิยามของคําวาศิลปะ การแบง
ประเภทของศิลปะ ศิลปะจีนดานจิตรกรรม การเขียนตัวอักษรจีน ประติมากรรม เคร่ืองกระเบื้อง รวมทั้ง
การอนุรักษและเผยแพรศิลปะจีน และยังทรงใหขอคิดท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับศิลปะจีนในตอนทายดวย อีก
ท้ังยังไดทรงฉายภาพงานศิลปะประเภทตางๆ ท่ีคัดสรรแลวอีกประมาณ 130 ภาพประกอบการทรง
บรรยายอีกดวย  

สํานักพิมพนานมีบุคสไดขอพระราชทานพระราชานุญาตนําปาฐกถาที่ทรงบรรยายเรื่องศิลปะจีนมา
พิมพเผยแพร พรอมภาพประกอบ เพื่อใหผูท่ีมิไดมีโอกาสฟงปาฐกถาในวันนั้นมีโอกาสเรียนรู และชื่น
ชมศิลปะจีนท่ีทรงคุณคา พรอมยังจัดนิทรรศการ "ศิลปะจีน : งานศิลปพิไล ใกลชิดธรรมชาติ" ท่ี
สยามดิสคัฟเวอรี่ ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีกับจีนวิทยา และสวนที่ 2 ปาฐกถาพระราชนิพนธ ศิลปะจีน  
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อ.ศุภรัตนเลศิพาณิชยกุล พระสหายในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลาว
วา พระองคทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและทรงใฝรูมาโดยตลอด เมื่อทรงสําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อป 2529 มหาวิทยาลัยไดขอพระราชทาน
พระราชานุญาตจัดงานวิชาการ "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติคุณ โดยจัดครั้งแรกในป 2530 และจัดอยางตอเนื่อง
ทุกๆ  ป สําหรับหัวขอศิลปะจีน ตรงกับครั้งท่ี 19 

"พระองคตรัสวา ทานทรงบรรยายขอมูลในฐานะคนไทยที่มี
โอกาสไดสัมผัสวัฒนธรรมจีนและชื่นชมศิลปะจีนหลาย
แขนง ไมใชในฐานะนักวิชาการ แตเปนศิลปะนิยม ซ่ึงใน
นิทรรศการที่จะจัดในครั้งนี้ แบงเปน 2 สวน สวนแรกจะนําเสนอ
เร่ืองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีกับจีน
วิทยา รวบรวมพระราชดํารัสเกี่ยวกับจีนวิทยา พระราชนิพนธ
สารคดี พระราชนิพนธแปล จิตรกรรมฝพระหัตถ สวนที่สองเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับปาฐกถาพระราชนิพนธ ศิลปะจีน โดยมีขอคิด
เร่ืองศิลปะจีน ภาพถายฝพระหัตถ จิตรกรรมฝพระหัตถพูกัน

จีน พรอมยังมีการบรรเลงดนตรีจีน สาธิตการเขียนตัวอักษรจีนอีกดวย" อ.ศุภรัตน กลาว  

นอกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะทรงบรรยายถึงศิลปะอันทรงคุณคา มี
ความเปนมายาวนานในหลากหลายสาขาแลว ยังไดแทรกพระอารมณขันในบางชวงตอนดวย ดังท่ี
หนังสือพระราชนิพนธเลมลาสุดบันทึกเอาไว เชน ภาพเคร่ืองกระเบื้องจีนรูปทรงประหลาด ทรง
บรรยายวา "ภาพนี้คนจีนบอกวาเปนภาชนะสําหรับใสสุรา เราลองไปถามคนไทยหลายคนแลวบอกวา
คือ คอมฟอรตรอย ก็เลยไมรูวาอะไร ทานพิจารณาเอาเองก็แลวกันวามันใชอยางไร"  

ในบางชวงยังทรงกลาวถึงศิลปะรวมสมัยอยางภาพยนตรจีนเรื่อง "The Road Home" โดยทรงบรรยาย
วาสะทอนถึงการศึกษาของจีนในยุคสมัยหนึ่ง และภาพยนตร
การตูนเรื่อง "มูหลาน" ท่ีทรงเห็นวาเทคนิคการตูนก็ถือเปน
ศิลปะอยางหนึ่งเชนกัน 

อ.ศุภรัตนกลาวเพิ่มเติมวา หัวขออ่ืนๆ ท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายในครั้งท่ี
ผานๆ มาลวนแลวแตมีคุณคา และ มศว ผูจัดก็ไดตีพิมพ
เผยแพรใหความรูแกผูสนใจทุกครั้ง ไมวาจะเปนปาฐกถา
เร่ือง "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" เมื่อป 2538 "สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร กับพระกรณียกิจ พระจริยวัตรดานการศึกษา" เมื่อ
ป 2543 "การศึกษาของผูดอยโอกาส" ในป 2544 ซ่ึงคร้ังนี้
องคการยูเนสโกไดขอพระราชทานพระราชานุญาตตีพมิพ
เผยแพรเปนภาษาอังกฤษดวย และ "ภูมิปญญาไทยดานอาหาร
และโภชนาการ" เมื่อป 2545  

พบกับหนังสือพระราชนิพนธนิทรรศการอันทรงคุณคาและ
กิจกรรมนาสนใจมากมาย ณ แกรนด
ฮอลล ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ วันท่ี 26-
27 พฤศจิกายน และ ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอ
รี่ วันท่ี 28 พฤศจิกายน-12 ธนัวาคมนี ้ 
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