
๑.
พระราชประวัติ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีี
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พระประสูติกาล
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 ม น   ธน า ม .ศ.  ร า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา  

กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ด�ารงพระอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ด้วยเหตุ

ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกิจนานัปการ อันเป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ       

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีหรอืพระนามไมเ่ปน็ 

ทางการท่ีใช้ในหมู่คนไทยว่า “สมเด็จพระเทพ” หรือ “พระเทพ” ทรงเป็น 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 

อดลุยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงพระราชสมภพ 
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เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

เมือ่ประสติูทรงมพีระน้�าหนกัเพียง ๒,๕๕๐ กรมั จึงทรงมพีระพลานามยัไมสู่จ้ะ 

แข็งแรง พระนาภีมักไม่ค่อยปกติและทรงแพ้พระกระยาหารหลายอย่าง 

ต่อมาเมื่อเจริญพระชนมายุ พระอาการเหล่านี้จึงหายไปโดยล�าดับ และทรงมี 

พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงได้รับการปลูกฝังพัฒนาทั้งในด้านความ 

ใฝ่รู้ คุณธรรม การทรงงานเพื่อส่วนรวมและเพื่อมนุษย์แห่งโลกหล้า  พระองค์

ทรงด�ารงในความดีงามเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่
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การศก า

 น .ศ.  ร ์ ร าศก า
ชั้นอนุบาลท่ีโรงเรียนจิตรลดา ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่พระต�าหนัก

จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ทรงศึกษาในระดับอนุบาล 

๓ ปี มากกว่าหลักสูตรในขณะนั้น ๑ ปี ด้วยยังทรงพระเยาว์ 

เกินกว่าจะทรงเรียนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาล ๒  

ก็ทรงฝกึหดัการอา่นได้ดี และพฒันาตอ่เนือ่งมาดว้ยเพญ็พริยิะ 

ทรงใฝ่รู้ รักการอ่าน จึงทรงเรียนดีได้เป็นที่หนึ่งของชั้น ตั้งแต่

ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  ในปีการศึกษา ๒๕๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑) ทรง

สอบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (คือชั้น ป.๗ ในขณะนั้น) 

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นที่หนึ่งของ

ประเทศ ทรงได้คะแนนรวม ๙๖.๖ เปอร์เซ็นต์ จึงทรงได้รับ

พระราชทานรางวัลเรียนดีส�าหรับนักเรียนเรียนดีทั่วประเทศ

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ  

และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเข็มเรียนดีจากโรงเรียน

จิตรลดาเป็นประวัติการณ์พระองค์แรกด้วย
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  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๖ (ปีการศึกษา ๒๕๑๕) ทรงส�าเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ ในขณะนั้นนักเรียนทุกคนต้องสอบไล่ 

ด้วยข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ ทรงสอบไล่ได้เป็นที่หนึ่งของประเทศในสาย 

ศิลป์ จากนั้นทรงสอบเอ็นทรานซ์เข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงเลือกเป็นอันดับท่ีหนึ่ง และอีก ๔ ปีต่อมาทรงส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม 

อนัดับหน่ึง คะแนนสะสมเฉลีย่ ๓.๙๘ เปน็ทีห่นึง่ของชัน้ และไดร้บัพระราชทาน 

เหรียญทองในฐานะท่ีทรงสอบได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มบัณฑิตวิชาเอก สาขา 

ประวัติศาสตร์  ผู้ ท่ีจะได้รับพระราชทานเหรียญทองนั้น จะต้องได้รับ 

ทุนเรียนดีทุกปีการศึกษา สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเป็นที่หนึ่งในวิชา 

เอกนั้นๆ ในระหว่างที่เรียนปริญญาตรีนั้นด้วย   

  หลังจากนั้นได้ทรงศึกษาต่อปริญญาโท ๒ สาขาวิชา ได้รับพระราชทาน

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจารกึภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยั

ศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ และปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

บาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

  ทรงส�าเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหา 

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙





๒.
ปราชญ์ผู้รอบรู้
วิชาแตกฉาน
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นักอักษรศาสตร์
ผู้เลิศล้ำา

๑

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์ ทรงศึกษาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส 

และภาษาองักฤษอยา่งแตกฉาน  นอกจากนัน้ ยงัทรงพระปรชีาดา้นภาษาบาลี

สนัสกฤต เขมร และเยอรมนัดว้ย ทรงพระราชนพินธร์อ้ยกรองภาษาไทยจำานวน

กว่าร้อยบท และร้อยแก้วท้ังในรูปบทความและหนังสือจำานวนนับร้อยเรื่อง 

หลายเลม่พระราชทานใหว้างจำาหนา่ยเพ่ือนำาเงนิมาให้ทนุการศกึษาแกน่กัเรยีน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงมีพระอัจฉริยภาพ 

ด้านการประพันธ์มาตั้งแต่ทรงเป็นนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

  พระราชนิพนธ์ร้อยกรองในระยะแรกเป็นกวีนิพนธ์บทสั้นๆ ที่เป็น 

แบบฝึกหัดในระหว่างทรงศึกษา  พระปรีชาพัฒนายิ่งๆ ขึ้นตามความวิรยิะและ

ทรงหมั่นฝึกฝน จนมาถึงกวีนิพนธ์ขนาดยาวที่มีความอลังการด้านวรรณศิลป์ 

เช่น คำาฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ฉบับต่างๆ 

  ทรงสามารถสอดแทรกความเป็นกวีส่วนพระองค์ คติธรรม และ 

พระอารมณ์ขันเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน ด้วยลีลาภาษาอันไพเราะ

งดงาม
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รัก

 ÃÑ¡ªÒµÔÂÍÁÊÅÐ  áÁŒªÕÇÕ

รักเกียรติจงเจตน์พลี	 	 ชีพได้

รักราชมุ่งภักดี	 	 	 รองบาท

รักศาสน์ราญเศิกไส้	 	 เพื่อเกื้อพระศาสนา

	 อันสยามเป็นบ้านเกิด	 เมืองนอน

ดุจบิดามารดร	 	 	 เปรียบได้

ยามสุขสโมสร	 	 	 ทุกเมื่อ

ยามศึกทุกข์ยากไร้	 	 ปลาตเร้นฤาควร

รักทะเล	 	 อันกว้าง		 ใหญ่ไพศาล

รักท้องฟ้า		 โอฬาร	 	 สีสดใส

รักท้องทุ่ง		 ท้องนา	 	 ดังดวงใจ

รักป่าเขา	 	 ลำาเนาไพร	 แสนสุนทร

รักพฤกษา		 รุกขชาติ		 ที่ดาษป่า

รักปักษา	 	 ร้องกู่	 	 บนสิงขร

รักอุทัย	 	 สว่าง	 	 กลางอัมพร

รักทั้งรัต-		 ติกร	 	 ในนภดล

รักดารา	 	 ส่องแสง		 สุกสว่าง

รักน้ำาค้าง		 อย่างมณี	 มีโภคผล

รักทั้งหมด		 ทั้งสิ้น	 	 ที่ได้ยล

รักนวลนาง	 รักจน	 	 หมดสิ้นใจ

  (ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๑๐)

  หลายคนคงเคยได้ยินโคลง ๒ บทนี้ ซึ่งเป็นเนื้อร้องของเพลง “ดุจบิดา 

มารดร”
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  โคลงสองบทนี้อยู่ในพระราชนิพนธ์ชื่อ กษัตริยานุสรณ์ ซ่ึงสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล่าว่า 

	 “ขณะที่เริ่มเขียนเรื่อง	‘กษัตริยานุสรณ์‘	นี้	ข้าพเจ้ากำาลัง 

เรียนหนังสืออยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	๕	โรงเรียนจิตรลดา	ในวิชาการ 

ประพันธ์อาจารย์ส่ังให้แต่งโคลงบ่อยๆ	จึงมีความคิดอยากแต่ง 

บทประพันธ์เป็นลิลิตหรือบทประพันธ์คำาโคลงสักเรื่องหนึ่ง	 

แต่ยังนึกเรื่องท่ีจะแต่งให้ถูกใจไม่ได้	 พอดีเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าได้ 

โดยเสด็จพระราชดำาเนินในการแปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ 

ในเครื่องบิน	ท่านหญิงวิภาวดีได้เล่าประทานข้าพเจ้าถึงเรื่อง 

‘น.ม.ส.’	ทรงนิพนธ์เรื่อง	‘สามกรุง’	โดยมีท่านหญิงเป็น	‘เสมียน’ 

เพราะตอนนั้น	‘น.ม.ส.’	ประชวรต้อ	มองอะไรไม่เห็น	 พอไปถึง 

เชียงใหม	่ทา่นหญงิกป็ระทาน	‘สามกรงุ’	ข้าพเจ้า	๑	เล่ม	ข้าพเจ้า

เริ่มอ่านสามกรุงไปเรื่อยๆ	วันหนึ่งก็นึกออกว่า	คำาโคลงที่นึก 

อยากแต่งนั้นควรเป็นเรื่อง	‘อะแซหวุ่นกี้ ’	จึงวางโครงเรื่อง 

ลงในสมุด	แล้วใช้เค้าโครงจากหนังสือ	‘ไทยรบพม่า’

 “การแตง่ไมไ่ดแ้ตง่รวดเดยีวจบ	แตแ่ตง่ไปเรือ่ยๆ	วนัละบท 

สองบทตามแตจ่ะคดิโคลงออก	ซึง่มกัเปน็เวลาแปลกๆ	เชน่	เวลา 

น่ังรถบ้าง	เวลาคุยกับใครๆ	หรือเวลานอน	ตอนแรกๆ ไปได้ช้า	 

เพราะต้องเตรียมสอบ	ม.ศ.๕	พอเสร็จแล้วแต่งตามสบายโดย 

อ่าน	‘สามกรุง’	ประกอบไปด้วย	นับว่าเป็นหนังสือเล่มเดียว 

ที่ใช้ประกอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย	และโคลงที่ข้าพเจ้าแต่ง 

ก็บังเอิญเสร็จตอนมหาวิทยาลัยเปิดพอดี	เมื่อจบแล้ว	ได้ให้ 

อาจารย์กำาชัย	ทองหล่อดู	อาจารย์กรุณาตั้งชื่อให้ว่า	‘กษัตริยา- 

นุสรณ์’
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	 “ข้าพเจ้านำาขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแทนการถวาย 

รปูเขยีนของขวญัอยา่งเคย	ท่านโปรดโคลงบททีข้ึ่นตน้วา่	‘รกัชาต ิ

ยอมสละ	แม้ชีวี’	มากท่ีสุด	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ 

ม.ล.พวงร้อย	อภัยวงศ์	ประพันธ์ทำานองเพลง	ให้ช่ือว่า	‘ดุจ 

บิดามารดร’	ใช้ร้องมาจนทุกวันน้ี	ส่วนโคลงท้ังหมด	ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมชได้นำาลงในสยามรัฐหน้า	๕	ฉบับวันที่		๑๕	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๑๖“

(จากคำานำาในหนังสือกษัตริยานุสรณ์ ๒๕๔๘ หน้า ๖-๗)

 ในด้านร้อยแก้วก็เช่นเดียวกัน ทรงเป็นนักเขียนท่ีใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ 

สร้างสรรค์งานพระราชนิพนธ์ต่างๆ ด้วยพระปัญญาและพระราชหฤทัย 

ผสานกัน ท้ังพระราชนิพนธ์เชิงวิชาการและบันเทิงคดี แม้ในขณะท่ีทรงศึกษาอยู่ 

ก็ทรงเริ่มส่งเรื่องลงตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้ว ทรงใช้พระนามแฝงว่า 

“แว่นแก้ว” ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายค่าเขียนเช่นเดียวกับนักเขียนทั่วไป 

และผู้อ่านก็ไม่ทราบว่า “แว่นแก้ว” เป็นนามปากกาของใคร

      “ข้าพเจ้าเขียนเรื่อง	แก้วจอมแก่น	เมื่อหลายปีมาแล้ว	

เพราะเหน็สมุาลเีพือ่นของขา้พเจา้เขยีน	เรือ่งของมา่เหมีย่ว	ลงใน 

สตรีสาร	สุมาลีให้กำาลังใจว่าข้าพเจ้าก็น่าจะเขียนได้	ข้าพเจ้า 

จึงลองเขียนเรื่องของเด็กๆ โดยเอาเนื้อหามาจากประสบการณ์ 

ของตัวเองตอนเด็กๆ  บ้าง	ที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบ้าง 

ปนกบัเรือ่งของเดก็ๆ ยคุปจัจบุนั	เมือ่เขยีนเสรจ็แตล่ะเรือ่ง	กฝ็าก

คุณแม่ของสุมาลีส่งไปที่โรงพิมพ์สตรีสาร	เมื่อเขียนเรื่องแรกคือ

เรื่องล่อกั้งเสร็จ	ให้เพื่อนชื่อเหมียวอ่านดู	เขาชอบใจจึงรับอาสา
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เขียนภาพประกอบให้	คุณนิลวรรณ	ปิ่นทอง	หรือที่เราเรียกกัน 

ว่าคุณย่า	บก.	รับเรื่องลงพิมพ์ให้ทุกเรื่อง	ให้ค่าเรื่องซึ่งทำาให้

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมาก...“

(จากคำานำาแก้วจอมแก่น โดยแว่นแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๐)

  ชว่งท่ีทรงศกึษา ณ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยันัน้ ทรง 

พัฒนาสร้างเสริมพระอัจฉริยภาพด้านกวีให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ทรงพระราชนิพนธ์ 

วรรณคดีร้อยกรองที่สำาคัญ เช่น คำาฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ ๓ ฉบับ 

ซ่ึงใช้อ่านและขับกล่อมในพระราชพิธีสำาคัญๆ ๓ ครั้ง ครั้งแรกในพระราชพิธี 

รับและข้ึนระวางสมโภช “พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ” ณ จังหวัดนราธิวาส เม่ือ พ.ศ.  

๒๕๒๐ ครั้งที่สองในพระราชพิธีรับและขึ้นระวางช้างสำาคัญ ๓ ช้าง ณ จังหวัด 

เพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ และครั้งที่สามใช้อ่านสดุดีพระพุทธมหามณีรัตน- 

ปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ครบ ๒๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  ทรงเล่าให้พระสหายฟังว่า ทรงศึกษา

และยึดถือ “ขนบ” ในการแต่งแบบโบราณเป็นหลักในการประพันธ์ แต่ทรง

เปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน พระราชนิพนธ์ทั้ง ๓ เรื่อง

น้ีสะท้อนถึงความเป็นปราชญ์และกวีในองค์รัตนแห่งเทพ ผู้ทรงพระปรีชา 

ด้านขนบการประพันธ์และความรอบรู้ในประเพณีโบราณ

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระราชนพินธ ์

สารคดีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศไว้ ๕๐ กว่าเรื่อง 

นบัเปน็วรรณศลิป์ท่ีมคุีณค่าสูง ดว้ยใหส้าระความรูแ้ละเปดิโลกทศันใ์หแ้กผู่อ้า่น 

ทกุเพศทกุวยั และยงัไดร้บัความบนัเทงิใจตามสไตลพ์ระราชนพินธแ์บบเลา่เรือ่ง 

สบายๆ ที่ทรงแทรกพระอารมณ์ขันเป็นระยะ
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นักการศึกษาผู้เปี่ยม
อัจฉริยญาณ

๒

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เคยรับสั่งกับพระสหายใกล้ชิดว่า โปรดอาชีพสองอย่างคือ นักเขียน และครู  

แต่ถ้าหากต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทรงเลือกที่จะเป็นครู ด้วยพระราช-

หฤทัยที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อเยาวชน และด้วยพระราชปรัชญาที่

วา่ นอกจากการมอีาหารบรโิภคตามพ้ืนฐานในการดำารงชวีติแลว้ การศกึษาเปน็

สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ หรือ 

ศาสนา  ดังนั้น โครงการแรกที่ทรงริเริ่มใน พ.ศ. ๒๕๒๓ หลังจากสำาเร็จการ 

ศึกษาจึงเป็นโครงการที่ทรงทำาในโรงเรียน ทรงเริ่มต้นด้วยโครงการอาหาร 

กลางวัน ผักสวนครัว ท่ีโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ๓ แห่ง เป็นการสอน 

ให้นักเรียนทำาการเกษตรเพื่อนำามาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ทรงมี 

พระราชดำารวิา่ ถา้นกัเรยีนรูจ้กัวธิผีลติอาหารเอง จะทำาให้พวกเขามอีาหารกนิ

ไปตลอดชีวิต จะดีกว่าการนำาอาหารไปแจก 

  ต่อมาโครงการนี้ได้ขยายเป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น 

ทรุกนัดาร ครอบคลมุกวา่ ๗๐๐ โรงเรยีนในถิน่กนัดารห่างไกลทัว่ประเทศ และ 

มีขอบข่ายการพัฒนาครบทุกด้าน ท้ังการศึกษา สุขภาพอนามัย สาธารณสุข  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่ิงแวดล้อม และงานอาชีพ  โรงเรียนเป็น
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ของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 กล่าวได้ว่า ทรงพระปรีชายิ่งด้านการศึกษา ทรงริเริ่มการทรงงานใน 

โครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และทรงดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด จน 

แนวพระราชดำาริต่างๆ เป็นที่ยอมรับของนักการศึกษาทั้งชาวไทยและ 
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ชาวต่างประเทศ ทรงได้รับการยกย่องเฉลิมพระเกียรติคุณจากหลายองค์การ 

ในระดับนานาชาติว่า ทรงเป็นผู้นำาและผู้รู้จริงจากการปฏิบัติในการพัฒนา 

การศึกษาให้ถ้วนท่ัวแก่ทุกกลุ่มชนในถ่ินกันดารห่างไกลและผู้ด้อยโอกาส 

ทุกกลุ่ม ที่ดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ตรงตามเป้าหมายของยูเนสโก 

เรื่อง การศึกษาเพื่อทุกคน หรือ Education for All

  พระราชกรณียกิจนานาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช- 

กุมารีด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างของการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้พิการ ผู้ล้ีภัย ผู้ต้องโทษคุมขัง เด็กที่ 

เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น รวมทั้งทรงห่วงใยพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ยังเป็น 

ทารกในครรภ์มารดาอีกด้วย 

  เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามเกี่ยวกับหลักการศึกษาที่ทรงใช้ มักจะทรง

อ้างถึงหลักท่ีใช้กันในสังคมไทยสมัยก่อนที่ว่า การศึกษาต้องประกอบด้วย  

๔ อย่าง คือ พุทธิศึกษา การศึกษาวิชาความรู้, หัตถศึกษา การศึกษาภาค

ปฏิบัติ, พลศึกษา การพัฒนาสุขภาพกายและใจ และจริยศึกษา การพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม  เกี่ยวกับวิธีการศึกษา ก็ทรงใช้หลักการที่ใช้กัน 

สมัยก่อนเช่นกัน คือ สุ จิ ปุ ลิ ที่ยังคงคุณภาพเคียงคู่กับกาลเวลา ดังจะได้

อธิบายในหัวข้อต่อไป

  ในดา้นความเป็นครท่ีูเป่ียมจรยิะนัน้ ผลงานการสอน การปลูกฝงัอบรม

ในภาระหนา้ท่ีของ “ทูลกระหมอ่มอาจารย”์ ทีโ่รงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

สถติในความทรงจำาความรำาลกึของเหลา่นกัเรยีนนายรอ้ย และประจักษช์ดัแจ้ง

แก่มหาชน
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