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เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ พสกนิกรชาวไทยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ต่างร่วมกนัแสดงความจงรักภกัดีต่อสมเด็จเจา้ฟ้าผูเ้ป็นท่ีรัก
และเทิดทูนยิง่ของปวงชนชาวไทย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร  
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอพระองคท่ี์ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ
เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๒ เมษายน พุทธศกัราช ๒๔๙๘ ณ พระท่ีนัง่
อมัพรสถาน พระราชวงัดุสิต ไดรั้บพระราชทานพระนามวา่ 
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวฒันาดุล
โสภาคย ์ส าหรับสร้อยพระนาม "กิติวฒันาดุลโสภาคย"์ 
ประกอบข้ึนจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราช
บุพการี 3 พระองค ์ไดแ้ก่ "กิติ" มาจากพระนามาภิไธยของ 
"สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ" สมเด็จพระราชชนนี (แม่) ส่วน "วฒันา" มาจากพระ
นามาภิไธยของ "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้" (สมเด็จพระนางเจา้สวา่ง
วฒันา พระบรมราชเทว)ี สมเด็จพระปัยยกิา (ยา่ทวด) และ "อดุล" มาจากพระนามาภิไธยของ "สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก" สมเด็จพระอยักา (ปู่ ) 

ดว้ยเหตุท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกิจจานุกิจนานปัการอนัเป็นประโยชน์แก่แผน่ดินและราษฎร 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระราช
อิสริยยศ และพระราชอิสริยศกัด์ิ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร  
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๒๐        
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และจากพระวริิยะอุตสาหะในการทรงศึกษาหาความรู้และบ าเพญ็พระราชกิจนานปัการ พระเกียรติคุณเป็นท่ี
ประจกัษช์ดัแจง้ และพระราชจริยวตัรอนังดงาม จึงทรงเป็นเจา้ฟ้าผูเ้ป็นท่ีรักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูเ้ขียนไดเ้ลือกบทเพลง “เจา้ฟ้านกัเดินทาง” ซ่ึงเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติท่ีประพนัธ์ข้ึนในนาม
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มาศึกษาภาพลกัษณ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีปรากฏในบทเพลงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะหรือท่าทีของบุคคลหรือองคก์รท่ีปรากฏแก่ตาหรือความรู้สึกนึกคิด
ของสาธารณะชน (พจนานุกรมค าศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๕. หน้า 
๒๑๕) ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบั ทัศนีย์ ทานตวณิช ไดใ้หค้วามหมายของภาพลกัษณ์ไวว้า่ ภาพของ
คุณลกัษณะและบุคลิกภาพของสมเด็จพระเทพ ฯ อนัเป็นท่ีรักของสาธารณะชน ผา่นบทเพลงเทิดพระเกียรติ 
ซ่ึงในบทความเร่ืองน้ีใหค้  าจ  ากดัความของภาพลกัษณ์คือ ภาพของความประทบัใจในคุณลกัษณะและ
บุคลิกภาพของสมเด็จพระเทพ ฯ ท่ีปรากฏข้ึนในความคิดของประชาชนและส่ือความคิดผา่นบทเพลง
เทิดพระเกียรติ 
 ผูเ้ขียนไดเ้ลือกศึกษาภาพลกัษณ์ของสมเด็จพระเทพ ฯ จากบทเพลงเทิดพระเกียรติ เพลง “เจา้ฟ้านกั
เดินทาง” จากการศึกษาปรากฏภาพลกัษณ์ของสมเด็จพระเทพ ฯ ๓ ภาพลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

๑. พระผู้ทรง...บ าเพญ็พระราชกรณยีกจิตามรอยบาทพระราชบิดา  
“ อยูข่า้งหลงั รอยท่ีพอ่กา้ว  มีรอยเทา้คู่หน่ึง กา้วตาม 

ใหค้วามสุข ไดเ้ติบโตงอกงาม   ดงัพอ่หวงั  ดงัพอ่ตั้งใจ 
 ทุกรอยเทา้พ่อกา้วน า...กา้วตาม     เพียรท าแต่ส่ิงดี 
ทุ่มเทไปดว้ยใจท่ีเมตตา     ใจท่ีปราณี มัน่คงไม่หว ัน่ไหว” 
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ภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จในทอ้งถ่ิน
ทุรกนัดาร สองพระหตัถมี์แผนท่ี และดินสอด า ท่ีพระศอมี
กลอ้งถ่ายภาพคลอ้งอยู ่จึงเป็นภาพท่ีชินตาพสกนิกร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด าเนินตามรอย
บาทพระราชบิดา เสด็จ ฯ เยีย่มราษฎรคร้ังใดท่ีพระศอมีกลอ้ง
ถ่ายภาพคลอ้งอยูเ่พื่อทรงบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ สองพระหตัถ์
จะทรงจดบนัทึกปัญหาเพื่อน าไปพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และพฒันาการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
การศึกษาตลอดชีวิต ใหดี้ข้ึน จากพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงอุทิศ
พระองคต์ามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในการช่วยประชาชนอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา อยา่งมิทรงรู้จกัเหน็ดเหน่ือย ดว้ยน ้า
พระทยัท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติของพสกนิกรไทยโดยแทจ้ริง 

 
 
 

๒. พระผู้ทรง...เป่ียมด้วยพระราชหฤทยัทีห่วังดีต่อแผ่นดิน 
“ดัง่ดวงดาวดวงท่ีวาวแวว   ดัง่ดวงแกว้ท่ีสวา่งไสว 

นกัเดินทางท่ีเป่ียมความรัก    และความห่วงใยแผน่ดินน้ี” 
ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการในพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียน ฯ เป็นโครงการท่ีทรง

พระกรุณาฯให้ด าเนินการฝึกอาชีพใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียนต่อ 
โดยเนน้ใหเ้ป็นการฝึกหดัอาชีพท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อใหมี้วชิาชีพติดตวัสามารถน าไปประกอบ
อาชีพ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นโครงการท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนซ่ึงมกัตั้งอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ดว้ยการพฒันาศกัยภาพของครูซ่ึงเป็นต ารวจตระเวนชายแดน
ใหท้ าหนา้ท่ีครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาการเรียนการสอนภาคบงัคบัใหไ้ดม้าตรฐาน ใหน้กัเรียนมี
ความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนต่อไป โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เป็นโครงการท่ี
สนบัสนุนใหน้กัเรียนยากจนในทอ้งถ่ินทุรกนัดารไดมี้โอกาสศึกษาต่อตามความสามารถ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นกัเรียนเหล่านั้นไดมี้โอกาสเล่า
เรียน เพื่อกลบัไปพฒันาทอ้งถ่ินของตนให้เจริญกา้วหนา้ต่อไป จากโครงการในพระราชด าริดา้นการศึกษาท่ี
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มีต่อเยาวชนไทยในขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงพระราชหฤทยัท่ีหวงัดีต่อแผน่ดินอยา่งแทจ้ริง เพราะเยาวชนคือ
พลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ เม่ือพฒันาเยาวชนใหมี้การศึกษาก็เท่ากบัวา่ไดพ้ฒันาชาติใหก้า้วหนา้ 

๓.  พระผู้ทรง...เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย 

“คือเจา้ฟ้าท่ีเป็นท่ีรักของไทยทุกคน ในค ่าคืนท่ีมืดมนคือแสงน าไป 
เป็นแสงงามท่ีอยูใ่นหวัใจ   ส่องทางใหเ้ห็นเสมอมา” 

ท าไมคนไทยจึงรัก “เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร” คงจะมีหลายร้อยลา้นค าตอบท่ีแตกต่างกนัไป แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
สามารถแสดงถึงความจงรักภกัดีท่ีปวงชนชาวไทยมีต่อพระองคท์่านไดน้ั้นก็คือ การท่ีมีผูป้ระพนัธ์จาก
หน่วยงานต่างๆ ไดส้ร้างสรรคบ์ทเพลงเทิดพระเกียรติออกเผยแพร่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสเจริญ
พระชนมาย ุ๕ รอบเป็นจ านวนมาก ดงัท่ี ทัศนีย์ ทานตวณิช ไดร้วบรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติ ฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พบวา่มีมากถึง ๒๐ เพลง จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่ 
"สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทพธิดาในดวงใจไทยท้ังผอง" 

ภาพลกัษณ์ท่ีพบในบทเพลงเทิดพระเกียรติ “เจา้ฟ้านกัเดินทาง”ลว้นสอดคลอ้งกบัความจริงท่ี
ปรากฏแก่การรับรู้ของประชาชนไทยทั้งประเทศ ตลอดระยะเวลากวา่ ๖ ทศวรรษท่ีผา่นมา สมเด็จพระเทพฯ 
ไดท้รงแสดงให้เห็นแลว้วา่ ทรงเป็น "ลูกสาวท่ีแสนดี" ทรงเป็น "ลูกศิษย์ท่ีน่ารัก" ทรงเป็น "ครูท่ีน่ายก
ย่อง"  และยงัทรงเป็นอะไรต่ออะไรท่ีลว้นแลว้แต่น่าช่ืนชมอีกมากมาย เหนือส่ิงอ่ืนใดคือ ทรงเป็น "เจา้หญิง
ในดวงใจ" ของประชาชนชาวไทยตลอดมา และแน่นอนวา่จะทรงเป็นเช่นน้ีตลอดไป 

 
“ทรงพระเจริญ” 
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