
พระราชประวัต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี



	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่	๓	ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่	 ๒	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๘	 ณ	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิต 

ได้รับพระราชทานพระนามว่า	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	กิติวัฒนาดุลโสภาคย์	

	 ด้วยเหตุที่ทรงบำา เพ็ญพระราชกิจจานุกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้สถาปนาพระราชอิสริยยศ	

และพระราชอิสริยศักดิ์	 เป็น	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาต ิ

สยามบรมราชกุมารี	 ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๐	และจากพระวิริยะ

อุตสาหะในการทรงศึกษาหาความรู้และบำาเพ็ญพระราชกิจนานัปการ	 พระเกียรติคุณ	 เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง 

ทั้งในราชอาณาจักร	 และนานาชาติ	 จึงทรงรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 แห่งราชอาณาจักรไทย	

และทรงรับการทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ	 พระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ	



 การศึกษา

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาล	 เมื่อพุทธศักราช	

๒๕๐๑	 ณ	 โรงเรียนจิตรลดา	 ในเขตพระราชฐาน	 พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	 พระราชวังดุสิต	 โดยทรงศึกษา 

ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา	ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษา	ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียน	โปรดการอ่าน	และ

การศึกษาวรรณคดี	ทั้งของไทยและต่างประเทศ	ทรงเริ่มแต่งคำาประพันธ์ต่าง	ๆ	ทั้งร้อยแก้ว	และร้อยกรอง	ตั้งแต่

ยังทรงศึกษา	 ในชั้นประถมศึกษา	 โปรดการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	ทั้งด้านกีฬา	ดนตรี	บันเทิง	และ

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	

		 หลังจากทรงสำาเร็จการศึกษา	 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในแผนกศิลปะจากโรงเรียนจิตรลดา	 เมื่อพุทธศักราช	 ๒๕๑๖	 สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงสอบเข้าศึกษาต่อ	ในระดับ

อุดมศึกษา	ณ	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แม้จะมีพระราช

ภารกิจ	โดยเสด็จพระราชดำาเนิน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จ

พระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 แต่ก็

ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ	 ในการเรียนอย่างยิ่ง	และยังทรงร่วม	กิจกรรมของ

คณะ	 และของมหาวิทยาลัย	 เช่นเดียวกับนิสิตทั่วไป	 ในปีการศึกษา	๒๕๑๙ 

ทรงสำาเร็จการศึกษา	 และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญา	 อักษรศาสตร

บัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	เหรียญทอง	สาขาวิชาประวัติศาสตร์

 

	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๒๐	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงสมัครเข้าศึกษา

ต่อ	 ระดับมหาบัณฑิต	 ณ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พร้อมกันทั้งสองแห่ง	 

ทรงสำาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาจารึกภาษา

ตะวันออก	 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๒๒	 

หลังจากนั้น	 ทรงสำาเร็จการศึกษา	 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา

ภาษาบาลี	 -	 สันสกฤต	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในปีการศึกษา 

๒๕๒๔	 ต่อมา	 ด้วยความสนพระทัยงานด้านการพัฒนา	 โดยอาศัย

หลักวิชาการศึกษา	 หรือการเรียนรู้เป็นแกน	 จึงทรงสมัครเข้าศึกษา

ต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต	 ณ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ทรงสำาเร็จ 

การศึกษา	 และรับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	 สาขา 

วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์	ในปีการศึกษา	๒๕๒๙	

 

 



	 	 หลักคิดในการใช้การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง	 และพัฒนา

ความรู้	 ความคิดของประชาชน	 และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน	 

และสังคม	 ที่ทรงได้รับจากการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต	 ผนวกกับ 

ประสบการณ์ที่ทรงเรียนรู้จากการโดยเสด็จพระราชดำาเนินพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 จึงเป็นพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งในการทรงงานพัฒนา 

ของพระองค์เอง	ในเวลาต่อมา	จวบจนปัจจุบัน

	 	 นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ยังสนพระทัยศึกษาเพิ่มเติม	ดูงาน	ประชุมสัมมนา	และ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ	 ความรู้	 ในวิชาการด้านอื่น	 ๆ 

อีกหลายด้าน	 เช่น	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	 อุทกศาสตร์	 พฤกษศาสตร์ 

การจัดการทรัพยากรดินและน้ำา	 รีโมตเซนซิ่ง	 ระบบภูมิสารสนเทศ	 แผนที่ 

โภชนาการ	 เป็นต้น	 ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะนำาความรู้ที่ได้จากวิชาการ 

เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทรงงานพัฒนาชุมชน	และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร	

การรับราชการ 

	 หลังจากทรงสำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๒๓	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยา	 ต่อมาในพุทธศักราช	 ๒๕๓๐	 ได้มี

การตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่	 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระยศ	 พันเอก 

ทรงดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากอง	 (ซึ่งต่อมาได้มีการขยายตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการกองในพุทธศักราช	 ๒๕๓๒	 พร้อม

กับกองอื่น	 ๆ)	 ทรงเป็นผู้อำานวยการกองวิชาประวัติศาสตร์พระองค์แรกจนถึงปัจจุบัน	 มีพระราชภารกิจ	 ทั้งการ

บริหาร	 การสอน	 และงานวิชาการอื่น	 ๆ	 ต่อมา	 ทรงได้รับพระราชทานพระยศ	 พลเอก	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๓๙	

และทรงได้รับโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์	(อัตราจอมพล)	ในพุทธศักราช	๒๕๔๓	นอกจากนี้	ยังได้ทรง 

รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาการ	ณ	สถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยศิลปากร



 พระยศและพระตำาแหน่งทางราชการ 

พระราชกิจ 

	 นอกเหนือจากพระราชภารกิจในหน้าที่ราชการ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง	 ๆ	 ครอบคลุมงานสำาคัญ	 ๆ	 อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมือง	 เกือบทุก

ด้าน	 และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย	 ให้ทรงปฏิบัติ	 พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน	 ต่อจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	มอบหมาย 

โดยเฉพาะการทรงงาน	ด้านการบริหารองค์การ	และมูลนิธิ	เพื่อสาธารณกุศล	ทรงดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	รวมทั้งการเสด็จ

พระราชดำาเนินแทนพระองค์	และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	ในโอกาสต่าง	ๆ 	เช่น	การพระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง	ๆ	 เฝ้า	ฯ	การพระราชทานปริญญาบัตร	การ

ถวายผ้าพระกฐิน	เป็นต้น	

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้งโครงการ 

ต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท	 โดยเฉพาะ 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย	 และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ	 ทรงเห็นว่า 

เด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้	 ถ้าท้องหิว	 หรือเจ็บป่วย	 จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตร 

เพื่ออาหารกลางวัน	ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	ตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๒๓ 

ทรงเห็นความสำาคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จึงพระราชทานพระราชทรัพย ์

ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 ศูนย์การเรียนชุมชนสำาหรับชาวไทยภูเขา 

ห้องเรียนเคลื่อนที่ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์	 เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน 

และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานเพื่อให้เยาวชนมีโอกาส 

ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม	 จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง	 และเป็นที่พึ่ง 

ของครอบครัวได้ในอนาคต	ทรงติดตามการดำาเนินงาน	โครงการตามพระราชดำาริ

อย่างใกล้ชิด	และเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรในโครงการ	ด้วยพระองค์เองเสมอ

	 จากการที่มีประชาชนและหน่วยงานต่าง	ๆ	 ได้ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล	หรือสมทบ

ทุนดำาเนินงานโครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 ให้นำาเงินที่มีผู้ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายดังกล่าว 

มาจัดตั้งเป็นกองทุน	ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ	ฯ	 เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน	

หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่น	ๆ		



	 นอกเหนือจากงานพัฒนา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สนพระทัยงานศิลป

วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง	 มีพระราชดำาริว่า	 ควรจะมีการถ่ายทอดงานด้านวัฒนธรรมไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่น

ใหม่	ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาอบรม	ทั้งการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้	 ตระหนักความสำาคัญ	 รักและผูกพันในศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 สามารถสืบทอด

เพื่อการอนุรักษ์และอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้	 ทรงสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของไทย	 พระอุตสาหะในการปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน	 เป็นที่

ประจักษ์แก่พสกนิกรทั่วหน้า	จึงทรงได้รับการทูลเกล้า	ฯ	ถวายรางวัลเกียรติยศ	พระเกียรติคุณ	ตำาแหน่งเกียรติยศ	

และปริญญากิตติมศักดิ์	จากสถาบัน	หน่วยงานและองค์กร	ทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศจำานวนมาก	

	 พระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์	 คือ	 พระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 มีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่

ทุกข์ยาก	เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ	เผ่าพันธุ์	เชื้อชาติ	ศาสนา	พสกนิกรต่างยกย่อง	และชื่นชมในพระบารม ี

ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่าง	 ๆ	 มาโดยตลอด	 จึงมีบุคคล 

หน่วยงาน	 สมาคม	 และองค์กรต่าง	 ๆ	 ทั้งในราชอาณาจักรและในต่างประเทศ	 ขอพระราชทานอัญเชิญ 

พระนามาภิไธย	 และขอพระราชทานนาม	 ไปเป็นชื่อพรรณพืช	 และสัตว์ที่ค้นพบใหม่ในโลก	 รวมทั้งสถานที่	 และ

สิ่งต่าง	ๆ	เป็นจำานวนมาก	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลสืบไป	นอกจากนี้	ยังได้ทรงพระกรุณารับ

สมาคม	 สถาบัน	 และองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำาริ	 หรือที่มีวัตถุประสงค์ดำาเนินการในเรื่องต่าง	

ๆ	 ที่ทรงให้การสนับสนุน	 ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 ผู้ขาดแคลน	 หรือเพื่อการสาธารณประโยชน ์

ไว้ในพระราชูปถัมภ์	

รางวัลเกียรติยศและพระเกียรติคุณ 

ตำาแหน่งเกียรติยศ 
 

ปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันในประเทศไทย 

พุทธศักราช	๒๕๒๐	-	๒๕๔๐	

ปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันในประเทศไทย 

พุทธศักราช	๒๕๔๑	-	ปัจจุบัน	

ปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันต่างประเทศ	

พระนามาภิไธยและนามพระราชทานพรรณพืชและสัตว์	

พระนามาภิไธยและนามพระราชทานสถานที่และสิ่งต่าง	ๆ	

สมาคม	สถาบัน	และองค์กรในพระราชูปถัมภ์	



 งานอดิเรก 

	 ยามที่ทรงว่างจากพระราชกิจ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ

โดยทรงมี	 งานอดิเรกที่สนพระทัย	หลายประเภท	 เช่น	ดนตรี	 งานศิลป์	กีฬา	 งานสะสม	การทัศนศึกษา	การอ่าน

และสะสมหนังสือ	 ทรงมีหอสมุดส่วนพระองค์ที่จัดเก็บหนังสือหลากหลายประเภท	 ทั้งที่ทรงเลือกซื้อด้วยพระองค์

เองและที่มีผู้ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวาย	 และดังเช่นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า	 ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการเรียงร้อยอักษร	 

จึงทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองไว้เป็นจำานวนมาก	 มีทั้งประเภทบทความ	 เรื่องสั้น	 ความเรียง	 คำานำา	

บทกวี	 บทเพลง	 เรื่องแปล	 และสารคดี	 เป็นต้น	 รวมทั้งพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศ	

ซึ่งเปรียบเสมือน	 “บันทึกการเดินทาง”	 ที่ให้ทั้งความรู้และ

ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน	

	 	 ในปัจจุบัน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 ยังสนพระทัยศึกษาและฝึกฝนเรียนรู้ทักษะ 

ภาษาและวิชาการต่าง	 ๆ	 อยู่มิได้ขาด	 เช่น	 ภาษาฝรั่งเศส	 

ภาษาเยอรมัน	ภาษาจีน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	ดาราศาสตร์	 

เทคโนโลยีชีวภาพ	 เป็นต้น	 พระปรีชาสามารถด้านภาษา	 

เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วหน้า	 นอกจากนี้	 ยังสนพระทัยเข้าร่วมการประชุม	 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 ทรงศึกษาดูงาน	

และทรงพบปะสนทนากับปราชญ์ด้านต่าง	ๆ	อยู่เป็นประจำา	เพื่อทรงรับความรู้ใหม่	ๆ	และทันสมัยอยู่เสมอ

	 พระราชกรณียกิจของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 นั้นเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งสิ้น	

ดูประหนึ่งว่าสตรีธรรมดาผู้ใดก็มิอาจจะรับภาระนี้ไว้ได้	 แต่พระองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยความเต็มพระทัย	 ด้วยเมตตา 

อันบริสุทธิ์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย	 และพระคุณธรรมอันล้ำาเลิศของพระองค์	 ทรงมีพระราชประสงค์ 

ท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลักษณะงานพัฒนาของ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

 

อาจจำาแนกได้เป็น	๖	ด้าน	ดังนี้
	 1.	โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ	ด้านสุขภาพอนามัย 

	 2.	โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ	ด้านการศึกษา  

	 3.	โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ	ด้านอาชีพ  

	 4.	โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ	ด้านสิ่งแวดล้อม           

	 5.	โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริด้านพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ

	 6.	โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ	ด้านด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ


