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วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับการพัฒนาสังคม
ทศพนธ์ นรทัศน์*
thossaphol@ictforall.org

บทน�ำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระ
อุตสาหะทัง้ มวลเพือ่ การพัฒนาการสังคม ยังผลให้ผดู้ อ้ ยโอกาส
ในสังคมมีคุณภาพชีวิต มีการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ จึงทรงเป็นแบบอย่างของนักพัฒนาสังคมโดยแท้
นับแต่พระองค์ท่านได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เยี่ยมราษฎรทั่วทุก
ภูมภิ าค ทรงทอดพระเนตรสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องราษฎร
ที่มีการด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยความล�ำบาก ยากจน เด็ก ๆ เจ็บป่วย
ขาดอาหาร ขาดโอกาสทางการศึกษา มิใช่เพียงแต่เฉพาะ
* ผู้ประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Clup)
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ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ยังแผ่พระมหากรุณาธิคุณไปยังผู้ด้อยโอกาสในประเทศเพื่อนบ้านอย่างราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงสมควรที่จะได้น้อมร� ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณและด�ำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้านการพัฒนาสืบไป

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชธิดาในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๒ก)
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา กิตวิ ฒ
ั นาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามทีจ่ ารึกในพระสุพรรณบัฏ
ว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี” นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกทีท่ รงด�ำรงฐานันดรศักดิ์ “สยามบรม
ราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อ้างแล้ว)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดา จากนั้นพระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงส�ำเร็จการศึกษา
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อั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ ๑
เหรียญทอง จากนั้น พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก
(ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พร้อมๆ กับการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาบาลี
และสันสกฤต จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อจากนั้น ทรงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาการ
ศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ รุน่ ที่ ๔ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งช่วยเกื้อให้ทรงมีโอกาสบูรณาการความรู้
ที่เคยทรงศึกษามาก่อนกับความรู้ให้ด้านการศึกษาส�ำหรับทรง
งานพัฒนาต่อไป “พัฒนศึกษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีวัตถุประสงค์หลักว่า การศึกษา
เป็นส่วนส�ำคัญที่จะไปช่วยพัฒนาประเทศ ลักษณะของหลักสูตรจึงเป็นสหวิทยาการ
ผูเ้ รียนต้องมีความรูก้ ว้างขวางในศาสตร์อนื่ ๆ ด้วย จึงจะน�ำการศึกษาไปช่วยปรับปรุงแก้
ปัญหาของประเทศ” (เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, ๒๕๓๔ อ้างถึงใน
เทพรัตนเมธี, ๒๕๔๘ : ๓๐๖) ทรงท�ำดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเสริม
ทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย-เนือ่ งจากพระองค์
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ทรงตระหนักว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น
มี ป ั ญ หา โดยนั ก เรี ย นไม่ ค ่ อ ยสนใจเรี ย นภาษาไทย
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเข้าใจและใช้ภาษา
ไม่เพียงพอ พระองค์จึงทรงน�ำเสนอวิธีการสอนภาษา
ไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสนใจในการเรี ย นภาษาไทยของ
นักเรียนและเป็นสื่อที่จะช่วยให้ครูสอนภาษาไทยได้ง่าย
ขึ้น พระองค์ทรงสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์อย่างยอดเยี่ยม
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ทรงส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๒๙ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อ้างแล้ว)

ทรงสืบสานปณิธานการพัฒนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทีจ่ ะทรงบ�ำบัดทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งจากข้อมูลในเว็บไซต์กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๕๒) กล่าวว่าจุดเริ่มต้นโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจากการที่ได้ทอดพระเนตรสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทย สิ่งที่ทรง
สังเกตเห็นก็คือ ความยากจน เด็ก ๆ เจ็บป่วย ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
การด�ำเนินงานโครงการตามพระราชด�ำริฯ ในระยะแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งเริ่ม
จากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเด็กนักเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารประสบปัญหาขาด
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับ
รถจักรยานยนต์พ่วง ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่เกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สารอาหาร ทรงพบว่าสาเหตุส�ำคัญของปัญหา คือ การ
ขาดแคลนอาหาร แนวทางการแก้ปัญหา คือให้มีการผลิต
อาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ โดยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนปลูกพืช
เลีย้ งสัตว์ แล้วน�ำผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ ด้มาท�ำเป็นอาหาร
กลางวันรับประทานกัน ผลระยะสั้น คือ การมีวัตถุดิบ เช่น
ผัก เนื้อสัตว์ ไข่ ผลไม้ส�ำหรับน�ำไปประกอบอาหารกลางวัน
แก้ปญ
ั หาการขาดสารอาหารได้ทนั ที ผลระยะยาว คือ เด็กจะได้รบั
การพัฒนาพฤติกรรมการกินและภาวะสุขภาพที่เหมาะสม และยังมีความรู้ทางการเกษตรที่
สามารถน�ำไปขยายผลต่อทีบ่ า้ นของตนเอง หรือน�ำไปประกอบอาชีพการเกษตรส�ำหรับด�ำรง
ชีวติ ต่อไป ส่งผลให้เกิดความมัน่ คงทางอาหารในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ จะเห็นได้วา่ ทรงหาแนวทางและ
วิธกี ารในการพัฒนาทัง้ ทีเ่ ป็นระยะสัน้ และระยะยาวตามสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริงของคนเหล่านัน้
โครงการตามพระราชด�ำริฯ ในระยะต่อมาและในปัจจุบัน เน้นในด้านการพัฒนาการ
ศึกษามากขึ้น ด้วยมีพระราชด�ำริว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนา
ความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ให้บุคคล
ด�ำรงตนอยู่ในสังคมและในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม...” ทรงเห็นความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน และ
ห่วงใยในความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมูเ่ หล่า ทัง้ ชนกลุม่ น้อยและประชาคม
เมือง ทุกคนควรมีโอกาสได้รบั การศึกษา ได้รบั บริการจากภาครัฐโดยเท่าเทียมกัน ซึง่ เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของประชาชน ดังที่ได้มีพระราชด�ำรัสในงานเสวนาทางวิชาการ
ด้านอาหารและโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ความตอนหนึ่งว่า “...ให้คนทุกคนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ไม่ใช่ว่าคนอื่น
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จะเอาอะไรมาให้กไ็ ด้ หรือว่าผูท้ มี่ หี น้าทีด่ แู ลบ้านเมือง หรือดูแล
ชุมชนต่าง ๆ ก็ตอ้ งรูว้ า่ คนอืน่ เขาก็มสี ทิ ธิเหมือนกัน ยกตัวอย่าง
เช่น คนด้อยโอกาส หรือบุคคลชายขอบ ที่เรียกกันตอนนี้ว่าคน
ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือได้
รับการดูแล...ถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิ เราก็จะพูดถึงในแง่ว่าคนเรามี
สิทธิทจี่ ะมีชวี ติ อยู่ มีสทิ ธิทจี่ ะอยูอ่ ย่างดี ควรจะได้รบั การศึกษา
การศึกษานีเ้ พือ่ อะไร เพือ่ ให้สามารถทีจ่ ะพยุงตัวเองและด�ำเนิน
ชีวติ ไปได้อย่างสุขสบาย จะได้เอาความรูน้ นั้ ไปช่วยเหลือเกือ้ กูล
ผู้อื่นหรือชุมชนได้อีก...”
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานแนวพระราชด� ำ ริ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไป
ด�ำเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ จัดท�ำเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ที่น�ำแนวพระราชด�ำริไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการ
ส�ำคัญในสองแนวทาง คือ แนวทางการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก
เฉพาะหน้าที่ราษฎรก�ำลังประสบอยู่ หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุ่ง
เสริมสร้างขีดความสามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ได้
พระราชทานข้อคิดในการด�ำเนินงานแก่นักพัฒนา ดังที่ได้มีพระราชด�ำรัสในงานเสวนาทาง
วิชาการดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า “...ที่จริงศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นแนวทางหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา ถ้าเราจะเรียกตัวเองเป็นนักพัฒนา หรือว่าจะเป็นการพัฒนา
ด้านอาหารโภชนาการหรือด้านอื่น ๆ เรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์น่าจะเป็นไปได้ที่เป็นส่วน
หนึ่งของสิทธิ ประการแรก คือ ให้คนที่เราจะพัฒนาได้กระท�ำด้วยตัวเอง และอยากเอง
ท�ำเอง ก็เป็นศักดิ์ศรีของเขา ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับอยู่ร�่ำไป ถ้าเราไปท�ำให้ถูกในจุด
นี้ได้ ก็เป็นเรื่องการส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์ ประการที่สอง ต้องคิดว่าเวลาไปพัฒนา
ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่สูงเด่นกว่าเขา หรือเป็นคนที่ศักดิ์ศรีสูงกว่าเขา อุตส่าห์ก้มตัวลงไป
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ท�ำงานกับเขา ถ้าคิดอย่างนัน้ ก็อย่าไป คือเราไปท�ำแล้วเห็นคนอืน่
ใคร ๆ ต�่ำกว่าหมด ทุกคนต�่ำกว่าหมด ทุกคนโง่กว่าหมด อย่าง
นัน้ ก็คบกันไม่ได้ ต้องค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีของมนุษย์ จะไปท�ำงานกับ
ใครก็ต้องช่วยกัน เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าไปพัฒนาไปช่วย เขาเรียก
ว่าความร่วมมือกันทั้งนั้น...”
ทรงเน้ น ย�้ ำ ว่ า “การพั ฒ นาคื อ กระบวนการที่ น� ำ ไป สู ่ ค วาม
เจริญก้าวหน้า หรือการเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้น การพัฒนาขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ศาสนา เชื้อชาติ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม การพัฒนาเป็นเรื่องที่
ต้องใช้ ความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ประสบความส�ำเร็จ มักจะเป็นกรณีที่
นักพัฒนามีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ รับผิดชอบ และเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น กล่าวคือ
การพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมและจิตใจอย่างมาก”
ส�ำหรับพระองค์แล้ว การพัฒนาความสามารถของคน คือกุญแจไขไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทรงแสดงทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างลุ่มลึกว่า “การพัฒนาจะยั่งยืนมิได้
หากประชาชนในพืน้ ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง ความยัง่ ยืนเกิดจากการทีน่ กั พัฒนาถ่ายทอด
ความรู้ อุดมการณ์ และความตั้งใจ สู่รุ่นต่อ ๆ ไป ที่ส�ำคัญคือ ต้องสร้างความตระหนักให้เกิด
ขึ้นในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นลูกหลาน เพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
ความยัง่ ยืนจะขึน้ อยูก่ บั การพัฒนาศักยภาพของประชาชน เพือ่ ให้เขาสามารถพัฒนาต่อไปได้
เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอกตลอดเวลา
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...ดังนั้น กุญแจของการพัฒนา คือ การให้การศึกษาและฝึก
อบรม ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า วิธีดั้งเดิมคือการสร้างโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และศูนย์สาธิตการ
พัฒนา ซึ่งยังเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดี ที่ท�ำให้ผู้คนในชุมชนชนบทห่าง
ไกล มีโอกาสรับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
...ระยะแรกของการพัฒนา มักจะเริ่มด้วยการแก้ปัญหาพื้น
ฐาน ได้แก่ การมีอาหารไม่พอกิน ซึ่งก�ำลังเป็นประเด็นส�ำคัญใน
ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ และปัญหาสาธารณูปโภค
เช่น ปัญหาแหล่งน�ำ้ เป็นต้น ดังนัน้ การศึกษาเพือ่ การพัฒนาในช่วง
แรก จึงควรมุ่งเพิ่มผลผลิตการเกษตร ดูแลสุขภาพ และสุขลักษณะ
เสียก่อน ในอนาคต การศึกษายิ่งมีบทบาทมากขึ้น และจ�ำเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยี มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
จะเปิดประตูสู่โลกกว้างของความรู้ และเทคโนโลยีิ”
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสูค่ วาม
ยั่งยืน โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ แล้วค่อยขยายผลไปยังวงกว้าง
“วิธีการท�ำงานของข้าพเจ้า คือ เริ่มต้นทดลองท� ำเล็ก ๆ ท�ำให้ส�ำเร็จ จึงค่อย
ขยายผล ไม่ใช่ เริม่ ต้น ก็ท�ำงานใหญ่โตเลยทีเดียว ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้าพเจ้าพบเห็นปัญหา
การขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียน จึงเริม่ คิดหาระบบทีจ่ ะกระจายอาหาร ไปสูผ่ ขู้ าดแคลน
ประเทศของเรามีอาหารมาก แต่การกระจายของอาหารยังไม่ดนี กั ข้าพเจ้าต้องค�ำนึงถึงค่าใช้
จ่าย เพราะคงไม่มีใครมีเงินมากพอที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด และในตอนนั้น ข้าพเจ้าเป็นเพียง
บัณฑิตจบใหม่ จึงต้องท�ำโครงการขนาดเล็ก ทีข่ า้ พเจ้าพอจะควักกระเป๋าของตัวเองได้ ข้าพเจ้า
คัดเลือกโรงเรียนในส่วนกลางที่ไม่วิกฤตินัก แต่ก็ไม่ใช่รำ�่ รวยเป็นจุดเริ่มต้น จ�ำนวนก็ต้องไม่
มากเกินกว่าทีข่ า้ พเจ้าจะจัดการได้ จึงเลือกเพียง ๓ แห่ง ไม่ใช่เป็นพันแห่ง และยังไม่คลุมไปถึง
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ภาคใต้ ในตอนนั้น ปัจจุบัน มีการขยายโครงการไปยังท้องถิ่นที่ท้าทายมากขึ้น
...ตอนเริ่มต้น ข้าพเจ้าขอให้เด็กและโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ตอนแรกสามารถเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กได้สัปดาห์ละครั้ง ต่อมาเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ
สองครั้ง จนกระทั่งทุกวันท�ำการ และทุกวันทุกมื้อส�ำหรับนักเรียนที่อยู่ประจ�ำ ในระยะแรกนี้
มีการส�ำรวจ การวิจัยและพัฒนามากมาย
...ประการที่สอง ข้าพเจ้าเน้นเรื่องการติดตามและประเมินผลตลอดโครงการ เมื่อเห็น
ว่ามีความเป็นไปได้ ข้าพเจ้าจึงมอบสิ่งที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป” (ไขศรี ศรีอรุณ, ๒๕๕๒)
จากความสนพระราชหฤทัยในศาสตร์และศิลป์หลากแขนง น�ำไปสูพ่ ระราชด�ำริในการ
ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งโครงการแบบบูรณาการ และโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบประมาณด�ำเนินงานส่วนใหญ่มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
รวมทั้งเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานสนองพระราชด�ำริ ตลอดจนเงิน
ที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ทั้งจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ
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การพัฒนาชุมชนและถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยด้านการพัฒนา
ซึ่งถือเป็นงานหลักที่พระองค์ทรงงานควบคู่กับ
งานวิชาการ พระองค์ทรงเรียนรู้งานทางด้าน
พัฒนาจากการตามเสด็จพระราชด�ำเนินพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในถิ่น
ทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงน�ำความรู้ที่ได้จาก
การลงพื้นที่จริงมาใช้ในงานด้านการพัฒนา น�ำ
ไปสู ่ โ ครงการตามพระราชด� ำ ริ ส ่ ว นพระองค์
จ�ำนวนมาก ดังพระราชด�ำรัสความตอนหนึง่ จาก

พระราชนิพนธ์ในหนังสือทัศนะจากอินเดีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อ
การพัฒนาสังคม ความว่า “...แวดวงชีวิตของฉันแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่สองประการ คือ
วงวิชาการ แวดวงของครูบาอาจารย์ ผู้รู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในสายศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี กับอีกวงการ คือเรื่องของการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า ...งานที่เห็น
พ่อแม่ทำ� มาตลอดตัง้ แต่รคู้ วามคือ การท�ำให้ผนื แผ่นดินและทุกคนในแผ่นดินมีความเจริญ
รุ่งเรือง เน้นหนักในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีความทุกข์ยาก เราคลุกคลีอยู่กับคน
ที่ล�ำบากยากแค้น หาทางบรรเทาความเดือดร้อนของคน...”
โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
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๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ (๑) การพัฒนาการศึกษา
ส�ำหรับชาวไทยภูเขา (๒) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน (๓) โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (๔) โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ (๕) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๖) การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ได้แก่ (ก) การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ข) การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก (ค) การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ง) การควบคุมโรคหนอนพยาธิ (จ) การ
ควบคุมโรคมาลาเรีย (ฉ) การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (ช) อาหารกลาง
วันส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (๗) การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและ
การอาชีพ ได้แก่ (ก) การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข) การส่งเสริมคุณภาพการ
ศึกษา (ค) การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ง) การส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
(จ) การปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการสอน (ฉ) การฝึกอาชีพ (๘) การส่งเสริมการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ (ก) ทุนการศึกษาพระราชทาน (ข) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา (๙) การสร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น (๑๐) การพั ฒ นาครู (๑๑) โรงเรี ย นพี่
โรงเรียนน้อง
๒) การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ได้แก่ (๑) การศึกษา
เพือ่ การพัฒนา ได้แก่ (ก) อุทยานธรรมชาติวทิ ยาอ�ำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ข) ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ�ำเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (๒) การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
ได้แก่ (ก) การพัฒนาลุ่มน�้ำแม่ลอบ อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ (ข) การพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทยลาวในจังหวัดอุบลราชธานี (ค) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์ (ง) การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนายาว อ�ำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (จ) การพัฒนาพืน้ ที่ ๓ หมูบ่ า้ นในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ฉ) การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านองหลุ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๓) การส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ (๑) การพัฒนากลุ่มอาชีพ
(๒) ร้านภูฟ้า

การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข
เมื่อพระองค์ทรงส�ำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ทรงเข้ารับราชการเป็น
พระอาจารย์ ป ระจ� ำ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารตั้ ง กองวิ ช า
ประวัติศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระองค์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการกองวิชา
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนใน
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สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น พระองค์ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ด้วย พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงพระราชด�ำริให้ก่อตั้ง
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับบุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไป เปิดท�ำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา
๒๕๒๕ โดยทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นองค์ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ และทรงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกครั้ง รวมถึงเสด็จพระราชด�ำเนินไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุกครั้ง
เพื่อพระราชทานทุนพระราชทานส่งเสริมการเรียนดี และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาต่าง ๆ คือ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย(ช่างทองหลวง)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระราชด� ำ ริ พ ระราชทาน
ความช่ ว ยเหลื อ กั ม พู ช าในการก่ อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
ก�ำปงเฌอเตียล ณ จังหวัดก�ำปงธม ประเทศกัมพูชา
โดยพระราชทานเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ เสด็จฯ ไปทรงเปิดวิทยาลัยเมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนแก่นักเรียนเพื่อ
ให้มาศึกษาต่อในประเทศไทยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อน�ำ
ความรู้กลับไปสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งทรงสนับสนุนการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์และดนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ พระองค์ทรงมีแนวความคิดจัดตั้งโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่น
ใหม่ขึ้น โดยความร่วมมือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนักอักษรศาสตร์ที่มีมุมมองและแนวคิดใหม่เพื่อเป็นก�ำลังของชาติ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด ทรงรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ หลายโอกาส
ทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินต่างประเทศ ได้เสด็จเยีย่ มและทรงดูงานห้องสมุดชัน้ น�ำหลายแห่ง ซึง่ ได้
พระราชทานข้อแนะน�ำแก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และบรรณารักษ์ไทยในการน�ำ
ความรูไ้ ปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนรวมทัง้ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช
กุมารี ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายโอกาสให้ประชนในการพัฒนาการรู้หนังสือ
จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ท�ำให้พระองค์ทอด
พระเนตรเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรในชนบท พระองค์จงึ มีพระราชด�ำริ
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จัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของ
ราษฎร โครงการแรกทีพ่ ระองค์ทรงเริม่ ได้แก่ โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังช่วยให้นักเรียนมีความ
รู้ทางด้านโภชนาการและการเกษตรด้วย และปัญหาที่สำ� คัญ
อีกประการหนึ่ง นั่นคือ การระบาดของโรคคอพอกเนื่องจาก
การขาดสารไอโอดีน พระองค์ทรงแก้ไขปัญหานี้โดยทรงริเริ่ม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยการรณรงค์ให้มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือหยด
ไอโอดีนในการประกอบอาหาร และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขาดไอโอดีน ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการที่เสริมการท�ำงานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ พระองค์ยังให้ความ
ส�ำคัญต่อสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กในถิน่ ทุรกันดารด้วย โดยพระองค์ทรงตระหนักว่าคน
เราจะภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยทีด่ นี นั้ ต้องเริม่ ตัง้ แต่ในครรภ์มารดา พระองค์จงึ เริม่
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิน่ ทุรกันดาร เพือ่ ให้แม่และเด็ก
ได้รบั บริการทางด้านอนามัยอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้รบั โภชนาการทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมใน
แต่ละพื้นที่ รวมทั้ง ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อ
อกตรวจรักษาราษฎรในถิน่ ทุรกันดารทีพ่ ระองค์เสด็จฯ เยีย่ มในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ทรงรับผูป้ ว่ ย
ที่ยากจนเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วย
โครงการด้านการศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง ได้แก่ (๑) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณากร (๒) โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
(๓) โรงเรียนปิยชาติพัฒนา (๔) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (๕) โรงเรียนจิตรลดา
สายวิชาชีพ (๖) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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๒) การศึกษาพิเศษเพื่อผู้พิการ ได้แก่ (๑) ศูนย์
ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย โรงเรียนพระต� ำหนักสวน
กุหลาบ (๒) โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพฯ (๓) โรงเรียน
โสตศึกษา กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก
(๔) โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ (๕) โรงเรียน
สอนคนตาบอด กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (๖) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๓) การพัฒนาก�ำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ (๑) การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (๒) การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วไป (๓) โรงเรียนวิทยาศาสตร์
๔) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ได้แก่ (๑) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) (๒) ศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๓) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (๔) ห้องสมุดดนตรี “ทูลกระหม่อม
สิรนิ ธร” หอสมุดแห่งชาติ (๕) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี (๖) ห้องสมุดพร้อมปัญญา
(๗) ห้องสมุดโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
๕) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ (๑) พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(๒) อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๓) พิพิธภัณฑ์
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (๔) โรงเรียนผู้ใหญ่พระต�ำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยใน
วัง (หญิง) (๕) โรงเรียนผู้ใหญ่พระต�ำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (ชาย) (๖) กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (๗) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
(๘) ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง (๙) ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๖) การพระราชทานความช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ (๑) การพระราชทานความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ (๓) การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
และดินถล่ม (๔) หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร (๕) หน่วยแพทย์พระราชทาน (๖) หน่วยทันตกรรม
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พระราชทาน (๗) กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์
คนไข้ยากจน (๘) แว่นตาพระราชทาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี
ศรีอรุณ (๒๕๕๒) เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ กล่าวว่า ในฐานะเจ้าฟ้านักพัฒนา
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้ทรงแสดงปาฐกถาน�ำ เรื่อง “ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยี
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ
ค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา นับเป็นตัวอย่างอันดีที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า
“...ศักยภาพของไอซีที ในฐานะเครื่องมือส�ำคัญน�ำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ จั ด ตั้ ง
กองทุนไอซีทีขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ ๔ กลุ่ม คือ
นักเรียนในชนบท คนพิการ เด็กที่ป่วยในโรงพยาบาล และผู้ต้องโทษคุมขัง
นอกจากนี้ ยังใช้กับระบบการศึกษาทางไกลและฐานข้อมูลด้วย
ทรงตรัสว่า “เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้าพเจ้าจัดตั้งกองทุนไอซีทีขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้
ไอซีทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา และเพิ่มโอกาสการท�ำงานแก่ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากการใช้ไอซีที เพิ่มขึ้น หรือให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วย
ไอซีที เพื่อจะได้เป็น พลเมืองที่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศเต็มที่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ข้าพเจ้าหวังว่าเขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการ
หาเลี้ยงชีพ เมื่อเขาจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว”
จากประสบการณ์ ในการใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีข้อเสนอแนะไว้หลายประการ เพื่อส่งเสริมการใช้ไอซี
ทีให้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการพัฒนาในอนาคต สรุปได้ใจความว่า ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
ด้วย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการในแต่ละท้องถิ่นที่ต่างกัน ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน การขยายสังคมผ่านความรูไ้ ปสูช่ นบท การสนับสนุนให้มกี ารวิจยั และศึกษาด้าน
ไอซีที รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศที่มีศักยภาพไปสู่ประเทศก�ำลังพัฒนา โดย
ทรงขอให้องค์การ UNCTAD หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(United Nations Conference on Trade and Development) ท�ำหน้าที่ประสานกับประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และการจด
ทะเบียนแก่นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี รุ่นใหม่”
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โครงการตามพระราชด�ำริเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนในชนบท (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการ (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ป่วย
เด็กในโรงพยาบาล (๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังในทัณฑสถาน (๕) สื่อปฏิสัมพันธ์
วัฒนธรรมของชาติ (๖) เครือข่ายกาญจนาภิเษก (๗) เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน
ไทย (School Net)

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและโครงการอื่น ๆ
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ (๑) วิทยาลัยก�ำปงเฌอเตียล จังหวัด
กาปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา (๒) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ (ก) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ส� ำ หรั บ เจ้ า แขวง (ข) การฝึ ก อบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์-สาธารณสุขส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ (ค) การพัฒนาการ
ศึ ก ษาในโรงเรี ย น ๗ แห่ ง (ง) โรงเรี ย น
วัฒนธรรมเด็กก� ำพร้า (หลัก ๖๗) แขวง
ก�ำแพงนครเวียงจันทน์ เมืองโพนโฮง (๓)
ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สหภาพพม่าในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๔) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (๕) ความร่วมมือระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (ก) ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศจีน (ข) ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสภา
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (ค) ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีนและชาว
ทิเบต (๖) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย ได้แก่ (ก) การสนับสนุน
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั รัฐบาลมองโกเลีย (ข) ทุนการศึกษาพระราชทาน
แก่นักเรียนนักศึกษาชาวมองโกเลีย (๗) การพัฒนาคุณภาพชีวิตส�ำหรับเด็กและเยาวชนใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (๘) ทุนการศึกษาพระราชทานส�ำหรับนักเรียนไทยศึกษาต่อในต่าง
ประเทศ (๙) ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ (ก) โครงการอาหารในโรงเรียน
โดยโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (ข) โครงการการศึกษาเพื่อทุกคน โดย
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ค) โครงการการศึกษาหลัง
ประถมศึกษาส�ำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัย ส�ำนักงานข้าหลวง
ใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
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โครงการอื่น ๆ ได้แก่ (๑) มูลนิธิสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ (๒) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (๓) โครงการปลูก ฟื้นฟู
และอนุรักษ์ป่าชายเลน (๔) โครงการท�ำนาในที่ว่างเปล่า
และโรงสี ข ้ า วพระราชทาน โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า

สรุป
ความส�ำเร็จด้านการพัฒนาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก เมื่อทรงได้รับการถวายรางวัล
มู ล นิ ธิ ร ามอน แมกไซไซ ประจ� ำ ปี ๒๕๓๔ และรางวั ล อิ น ทิ ร า คานธี เพื่ อ สั น ติ ภ าพ
การลดอาวุธและการพัฒนา ประจ�ำปี ๒๕๔๗ ผู้เขียนขอยกค�ำกล่าวของศาสตราจารย์
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (๒๕๕๒) ความว่า “...เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวง
ประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักยิ่ง อีกทั้งยังทรงเป็นนักพัฒนาตัวอย่าง
ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า สมแล้วที่ทรงเป็น “รัตนะแห่งเทพ”
เจ้าฟ้าแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย” จึงสมควรพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล จะได้ด�ำเนิน
รอยตามแบบอย่างแห่งพระองค์ท่านในด้านการพัฒนา ดังพระปณิธานที่จะ “บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข ประชาชนทั่วประเทศ”

อ้างอิง

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๕๒). โครงการตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ค้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ จาก http://www.sirindhorn.net/HRH-projects.html
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