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บทนํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรง
อุทิศพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อการพัฒนาการสังคม ยังผลใหผูดอยโอกาสในสังคมมีคุณภาพชีวิต มีการศึกษา
ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได จึงทรงเปนแบบอยางของนักพัฒนาสังคมโดยแท นับแตพระองคทานไดโดย
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรง
ทอดพระเนตรสภาพชี วิตความเป นอยู ของราษฎรที่มีการดํ ารงชีวิ ตอยูดวยความลําบาก ยากจน เด็กๆ
เจ็บปวย ขาดอาหาร ขาดโอกาสทางการศึกษา มิใชเพียงแตเฉพาะผูดอยโอกาสในประเทศไทยเทานั้น
หากแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังแผพระมหากรุณาธิคุณไปยังผูดอยโอกาสใน
ประเทศเพื่อนบานอยางราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงสมควรที่จะได
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทดานการพัฒนาสืบไป

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชสมภพเมื่อวันเสารที่ 2
เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ
(พระราชอุ ปชฌายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) เปนผูถวายพระนามว า "สมเด็ จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย" (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2552)

___________________________________________________________________________________________________________
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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พระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุล
โสภาคย เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิ
รินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี" นับเปนสมเด็จเจาฟาหญิงพระองคแรกที่ทรงดํารง
ฐานันดรศักดิ์ “สยามบรมราชกุมารี” แหงพระบรมราชจักรีวงศ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อางแลว)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเขารับการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดา จากนั้นพระองคทรงสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ณ คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรงสําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต เกี ยรตินิยมอันดับ 1
เหรี ย ญทอง จากนั้ น พระองค ท รงเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ด า นจารึ ก ภาษาตะวั น ออก (ภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมๆ กับการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตอจากนั้น ทรงเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร รุน
ที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งชวยเกื้อใหทรงมีโอกาสบูรณาการความรูที่เคยทรงศึกษามากอนกับ
ความรูใหดานการศึกษาสําหรับทรงงานพัฒนาตอไป “พัฒนศึกษาศาสตรเปนสาขาวิชาที่มีวัตถุประสงค
หลั ก ว า การศึ ก ษาเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะไปช ว ยพั ฒ นาประเทศ ลั ก ษณะของหลั ก สู ต รจึ ง เป น สห
วิทยาการ ผูเรียนตองมีความรูกวางขวางในศาสตรอื่นๆ ดวย จึงจะนําการศึกษาไปชวยปรับปรุง
แกปญหาของประเทศ…” (เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2534 อางถึงใน เทพรัตน
เมธี, 2548 : 306) ทรงทําดุษฎีนิพนธในหัวขอเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” เนื่องจากพระองคทรงตระหนักวาสภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยนั้นมีปญหา โดยนักเรียนไมคอยสนใจเรียนภาษาไทย มีความรู ความสามารถ ทักษะในการ
เขาใจและใชภาษาไมเพียงพอ พระองคจึงทรงนําเสนอวิธีการสอนภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะ
การเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนและเปนสื่อที่จะชวยใหครูสอน
ภาษาไทยไดงายขึ้น พระองคทรงสอบผานดุษฎีนิพนธอยางยอดเยี่ยม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหทรงสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2529 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อางแลว)

ทรงสืบสานปณิธานการพัฒนาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความมุงมั่นในพระราชหฤทัยแหงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงบําบัด
ทุกข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสในชนบทที่หางไกล ซึ่ง
จากขอมูลในเว็บไซตกองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2552) กลาววา
จุดเริ่มตนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจากการที่ได
ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
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คือ ความยากจน เด็กๆ เจ็บปวย ขาดอาหาร ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะแรก เมื่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งเริ่มจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ซึ่งเด็กนักเรียนอยูในพื้นที่ทุรกันดารประสบปญหาขาดสารอาหาร ทรงพบวาสาเหตุสําคัญ
ของปญหา คือ การขาดแคลนอาหาร แนวทางการแกปญหา คือใหมีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ โดยให
เด็กนักเรียนในโรงเรียนปลูกพืช เลี้ยงสัตว แลวนําผลผลิตทางการเกษตรที่ไดมาทําเปนอาหารกลางวัน
รับประทานกัน ผลระยะสั้น คือ การมีวัตถุดิบ เชน ผัก เนื้อสัตว ไข ผลไม
สําหรับนําไปประกอบอาหารกลางวัน แกปญหาการขาดสารอาหารได
ทันที ผลระยะยาว คือ เด็กจะไดรับการพัฒนาพฤติกรรมการกินและภาวะ
สุขภาพที่เหมาะสม และยังมีความรูทางการเกษตรที่สามารถนําไปขยาย
ผลต อ ที่ บ า นของตนเอง หรื อ นํ า ไปประกอบอาชี พ การเกษตรสํ า หรั บ
ดํารงชีวิตตอไป สงผลใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นั้นๆ จะเห็น
ไดวา ทรงหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาทั้งที่เปนระยะสั้นและระยะ
ยาวตามสภาพปญหาที่แทจริงของคนเหลานั้น
โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะตอมาและในปจจุบัน เนนใน
ดานการพัฒนาการศึกษามากขึ้น ดวยมีพระราชดําริวา "...การศึกษา
เปนปจจัยหลักในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ตลอดจน
ความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ใหบุคคลดํารงตนอยูในสังคมและในโลกไดอยาง
มั่น คงและมี ความสงบร ม เย็นได แมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ต าม..." ทรงเห็ น
ความสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน และหวงใยในความดอยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมูเหลา ทั้ง
ชนกลุมนอยและประชาคมเมือง ทุกคนควรมีโอกาสไดรับการศึกษา ไดรับบริการจากภาครัฐโดยเทาเทียมกัน
ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชน ดังที่ไดมีพระราชดํารัสในงานเสวนาทางวิชาการดาน
อาหารและโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ความตอนหนึ่งวา "...ใหคน
ทุกคนรูวาตัวเองมีสิทธิที่จะรับสิ่งดีๆ ในชีวิต ไมใชวาคนอื่นจะเอาอะไรมาใหก็ได หรือวาผูที่มีหนาที่
ดูแลบานเมือง หรือดูแลชุมชนตางๆ ก็ตองรูวาคนอื่นเขาก็มีสิทธิเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน คนดอย
โอกาส หรือบุคคลชายขอบ ที่เรียกกันตอนนี้วาคนที่อยูในภาวะวิกฤติ ก็ยอมมีสิทธิที่จะไดรับความ
ชวยเหลือไดรับการดูแล...ถาพูดถึงเรื่องสิทธิ เราก็จะพูดถึงในแงวาคนเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู มีสิทธิ
ที่จะอยูอยางดี ควรจะไดรับการศึกษา การศึกษานี้เพื่ออะไร เพื่อใหสามารถที่จะพยุงตัวเองและ
ดําเนินชีวิตไปไดอยางสุขสบาย จะไดเอาความรูนั้นไปชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นหรือชุมชนไดอีก..."
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดําริใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินงาน โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู
ความชํานาญ จัดทําเปนโครงการตางๆ ที่นําแนวพระราชดําริไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการสําคัญในสอง
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อยู หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุงเสริมสรางขีดความสามารถใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้ ไดพระราชทานขอคิดในการดําเนินงานแกนักพัฒนา ดังที่ไดมีพระราช
ดํารัสในงานเสวนาทางวิชาการดังกลาว ความตอนหนึ่งวา "...ที่จริงศักดิ์ศรีของมนุษยเปนแนวทางหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา ถาเราจะเรียกตัวเองเปนนักพัฒนา หรือวาจะเปนการพัฒนาดาน
อาหารโภชนาการหรือดานอื่น ๆ เรื่องศักดิ์ศรีของมนุษยนาจะเปนไปไดที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิ
ประการแรก คือ ใหคนที่เราจะพัฒนาไดกระทําดวยตัวเอง และอยากเอง ทําเอง ก็เปนศักดิ์ศรีของ
เขา ไมใชวาจะตองเปนฝายรับอยูร่ําไป ถาเราไปทําใหถูกในจุดนี้ได ก็เปนเรื่องการสงเสริมศักดิ์ศรี
ของมนุษย ประการที่สอง ตองคิดวาเวลาไปพัฒนา ไมใชวาเราเปนคนที่สูงเดนกวาเขา หรือเปนคน
ที่ศักดิ์ศรีสูงกวาเขา อุตสาหกมตัวลงไปทํางานกับเขา ถาคิดอยางนั้นก็อยาไป คือเราไปทําแลวเห็น
คนอื่นใครๆ ต่ํากวาหมด ทุกคนต่ํากวาหมด ทุกคนโงกวาหมด อยางนั้นก็คบกันไมได ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีของมนุษย จะไปทํางานกับใครก็ตองชวยกัน เดี๋ยวนี้เขาไมเรียกวาไปพัฒนาไปชวย เขา
เรียกวาความรวมมือกันทั้งนั้น..."
ทรงเนนย้ําวา "การพัฒนาคือกระบวนการที่นําไป สูความเจริญกาวหนา หรือการเปลี่ยน แปลงที่ดี
ขึ้น การพัฒนาขึ้นอยูกับปจจัยดาน วัฒนธรรม ภูมิศาสตร ศาสนา เชื้อชาติ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม การ
พัฒนาเปนเรื่องที่ตองใช ความรูและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
เทคโนโลยีพื้นบาน เปนตน อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ มักจะเปนกรณีที่นักพัฒนามีความ
มุ ง มั่ น เอาใจใส รั บ ผิ ด ชอบ และเคารพในความเป น มนุ ษ ย ข องผู อื่ น กล า วคื อ การพั ฒ นาเกี่ ย วข อ งกั บ
มนุษยธรรมและจิตใจอยางมาก”
สําหรับพระองคแลว การพัฒนาความสามารถของคน คือกุญแจไขไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทรง
แสดงทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางลุมลึกวา “การพัฒนาจะยั่งยืนมิได หากประชาชนในพื้นที่ไมมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง ความยั่งยืนเกิดจากการที่นักพัฒนาถายทอดความรู อุดมการณ และความตั้งใจ สูรุนตอๆไป ที่
สําคัญคือ ตองสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรุนลูกหลาน เพื่อใหเขา
เขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ความยั่งยืนจะขึ้นอยูกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน เพื่อใหเขาสามารถ
พัฒนาตอไปไดเอง โดยไมตองพึ่งพาคนภายนอกตลอดเวลา
...ดังนั้น กุญแจของการพัฒนา คือ การใหการศึกษาและฝกอบรม ในประสบการณของขาพเจา วิธี
ดั้งเดิมคือการสรางโรงเรียน ศูนยการเรียนรูของชุมชน ศูนยถายทอดความรูและศูนยสาธิตการพัฒนา ซึ่งยัง
เปนวิธีการที่ใชไดดี ที่ทําใหผูคนในชุมชนชนบทหางไกล มีโอกาสรับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
..ระยะแรกของการพัฒนา มักจะเริ่มดวยการแกปญหาพื้นฐาน ไดแก การมีอาหารไมพอกิน ซึ่งกําลังเปน
ประเด็นสําคัญในปจจุบัน สภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะ และปญหาสาธารณูปโภค เชน ปญหาแหลงน้ํา
เปนตน ดังนั้น การศึกษาเพื่อการพัฒนาในชวงแรก จึงควรมุงเพิ่มผลผลิตการเกษตร ดูแลสุขภาพ และ
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเปดประตูสูโลกกวางของความรู และเทคโนโลยี”
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน โดยเริ่ม
จากจุดเล็กๆ แลวคอยขยายผลไปยังวงกวาง
"วิธีการทํางานของขาพเจา คือ เริ่มตนทดลองทําเล็กๆ ทําใหสําเร็จ จึงคอย ขยายผล ไมใช เริ่มตน ก็
ทํางานใหญโตเลยทีเดียว ในชวง พ.ศ.2520 ขาพเจาพบเห็นปญหาการขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียน จึง
เริ่มคิดหาระบบที่จะกระจายอาหาร ไปสูผูขาดแคลน ประเทศของเรามีอาหารมาก แตการกระจายของอาหาร
ยังไมดีนัก ขาพเจาตองคํานึงถึงคาใชจาย เพราะคงไมมีใครมีเงินมากพอที่จะแกปญหาไดทั้งหมด และในตอน
นั้น ขาพเจาเปนเพียงบัณฑิตจบใหม จึงตองทําโครงการขนาดเล็ก ที่ขาพเจาพอจะควักกระเปาของตัวเองได
ขาพเจาคัดเลือกโรงเรียนในสวนกลางที่ไมวิกฤตินัก แตก็ไมใชร่ํารวยเปนจุดเริ่มตน จํานวนก็ตองไมมากเกิน
กวาที่ขาพเจาจะจัดการได จึงเลือกเพียง 3 แหง ไมใชเปนพันแหง และยังไมคลุมไปถึงภาคใต ในตอนนั้น
ปจจุบัน มีการขยายโครงการไปยังทองถิ่นที่ทาทายมากขึ้น
...ตอนเริ่มตน ขาพเจาขอใหเด็กและโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดคาใชจาย ตอนแรกสามารถ
เลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กไดสัปดาหละครั้ง ตอมาเพิ่มเปนสัปดาหละสองครั้ง จนกระทั่งทุกวันทําการ และ
ทุกวันทุกมื้อสําหรับนักเรียนที่อยูประจํา ในระยะแรกนี้มีการสํารวจ การวิจัยและพัฒนามากมาย
...ประการที่สอง ขาพเจาเนนเรื่องการติดตามและประเมินผลตลอดโครงการ เมื่อเห็นวามีความเปนไป
ได ขาพเจาจึงมอบสิ่งที่ทดสอบแลววาไดผลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประโยชนในวงกวาง
ตอไป” (ไขศรี ศรีอรุณ, 2552)
จากความสนพระราชหฤทัยในศาสตรและศิลปหลากแขนง นําไปสูพระราชดําริในการริเริ่มโครงการ
ต า งๆ เพื่ อ ประโยชน แ ก ป ระชาชน ทั้ ง โครงการแบบบู ร ณาการ และโครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ ฉพาะ
งบประมาณดําเนินงานสวนใหญมาจากพระราชทรัพยสวนพระองค รวมทั้งเงินงบประมาณของหนวยงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ ตลอดจนเงินที่มีผูทูลเกลาฯ ถวาย ทั้งจากบุคคล หนวยงาน องคกร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ

การพัฒนาชุมชนและถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยดานการพัฒนา ซึ่งถือเปน
งานหลักที่พระองคทรงงานควบคูกับงานวิชาการ พระองคทรงเรียนรูงานทางดานพัฒนาจากการตามเสด็จ
พระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยม
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงนําความรูที่ไดจากการลงพื้นที่จริงมาใชในงานดานการพัฒนา
นําไปสูโครงการตามพระราชดําริสวนพระองคจํานวนมาก ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งจากพระราช
นิพนธในหนังสือทัศนะจากอินเดีย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความหวงใยที่ทรงมีตอการพัฒนาสังคม ความวา “...
แวดวงชีวิตของฉันแตไหนแตไรมามีอยูสองประการ คือ วงวิชาการ แวดวงของครูบาอาจารย ผูรูใน
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ใหเจริญกาวหนา ...งานที่เห็นพอแมทํามาตลอดตั้งแตรูความคือ การทําใหผืนแผนดินและทุกคนใน
แผนดินมีความเจริญรุงเรือง เนนหนักในการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูที่มีความทุกขยาก เราคลุกคลี
อยูกับคนที่ลําบากยากแคน หาทางบรรเทาความเดือดรอนของคน...”
โครงการดานการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย
1) การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไดแก (1) การพัฒนาการศึกษาสําหรับชาว
ไทยภูเขา (2) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (3) โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (4)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ (5) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต
(6) การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ไดแก (ก) การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ข) การสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก (ค) การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ง) การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ (จ) การควบคุมโรคมาลาเรีย (ฉ) การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (ช) อาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (7) การเสริมสรางความรูและทักษะทางวิชาการและการอาชีพ
ไดแก (ก) การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (ค) การสงเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร (ง) การสงเสริมสหกรณโรงเรียน (จ) การปรับปรุงหองสมุดและสื่อการสอน (ฉ)
การฝกอาชีพ (8) การสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ไดแก (ก) ทุนการศึกษาพระราชทาน (ข)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (9) การสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมทองถิ่น (10) การพัฒนาครู (11) โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
2) การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ไดแก (1) การศึกษาเพื่อการพัฒนา ไดแก (ก) อุทยานธรรมชาติ
วิทยาอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ข) ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน (2) การพัฒนาชุมชน
แบบบูรณาการ ไดแก (ก) การพัฒนาลุมน้ําแมลอบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (ข) การพัฒนาหมูบาน
ชายแดนไทย-ลาวในจังหวัดอุบลราชธานี (ค) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดขอนแกนและ
บุรีรัมย (ง) การพัฒนาพื้นที่หมูบานนายาว อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (จ) การพัฒนาพื้นที่ 3
หมูบานในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ฉ) การพัฒนาพื้นที่หมูบานองหลุ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3) การสงเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ไดแก (1) การพัฒนากลุมอาชีพ (2) รานภูฟา

การพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข
เมื่อพระองคทรงสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแลว ทรงเขารับราชการเปนพระอาจารยประจํา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตอมาเมื่อมีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตรขึ้นในป พ.ศ. 2530 พระองคทรง
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ พระองคยังไดทรงรับเชิญเปน
พระอาจารยสอนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
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สาขาพัฒนาศึกษาศาสตรดวย
พ.ศ. 2525 ทรงพระราชดําริใหกอตั้งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับบุตรหลานขาราชบริพารและประชาชนทั่วไป เปดทําการสอนครั้งแรกในป
การศึกษา 2525 โดยทรงดํารงตําแหนงเปนองคประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ และทรงเขารวมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง
รวมถึงเสด็จพระราชดําเนินไปในงานปดภาคเรียนของโรงเรียนทุกครั้ง เพื่อพระราชทานทุนพระราชทาน
สงเสริมการเรียนดี และพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาตางๆ
คือ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง โรงเรียนผูใหญพระดาบส ศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย(ชางทองหลวง)
พ.ศ. 2535 ทรงพระราชดําริพระราชทานความชวยเหลือกัมพูชาในการกอตั้งวิทยาลัยกําปงเฌอ
เตียล ณ จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา โดยพระราชทานเงินคาใชจายในการกอสรางอาคารสถานที่ตางๆ
เสด็จฯ ไปทรงเปดวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุน
แกนักเรียนเพื่อใหมาศึกษาตอในประเทศไทยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อนํา
ความรูกลับไปสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งทรงสนับสนุนการศึกษาดานนาฏศิลป
และดนตรี
พ.ศ. 2549 พระองคทรงมีแนวความคิดจัดตั้งโครงการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหมขึ้น โดยความ
รวมมือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสรางนักอักษร
ศาสตรที่มีมุมมองและแนวคิดใหมเพื่อเปนกําลังของชาติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยการอานและการพัฒนาหองสมุด
ทรงรั บ สมาคมห อ งสมุ ด แห ง ประเทศไทยฯ ไว ใ นพระราชู ป ถั ม ภ หลายโอกาสที่ เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ตางประเทศ ไดเสด็จเยี่ยมและทรงดูงานหองสมุดชั้นนําหลายแหง ซึ่งไดพระราชทานขอแนะนําแกสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ และบรรณารักษไทยในการนําความรูไปพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและหองสมุด
ประชาชนรวมทั้งหองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ที่เปนแหลงเรียนรูเพื่อขยายโอกาสใหประชนในการ
พัฒนาการรูหนังสือ
จากการที่พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ทําใหพระองคทอดพระเนตรเห็นถึง
ปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของราษฎรในชนบท พระองคจึงมีพระราชดําริจัดทําโครงการตางๆ เพื่อแกไข
ปญหาสุขภาพอนามัยของราษฎร โครงการแรกที่พระองคทรงเริ่ม ไดแก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะแกปญหาการขาด
แคลนอาหารกลางวันแลวยังชวยใหนักเรียนมีความรูทางดานโภชนาการและการเกษตรดวย และปญหาที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การระบาดของโรคคอพอกเนื่องจากการขาดสารไอโอดีน พระองคทรงแกไข
ปญหานี้โดยทรงริเริ่ม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดวยการรณรงคใหมีการใชเกลือไอโอดีนหรือ
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ที่เสริมการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ พระองคยังใหความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของแม
และเด็กในถิ่นทุรกันดารดวย โดยพระองคทรงตระหนักวาคนเราจะภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี
นั้น ตองเริ่มตั้งแตในครรภมารดา พระองคจึงเริ่ม โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหแมและเด็กไดรับบริการทางดานอนามัยอยางเหมาะสม รวมทั้งไดรับโภชนาการที่
ถูก ต อ งและเหมาะสมในแต ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง ทรงจั ด ตั้ ง หน ว ยแพทย พ ระราชทานและหน ว ยทั น ตกรรม
พระราชทานเพื่ออกตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่พระองคเสด็จฯ เยี่ยมในแตละครั้ง รวมทั้งทรงรับ
ผูปวยที่ยากจนเปนคนไขในพระราชานุเคราะหดวย
โครงการดานการศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประกอบดวย
1) การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง ไดแก (1) การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน – ศูนยเด็ก
ปฐมวัย ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณากร (2) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ (3) โรงเรียนปยชาติ
พัฒนา (4) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (5) โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ (6) โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2) การศึกษาพิเศษเพื่อผูพิการ ไดแก (1) ศูนยทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย โรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ (2) โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพฯ (3) โรงเรียนโสตศึกษา กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดตาก (4) โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม (5) โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ จังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดสุราษฎรธานี (6) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
3) การพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก (1) การพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตรในโรงเรียนชนบท (2) การพัฒนาวิทยาศาสตรในโรงเรียนทั่วไป (3) โรงเรียนวิทยาศาสตร
4) การพัฒนาศูนยขอมูลและหองสมุด ไดแก (1) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
(2) ศูนยขอมูลทางประวัติศาสตร กองวิชาประวัติศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (3) ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช (4) หองสมุดดนตรี "ทูลกระหมอมสิรินธร" หอสมุดแหงชาติ (5) หองสมุดประชาชนเฉลิมราช
กุมารี (6) หองสมุดพรอมปญญา (7) หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
5) การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ไดแก (1) พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (2) อุทยาน
พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (3) พิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา
(4) โรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (หญิง) (5) โรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ
วิทยาลัยในวัง (ชาย) (6) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง (7) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก (วิทยาลัยในวัง) (8) ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดทาสุทธาวาส จังหวัดอางทอง (9) ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
6) การพระราชทานความชวยเหลือพิเศษ ไดแก (1) การพระราชทานความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากคลื่นสึนามิ (3) การพระราชทานความชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมและดินถลม (4) หนวย

-9เฉพาะกิจสิรินธร (5) หนวยแพทยพระราชทาน (6) หนวยทันตกรรมพระราชทาน (7) กองทุนพระราชทาน
เพื่อสงเคราะหคนไขยากจน (8) แวนตาพระราชทาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุณ (2552) เลขานุ ก ารมู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ กลาววา ในฐานะเจาฟานักพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรง
แสดงปาฐกถานํา เรื่อง "ไอซีที สานความรูและเทคโนโลยี สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมแหง
องคการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ
กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา นับเปนตัวอยางอันดีที่สะทอนใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา ความตอนหนึ่งวา “…ศักยภาพของไอซีที ในฐานะเครื่องมือสําคัญนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดตั้งกองทุนไอซีทีขึ้น เมื่อ พ.ศ.2539 โดย
กําหนดกลุมเปาหมายไว 4 กลุม คือ นักเรียนในชนบท คนพิการ เด็กที่ปวยในโรงพยาบาล และผูตองโทษคุม
ขัง นอกจากนี้ ยังใชกับระบบการศึกษาทางไกลและฐานขอมูลดวย
ทรงตรั สวา ‘เมื่อ พ.ศ. 2539 ขาพเจาจัดตั้งกองทุนไอซีทีขึ้นเพื่อสงเสริมการใชไอซีทีในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา และเพิ่มโอกาสการทํางานแกผูดอยโอกาส เพื่อใหเขาไดรับประโยชนจากการ
ใชไอซีที เพิ่มขึ้น หรือใหเขาสามารถแกปญหาไดดีขึ้นดวยไอซีที เพื่อจะไดเปน พลเมืองที่สามารถเขารวม
การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศเต็มที่ อยางนอยที่สุด ขาพเจาหวังวาเขาจะ
สามารถใชเทคโนโลยีที่ทัน สมัยในการหาเลี้ยงชีพ เมื่อเขาจบการศึกษาภาคบังคับแลว’
จากประสบการณ ในการใชไอซีทีเพื่อการพัฒนาดานตางๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีขอเสนอแนะไวหลายประการ เพื่อสงเสริมการใชไอซีทีใหเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาใน
อนาคต สรุปไดใจความวา ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดวย เชน โครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการในแตละ
ทองถิ่นที่ตางกัน ความรวมมือจากภาคเอกชน การขยายสังคมผานความรูไปสูชนบท การสนับสนุนใหมีการ
วิจัย และศึกษาดานไอซีที รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีของประเทศที่มีศักยภาพไปสูประเทศกําลังพัฒนา
โดยทรงขอใหองคการ UNCTAD ทําหนาที่ประสานกับประเทศตางๆ รวมทั้งใหความรูดานกฎระเบียบ
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา สิทธิบตั ร และการจดทะเบียนแกนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยี รุนใหม”
โครงการตามพระราชดําริเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดแก (1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท (2) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อผูพิการ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูปวยเด็กในโรงพยาบาล (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผูตองขังในทัณฑสถาน (5) สื่อปฏิสัมพันธวัฒนธรรมของชาติ (6) เครือขายกาญจนาภิเษก (7) เครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (School Net)

โครงการความรวมมือระหวางประเทศและโครงการอื่นๆ

-10โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก (1) วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล จังหวัดกาปงธม
ราชอาณาจักรกัมพูชา (2) ความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไดแก (ก) การแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับเจาแขวง (ข) การฝกอบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย-สาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย (ค) การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 7
แหง (ง) โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพรา (หลัก 67) แขวงกําแพงนครเวียงจันทน เมืองโพนโฮง (3) ความ
รวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและสหภาพพมาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (4) ความรวมมือระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (5) ความรวมมือ
ระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก (ก) ความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศจีน (ข) ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสภาวิทยาศาสตร
แหงชาติจีน (ค) ทุนการศึกษาพระราชทานแกนักเรียนนักศึกษาชาวจีนและชาวทิเบต (6) ความรวมมือ
ระหวางราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย ไดแก (ก) การสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับรัฐบาลมองโกเลีย (ข) ทุนการศึกษาพระราชทานแกนักเรียนนักศึกษาชาวมองโกเลีย (7) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (8) ทุนการศึกษาพระราชทานสําหรับ
นักเรียนไทยศึกษาตอในตางประเทศ (9) ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ ไดแก (ก) โครงการ
อาหารในโรงเรียน โดยโครงการอาหารโลกแหงองคการสหประชาชาติ (ข) โครงการการศึกษาเพื่อทุกคน
โดยองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ค) โครงการการศึกษาหลังประถมศึกษา
สําหรับผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่น โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อผูลี้ภัย สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ
โครงการอื่นๆ ไดแก (1) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (3) โครงการปลูก ฟนฟูและอนุรักษปาชายเลน (4) โครงการทํานาในที่วาง
เปลาและโรงสีขาวพระราชทาน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

สรุป
ความสําเร็จด านการพัฒนาในสมเด็จพระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุ มารี ไดเ ปนที่
ประจักษแกประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก เมื่อทรงไดรับการถวายรางวัลมูลนิธิรามอน แมกไซไซ
ประจําป 2534 และรางวัลอินทิรา คานธี เพื่อสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ประจําป 2547 ผูเขียนขอ
ยกคํากลาวของศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (2552) ความวา “…เปนที่ประจักษชัดแก
ปวงประชาราษฎรตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมาวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเปนเจาฟาที่ทรงงานหนักยิ่ง อีกทั้งยังทรงเปนนักพัฒนาตัวอยาง ที่ทรงหวงใยในทุกขสุขของพสก
นิกรทั่วทุกหมูเหลา สมแลวที่ทรงเปน “รัตนะแหงเทพ” เจาฟาแหงแผนดินของปวงชนชาวไทย” จึงสมควร
พสกนิกรชาวไทยทั้งมวล จะไดดําเนินรอยตามแบบอยางแหงพระองคทานในดานการพัฒนา ดังพระปณิธาน
ที่จะ “บําบัดทุกข บํารุงสุข ประชาชนทั่วประเทศ”
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