สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ กับการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีกบั การศึกษา
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and Education

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 1

บทคัดย่ อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นเจ้าฟ้ าพระองค์แรกที่สาํ เร็ จการศึกษาทุกระดับ
ชั้นในประเทศไทย ความสนพระทัยในด้านการศึกษาเป็ นผลเนื่ องมาจากการที่ทรงมีโอกาสได้พบเห็นความยากไร้
ขาดแคลนของพสกนิ ก รในทุ ก ภู มิ ภ าคมาตั้ง แต่ ย งั ทรงพระเยาว์ ประกอบกับ การที่ ท รงได้รั บ การอบรมจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ
ทําให้พระองค์ทรงสมัครเข้ารับราชการในตําแหน่งอาจารย์ท่ีโรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลังจากทรงสําเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท ทรงปฏิบตั ิพระองค์เป็ นแบบอย่างของครู ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อพระราชภารกิจ ทรง
ศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติ มอยู่เสมอ จึ งทรงเป็ นแบบอย่างของ “บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้” และ “การเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” อย่างแท้จริ ง ด้วยพระวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล จึงทรงริ เริ่ มโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเผ่าพันธุ์ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทอย่างเป็ นระบบ
ครบวงจร พร้อมทั้งใช้การศึกษาในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการดํารงอยูร่ ่ วมกันอย่าง
ผาสุ กและสันติดว้ ยโครงการความร่ วมมือระหว่างประเทศ และยังพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ท้ งั นักศึกษาของ
ไทยและนักศึกษาต่างประเทศอีกด้วย
คําสํ าคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษา
Abstract
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn was the first princess who completed all levels of
her education from institutions in Thailand. H.R.H Princess’s interest in education arose from the opportunity to
see the hardship of the people in each region since she was young, and the nurturing of Their Majesties the King
and Queen about the benefits of education in developing the country. Thus, after obtaining a master degree H.R.H
Princess applied for an academic career at Chulachomklao Royal Military Academy where she was recognized for
her responsibility and duties as a role model of good teacher. H.R.H Princess inquisitive nature leads her to
constantly investigate and seek for knowledge; she is not only a model of “a person of learning” but also a model
of “a lifelong learner”. With her wide vision, H.R.H Princess has initiated various projects to educate and improve
quality of life of people both in urban and rural areas, regardless of their groups and races. H.R.H Princess has
utilized international cooperation projects on education as a means to promote relationships with neighboring
countries in order to bring happiness and peace to the nations. H.R.H Princess also awards scholarships to both
Thai and foreign students.
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บทนํา

แวดวงนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศต่างยอมรับกันทัว่ ไปว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี แห่ งประเทศไทย ทรงเป็ นเจ้าฟ้ านักวิชาการผูเ้ ชี่ ยวชาญในหลากหลายสาขา ทรงมีคุณลักษณะของผู ้
ใฝ่ รู ้ ใฝ่ ศึกษา มีความสามารถในการสังเกต คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลึกซึ้ ง ภาพที่พสกนิ กรพบเห็นจนเจน
ตาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปแห่ งใด คื อ ทรงซักถามและทรงจดบันทึ กทุกสิ่ ง แม้ว่าสิ่ งนั้นอาจดูเป็ นเรื่ องธรรมดา
สามัญสําหรับคนทัว่ ไป แต่สําหรับพระองค์สิ่งนั้นเป็ นความรู ้ ที่ทรงสามารถนําไปศึ กษาต่ อยอดและนําไปสู่ การ
พัฒนาประเทศเพื่อความผาสุ กของประชาชนได้ท้ งั สิ้ น
พระราชปณิธานด้ านการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็ นสมเด็จเจ้าฟ้ าพระองค์แรกของประเทศไทยและ
พระบรมราชจักรี วงศ์ที่ทรงสําเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้งในระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ประกอบกับ การที่ ท รงมี พระประสบการณ์ ใ นการโดยเสด็จพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หวั เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาคตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ ทําให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความ
แตกต่างเหลื่อมลํ้าของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลเมื่อเปรี ยบเทียบกับเด็กวัยเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่
ที่ เจริ ญกว่า ดังบทความที่ พระราชทานให้ลงพิ มพ์ในหนังสื อ “40 ปี โรงเรี ยน ตชด.” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2541, น. 8-9) มีความตอนหนึ่งว่า
“ข้าพเจ้าโตขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแง่ที่วา่
ประชาชนพี่นอ้ งร่ วมชาติในเขตทุรกันดารห่างไกลคมนาคม มีความเป็ นอยูท่ ี่ยากลําบาก ได้รับบริ การ
ของรัฐน้อย ต้องประสบภัยอันตรายจากโจรผูร้ ้ายและการสูร้ บ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้เวลาส่ วนใหญ่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมท้องที่เหล่านี้
เพื่อพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ราษฎรในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
การรักษาพยาบาล การศึกษา การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ฯลฯ ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่ในการสั มภาษณ์
ประชาชนเพือ่ พระราชทานความช่ วยเหลือ...การที่ได้ ร้ ู ได้ เห็นอย่ างกว้ างขวางเช่ นนี้ ทําให้ ข้าพเจ้ าตั้ง
ความหวังว่ า เมือ่ โตเป็ นผู้ใหญ่ จะต้ องมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปัญหาต่ างๆ ให้ ได้ ...”
ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นนํ้าพระราชหฤทัยที่เปี่ ยมด้วยพระเมตตาต่อปวงชน พระองค์จึงทรงตั้งพระ
ราชปณิ ธานที่จะพัฒนาสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของเด็กผูย้ ากไร้อย่างยัง่ ยืน โดยสิ่ งแรกที่ทรงมุ่งพัฒนาคือการฟื้ นฟู
สุ ขภาพพลานามัย เพื่อให้เด็กเหล่านั้นพ้นจากภาวะทุพโภชนาการและสามารถเรี ยนรู ้ได้เป็ นเบื้องต้น ลําดับต่อไปจึง
เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือเครื่ องมือสําคัญที่จะช่วยให้พระราชภารกิจนี้
ประสบความสํา เร็ จ ดังมี พ ระราชดําริ ว่า "...การศึ กษาเป็ นปั จจั ย หลักในการสร้ างและพั ฒ นาความรู้ ความคิ ด
ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ให้ บุคคลดํารงตนอยู่ในสั งคมและในโลกได้ อย่ างมั่นคงและ
มีความสงบร่ มเย็นได้ แม้ ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ วเพี ยงใดก็ตาม..." (กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2558, ออนไลน์)
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ทรงเป็ นต้ นแบบแห่ งการเรียนรู้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเอาพระทัยใส่ ในการศึ กษา
เรี ยนรู ้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ งั แต่ยงั ทรงพระเยาว์ และนับเป็ นพื้นฐานสําคัญของ
การพัฒนาพระองค์ในเวลาต่อมา ด้วยเมื่อยังเยาว์พระชันษาครั้งยังทรงศึ กษาในระดับอนุ บาลและประถมศึ กษา
ตอนต้นที่ โรงเรี ยนจิ ตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงเป็ นเฉกเช่ นเดี ยวกันกับเด็ก
ทัว่ ไปคือทรงซุกชน ทรงโปรดที่จะวิ่งไปมาอย่างรวดเร็ วจนสมเด็จพระบรมราชชนกทรงเรี ยกขานว่า “สลาตัน” ทั้ง
ยังมีวิชาที่ “ทรงโปรด” และวิชาที่ “ไม่ทรงโปรด” เช่นเดียวกับเด็กทัว่ ไปด้วย เช่น ไม่ทรงโปรดวิชาคณิ ตศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ งเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระบรมราชชนก ทําให้พระองค์ทรงได้รับการอบรม
สั่งสอนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิ ตศาสตร์ ว่าสามารถนํามาใช้เพื่อการปฏิ บตั ิ พระราชกรณี ยกิ จเพื่อ
ประเทศชาติและประชาชนได้ต่อไปในอนาคต ส่ วนสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงกวดขันและสอนภาษาอังกฤษ
เสริ มให้ดว้ ยพระองค์เอง ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าไว้ในหนังสื อเรื่ อง “สมเด็จ
แม่กบั การศึกษา” ว่า
“เพื่อนๆ และครู คงจะจําได้ดีวา่ ข้าพเจ้าเป็ นคนที่เรี ยนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆ ไม่ต้ งั ใจเรี ยน
และหลบเลี่ยงบ่อยๆ เมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้ องก็ไม่ได้โดนกริ้ ว แต่กต็ อ้ งเรี ยนพิเศษเพิ่มเติม ที่สาํ คัญที่สุด
คือทรงสอนเอง ให้อ่านหนังสื อ และจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุด ตอนหลัง คือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2507
พระราชทานสมุดให้จด บางทีกจ็ ดพระราชทานด้วย สมุดเล่มนั้นยังอยูจ่ นทุกวันนี้ ข้าพเจ้าชอบให้มีการ
สอบเพราะว่าถ้าท่องคําศัพท์ได้ จะได้รับพระราชทานเงินคําละบาท”
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2535, น. 28)
จึ งอาจกล่ า วได้ว่า ความเอาพระทัยใส่ ด ้านการศึ กษาและเล็งเห็ นประโยชน์ของการศึ กษาของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดเริ่ มต้นมาจากสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราช
ชนนี และถึงแม้ว่าผลการเรี ยนของพระองค์จะอยู่ในระดับที่ สูงกว่าร้อยละ 80 และทรงครองตําแหน่ งที่ หนึ่ งของ
ห้องเกือบตลอดเวลา แต่ดว้ ยเหตุที่ทรงมีพระอัธยาศัยชอบกระทําสิ่ งต่างๆ ตามความสะดวก ทําให้มีอยูค่ รั้งหนึ่งหรื อ
สองครั้งที่ ไม่ทรงได้รับตําแหน่ งที่ หนึ่ ง (สมาคมนิ สิตเก่าอักษรศาสตร์ , 2530, น. 34) ดังที่ พระอาจารย์ที่โรงเรี ยน
จิตรลดาเคยตั้งข้อสังเกตว่า “...ถ้ าทูลกระหม่ อมฟ้ าหญิงน้ อยทรงสนพระทัยและขะมักเขม้ นในการเรี ยนอี กสั กนิด ก็
จะทรงทําคะแนนได้ สูงกว่ านีอ้ ีก เพราะพระปั ญญาดีมาก...” (โรงเรี ยนส่ งเสริ มวิชาชีพ, 2528, น. 17)
อย่างไรก็ดี ทรงโปรดการอ่านหนังสื อมาก ดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าอุบลรัตน์ราชกัญญา (2534, น.
92) ได้ประทานสัมภาษณ์ในนิตยสารดิฉนั ว่า “...น้ องน้ อยเป็ นผู้ที่ชอบอ่ านหนังสื อมากมาตั้งแต่ เล็กๆ จนเรี ยกได้ ว่า
“หนอนหนังสื อ” น้ องน้ อยอ่ านหนังสื อได้ ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหนังสื อทางประวัติศาสตร์ และวรรณคดี
ยากๆ...” ซึ่ งสอดคล้องกับที่ พล.ต.อ.วสิ ษฐ เดชกุญชร (อ้างถึ งใน สํานักงานข้าราชการครู , 2541, น. 33) อดี ต
นายตํารวจราชสํานักกล่าวว่า “...ทู ลกระหม่ อมทรงสนพระทั ยหนังสื อ ตั้งแต่ ยังทรงพระเยาว์ จะเสด็จไปที่ ไหนก็
ตามมักจะเสด็จไปร้ านหนังสื อ ทรงเป็ นนักอ่ าน นักบันทึ ก คนที่ ได้ เฝ้ าใกล้ ชิดจะเห็นว่ าทรงมีหนังสื ออยู่ใกล้ ๆ เสมอ
...” แต่หลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนที่สุดคื อพระนิ พนธ์เรื่ อง “ฉันชอบอ่านหนังสื อ” ของพระองค์เองที่ลงพิมพ์
ในหนังสื อ “จิตรลดา” เมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยทรงลงท้ายเรื่ องด้วยบทกลอนสุ ภาพว่า
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558 | 3

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ กับการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

“หนังสื อนี้ มีมากมาย หลายชนิด นําดวงจิต เริ งรื่ น ชื่นสดใส
ให้ความรู ้ สําเริ ง บันเทิงใจ
ฉันจึงใฝ่ ใจสมาน อ่านทุกวัน
มีวิชา หลายอย่าง ต่างจําพวก
ล้วนสะดวก ค้นได้ ให้สุขสันต์
วิชาการ สรรมา สารพัน
ชัว่ ชีวนั ฉันอ่านได้ ไม่เบื่อเลย”
(สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์, 2530, น. 33)
การที่ทรงอ่านมากนี้ เอง ทําให้พระองค์ทรงมีความรอบรู ้และช่างคิดเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ในช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปรับพระองค์ในการศึกษาด้วยการ
ให้ค วามสํา คัญต่ อ ทุ กวิ ช าอย่า งเท่ า เที ย มกัน และทรงสามารถสอบไล่ ไ ด้เ ป็ นที่ ห นึ่ งของประเทศในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยทรงสอบร่ วมกับนักเรี ยนทัว่ ประเทศด้วยข้อสอบของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้คะแนน
รวมสู งถึ งร้ อยละ 96.60 จึ งทรงได้รับพระราชทานรางวัลเรี ยนดี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และต่อมาทรงสอบไล่ได้เป็ นที่หนึ่ งของประเทศ
อีกครั้งหนึ่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลปะ ประจําปี การศึกษา 2515 ด้วยคะแนนร้อยละ 89.30 แม้
เมื่อทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ทรงสอบได้เป็ นที่หนึ่ งของชั้นตลอด 4 ปี ทรงได้
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.98 และทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรี ยญทองในฐานะที่ทรงสอบได้ที่หนึ่ งเป็ นประจําทุกปี
อีกด้วย (คณะกรรมการจัดทําสารสายใจไทย, 2534, น. 7-8)
หลังจากทรงสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทรงสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
สองสาขาวิชาในสองสถาบันพร้อมกัน คือ สาขาวิชาจารึ กภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร
และสาขาวิช าบาลี -สันสกฤต ภาควิ ช าภาษาตะวันออก จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย โดยในสาขาวิ ชาจารึ กภาษา
ตะวันออก ทรงพระราชนิ พนธ์วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “จารึ กพบที่ปราสาทพนมรุ ้ง” และสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต
ทรงพระราชนิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อง “ทศบารมี ใ นพุ ท ธศาสนาเถรวาท” ทรงสํา เร็ จ การศึ ก ษาและทรงรั บ
พระราชทานปริ ญญาบัตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต จากมหาวิทยาลัยศิ ลปากร และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2522 และ 2524 ตามลําดับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสมัครเข้าศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร และทรงสําเร็ จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2529
โดยทรงพระราชนิ พนธ์ปริ ญญานิ พนธ์เรื่ อง “การพัฒนานวัตกรรมเสริ มทักษะการเรี ยนการสอนภาษาไทยสําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” (สํานักงานข้าราชการครู , 2541, น. 22-23)
ด้วยเหตุที่ทรงใฝ่ พระราชหฤทัยในการศึ กษาเพื่ อนําความรู ้ มาพัฒนาประเทศ หลังจากสําเร็ จการศึ กษา
ระดั บ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต แล้ว จึ ง ยัง ทรงศึ ก ษาหาความรู ้ ใ นด้ า นต่ า งๆ อี ก มากมาย เช่ น วิ ช าการสํ า รวจที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาบริ หารการศึ กษาที่คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาภาพถ่ายจากดาวเทียม
(Remote sensing) ที่ สถาบัน AIT และวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2537, น. 15) ทําให้
พระปรี ชาสามารถด้านการศึ กษาของพระองค์เ ป็ นที่ ประจักษ์ในหลากหลายด้า น ไม่ว่าจะเป็ นด้า นศิ ลปะ เช่ น
ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล วาดเขียน ด้านสังคมศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ด้าน
มนุษยศาสตร์ เช่นโบราณคดี วัฒนธรรม สังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุ ข โภชนาการ สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาการ
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เกษตร ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หรื อด้า นการศึ ก ษา โดยวิ ช าการเหล่ า นี้ ทรงศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เ พื่ อนํา มา
ประยุกต์ใช้กบั งานตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพื่อพัฒนาสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แม้ในปั จจุบนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา
พระองค์ก็ยงั ทรงศึ กษาหาความรู ้ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่ อง จึงทรงเป็ นแบบอย่างของ “บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้”
และ “การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” อย่างแท้จริ ง
ทรงเป็ นแบบอย่ างของ “ครู ”
หลังจากทรงสําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิ ลปากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดสิ นพระราชหฤทัยที่ จะทรงมีอาชี พเป็ น “ครู ” โดยในปี พ.ศ. 2523 ทรงสมัครเข้าเป็ น
อาจารย์ประจําโรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ดังที่ได้ทรงกล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่ อง “10 ปี ในรั้ว
แดงกําแพงเหลือง” ตอนหนึ่ งว่า “...ในขณะนั้น ข้ าพเจ้ าเพิ่ งสําเร็ จการศึ กษา มีความกระตื อรื อร้ นที่ จะทําอะไรที่
สร้ างสรรค์ ทําตัวให้ เป็ นประโยชน์ แก่ ประเทศชาติและสั งคมให้ มากที่ สุดเท่ าที่ จะทําได้ ยิ่งไปกว่ านั้น ข้ าพเจ้ ายังมีใจ
รั กที่ จะเป็ นครู จึ งตกลงใจรั บราชการที่ นี่ ได้ ดาํ เนิ นการเรื่ องเอกสารการสมัครเข้ าทํางานครบตามระเบียบปฏิ บัติที่
ได้ รับคําแนะนํา...” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2533, น. 669)
ในเรื่ องของการเป็ นครู น้ ี พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานสั ม ภาษณ์ แ ก่ ผู ้สื่ อข่ า วหนั ง สื อพิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ
(คณะกรรมการจัดทําสารสายใจไทย. 2534, น. 71) ที่กราบทูลถามว่าระหว่างการเป็ นครู และการเป็ นนักเขียนทรง
โปรดสิ่ งใด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสัง่ ว่า “ชอบเป็ นครู มากกว่ า เป็ นนักเขียนดูจะเป็ น
วิชาชี พไม่ ได้ ...” ส่ วนการทําโทษนักเรี ยนนั้น พระองค์รับสั่งว่า “ไม่ เคย ใครๆ ก็ว่าเป็ นคนตามใจนักเรี ยน ใครๆ ก็
คิ ดว่ าต้ องตัดแต้ ม แต่ กท็ าํ เป็ นไม่ ร้ ู ไม่ ชี”้ เมื่อพิจารณาจากพระราชกระแสรับสัง่ นี้ ประกอบกับแนวพระราชดําริ วา่
ครู มีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังพระราโชวาทที่พระราชทานแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2526 (ภาคเช้า) ความตอนหนึ่ งว่า “...อาชี พครู ถือว่ าสําคัญอย่ างยิ่ง เพราะครู มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญมั่นคง และก่ อนที่ จะพัฒนาบ้ านเมืองให้ เจริ ญได้ นั้น จะต้ องพัฒนาคน
ซึ่ งก็ได้ แก่ เยาวชนของชาติ เสี ยก่ อน เพื่ อให้ เยาวชนเติ บโตเป็ นผู้ใหญ่ ที่มีคุณค่ าสมบูรณ์ ทุ กด้ าน...” (สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553ก, น.16) จึงอาจอนุมานได้วา่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็ นครู ที่ยึดหลักการศึกษาสมัยใหม่ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และไม่มีการลงโทษให้ผเู ้ รี ยนเจ็บกายหรื อเจ็บใจ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
อย่างไรก็ดี ทรงยอมรับว่า “หน้ าที่ ของครู ในการพัฒนาคนนั้นเป็ นหน้ าที่ ที่หนัก และกระทําได้ ด้วยความ
ยากลําบาก ข้ าพเจ้ าต้ องขอให้ ท่านทั้ งหลายพยายามกระทําให้ จนสุ ดกําลัง ด้ วยวิชาการ ด้ วยสติปัญญา ด้ วยความรู้
ความสามารถ ด้ วยความหนักแน่ นอดทน และด้ วยคุณธรรมความดีทุกๆ ประการของผู้เป็ นครู ...” (อ้างแล้ว, น. 1617) ซึ่ งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปฏิบตั ิพระองค์เองให้เป็ นแบบอย่างของครู ที่ดี ดัง
จะเห็นได้จากพระราชจริ ยาวัตรในการปฏิ บตั ิหน้าที่ “อาจารย์” แห่ งกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าอย่างจริ งจัง โดยทรงมุ่งหวังให้นกั เรี ยนนายร้อยใช้วิชาการสาขาประวัติศาสตร์ เสริ มสร้างความรอบรู ้
ความรู ้จกั ใช้เหตุผล เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในอนาคต (สํานักงานข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิ การ,
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2541, น. 20) ทั้งการเตรี ยมการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานที่ และไม่เคยทรงขาด
การสอนเลยแม้จะมี พ ระราชภารกิ จ มากมาย แต่ ก็ทรงบรรยายด้วยพระองค์เ องเป็ นประจํา และเข้า สอนตาม
ตารางเวลาทุกครั้ง นอกจากวิชาใดที่มีพระราชประสงค์ให้นกั เรี ยนนายร้อยได้รับฟังแนวคิดที่แตกต่างออกไป จึงจะ
โปรดให้พระอาจารย์ที่เคยถวายการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาบรรยาย โดยพระองค์จะเสด็จมาทรงร่ วม
ฟั งการบรรยายด้วยเสมอ ทรงถือว่าพระราชภารกิ จในการสอนเป็ นพระราชภารกิ จหลักประการหนึ่ ง แม้ในช่ วง
ระยะเวลาที่ ท รงตามเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว และสมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ แปร
พระราชฐานยังพระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พระองค์กย็ งั ทรงเสด็จจากหัวหิ นมาทรง
บรรยาย หรื อมาทรงควบคุมการบรรยายในวิชาที่ทรงรับผิดชอบมิได้ขาด (สมาคมนิ สิตเก่าอักษรศาสตร์ , 2530, น.
110) นอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชดําริ วา่ ครู ที่ดีน้ นั จําเป็ นต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง ดังพระราชนิพนธ์
“10 ปี ในรั้วแดงกําแพงเหลือง” ตอนหนึ่ งมีความว่า (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2533, น.
669)
“...นอกจากประวัติศาสตร์แล้ว ข้าพเจ้าได้เคยเป็ นผูส้ อนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาด้วย ใน
ตอนแรกก็ไม่สันทัดนัก แต่กพ็ ยายามไปศึกษาหาความรู ้ แต่แรกก็ได้จากตําราที่ศาสตราจารย์พทั ยา สายหู
ให้และได้เรี ยนพิเศษเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกับ
อาจารย์ท่านอื่นๆ ในกองกฎหมายและสังคมศาสตร์เขียนเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาสังคมวิทยา....”
นอกจากการค้นคว้าเพื่อเตรี ยมการสอน ยังทรงมีพระราชดําริ ว่า ในยุคสมัยที่ ความเจริ ญทางวิทยาการใน
สังคมเกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ครู จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยทรง
เน้นยํ้าหน้าที่ของครู และทรงเตือนให้ครู เชื่ อมโยงความรู ้ที่มีอยู่กบั วิทยาการสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้
ความรู ้ ดังพระราโชวาทที่พระราชทานแก่บณ
ั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ตอนหนึ่งว่า
“...หน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง คือ การใฝ่ หาความรู ้ให้แก่ตนเอง เพราะความรู ้เป็ นปัจจัยสําคัญอย่างยิง่ ที่จะ
ช่วยให้เกิดปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความก้าวหน้า...การใฝ่ หาความรู ้ยงั เป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดที่จะทํา
ให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และมีผลอย่างสูงในด้านการสร้างความศรัทธาเลื่อมใสและความเคารพนับถือ
ยิ่งในสมัยที่วิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วเช่นนี้ ครู จะต้องกระตือรื อร้น ขวนขวายติดตาม
วิวฒั นาการทางวิชาการมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้กา้ วทันโลก ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ วิชาความรู ้มีอยู่
มากมาย อาจศึกษาได้ท้ งั โดยทางตรงและทางอ้อม ด้วยการฟัง การอ่าน การสังเกตขบคิด และการเข้ารับ
การศึกษาอบรม... ข้อสําคัญเมื่อได้เรี ยนรู ้แล้ว ท่านจะต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นําไปสัง่ สอน ไป
ปฏิบตั ิงาน ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตให้ได้ดว้ ย จึงจะได้ชื่อว่าเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์จากการใฝ่ หาความรู ้อย่าง
แท้จริ ง...”
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553ข, น. 24)
ทรงเป็ น “นักการศึกษา” ผู้มวี สิ ั ยทัศน์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิสยั ทัศน์ดา้ นการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุ
ที่ทรงสําเร็ จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ และเคยทรงศึกษาทางด้านบริ หารการศึกษามา
ก่ อ นที่ จ ะทรงดํา รงตํา แหน่ ง ผู ้บ ริ หารโรงเรี ย นจิ ต รลดา และโรงเรี ย นพระตํา หนัก สวนกุ ห ลาบ ทรงมี แ นว
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พระราชดําริ ว่าสถานศึ กษากับชุ มชนต้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน มีส่วนสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน จึ งจะทําให้ท้ งั
สถานศึกษาและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ดังเช่นเมื่อมีการก่อสร้างโรงเรี ยนนาย
ร้อย จปร. แห่ งใหม่ที่เขาชะโงก จังหวัดนครนายก ระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2529 ทรงรับเป็ นองค์อุปถัมภ์กิจกรรม
การพัฒนาชุมชนรอบๆ โรงเรี ยน โดยทรงติดตามสอบถามผูเ้ กี่ยวข้องอยู่เสมอว่าทางการได้มอบที่ดินชดเชยให้แก่
ราษฎรครบถ้วนหรื อไม่ ทั้งยังได้พระราชทานพันธุ์พืชต่างๆ ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่โครงการเกษตร
หลวงไปให้คาํ แนะนําในการปลูกพืช และทรงแนะนําเกี่ยวกับการชลประทานด้วย ในการเสด็จไปทรงตรวจเยี่ยม
การก่อสร้างโรงเรี ยนหลายครั้งที่พระองค์ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ยังความปลี้มปี ติ ให้แก่ราษฎรในพื้ นที่
เป็ นล้นพ้น ทรงมีรับสั่งว่า “ก่ อนที่ เราจะไปอยู่ ต้ องปลูกฝั งให้ ชาวบ้ านรั กโรงเรี ยนนายร้ อยเสี ยก่ อน แล้ วเราก็จะอยู่
กันได้ อย่ างดี มีความสุ ข” (สมาคมนิ สิตเก่าอักษรศาสตร์ , 2530, น. 114) แนวพระราชดําริ น้ ี เกิดขึ้ นก่อนที่ จะมี การ
กล่าวถึ งความสัมพันธ์ และการมี ส่ว นร่ วมระหว่างชุ มชนกับสถานศึ กษาในพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 เป็ นเวลานานหลายปี
ในด้านการพัฒนาการศึ กษานั้น ทรงเน้นในเรื่ องของความเสมอภาคและหลักสิ ทธิ มนุษยชน ทรงห่ วงใย
ความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ี่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ผูพ้ ิการทุพพลภาพ
หรื อผูท้ ี่ยากไร้ขาดแคลนในประชาคมเมือง ทรงมีพระราชดําริ วา่ คนทุกคนควรมีโอกาสได้รับการศึกษาและบริ การ
จากรัฐโดยเท่าเที ยมกัน ดังที่ กองราชเลขานุ การในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(2558, ออนไลน์ ) ได้ อ ั ญ เชิ ญ พระราชดํ า รั ส ในงานเสวนาทางวิ ช าการด้ า นอาหารและโภชนาการ ณ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2543 มาตอนหนึ่ง ดังนี้
“...ให้คนทุกคนรู ้วา่ ตัวเองมีสิทธิ ที่จะรับสิ่ งดีๆ ในชีวิต... ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมือง หรื อดูแลชุมชน
ต่างๆ ก็ตอ้ งรู ้วา่ คนอื่นเขาก็มีสิทธิ เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น คนด้อยโอกาส บุคคลชายขอบ... ก็ยอ่ มมีสิทธิ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการดูแล... ถ้าพูดถึงเรื่ องสิ ทธิ เราก็จะพูดถึงในแง่วา่ คนเรามีสิทธิ ที่จะมีชีวิต
อยู่ มีสิทธิ ที่จะอยูอ่ ย่างดี ควรจะได้รับการศึกษา การศึกษานี้เพื่ออะไร เพื่อให้สามารถที่จะพยุงตัวเองและ
ดําเนินชีวิตไปได้อย่างสุ ขสบาย จะได้เอาความรู ้น้ นั ไปช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นหรื อชุมชนได้อีก...”
จากแนวพระราชดําริ น้ ี ทําให้มีการดําเนิ นการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็ นระบบครบวงจร ทั้งนี้ พระองค์ได้
พระราชทานแนวพระราชดําริ ให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องรับไปดําเนิ นงาน และมีการประสานความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็ นเครื อข่าย จัดทําเป็ นโครงการต่างๆ เพื่อนําแนวพระราชดําริ ไปสู่ การปฏิบตั ิ
จริ ง แนวทางการพัฒนาการศึ กษานั้น เริ่ มต้นจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน
หรื อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารก่อน เพื่อลดปั ญหาภาวะทุพโภชนาการ บํารุ งร่ างกายและสมองให้พร้อมรับ
การเรี ยนรู ้ จากนั้นจึ งให้การศึ กษาโดยอาศัยทั้งครู สื่ อการสอน และการลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง ทําให้ท้ งั เด็ก ครู และ
ผูป้ กครองเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น โครงการตามแนวพระราชดําริ โครงการแรก
จึ งเป็ นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่ งพระองค์ได้พระราชทานทุนประเดิ มเริ่ มต้นพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนช่วยกันดูแลเรื่ องปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และนําผลผลิตที่
ได้มาประกอบอาหารกลางวันรับประทาน ทําให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้รับสารอาหารครบถ้วนอย่างน้อย 1 มื้อต่อ
หนึ่ งวัน เด็กเกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องพฤติ กรรมการกิ นและสุ ขภาวะด้านโภชนาการ ส่ วนผลผลิตที่ เหลือสามารถนําไป
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ขายนําเงินเข้าสหกรณ์ของโรงเรี ยน เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงานโครงการอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
เด็กสามารถนําความรู ้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบตั ิที่โรงเรี ยนไปใช้ที่บา้ นของตนเอง ทําให้ผปู ้ กครองได้รับความรู ้
ตามไปด้วย เด็กที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้วยังสามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างมีคุณภาพต่อไปได้
อย่างไรก็ดี การเริ่ มต้นโครงการที่ แปลกใหม่ไปจากที่โรงเรี ยนและหน่ วยงานต่างๆ เคยปฏิบตั ิไม่ใช่ เรื่ อง
ง่าย ในระยะเริ่ มต้นทรงประสบปั ญหาหลายประการ และการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเริ่ มต้นโครงการของพระองค์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชี วิตของเด็กๆ ในโรงเรี ยน ตชด. ก่อนนั้น ทรงมีเหตุผล
ดังที่ทรงบรรยายไว้ในบทความเรื่ อง “โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน” ที่พระราชทานให้ลงพิมพ์ในหนังสื อ “40 ปี
โรงเรี ยน ตชด.” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2541, น. 9-11) มี
ความว่า
“ในบรรดาคนยากจนทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกว่าผูท้ ี่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เห็นจะเป็ นเด็กๆ
พวกนักเรี ยนที่ซูบผอม อาหารการกินไม่สมบูรณ์เช่นนี้ จะเอาเรี่ ยวแรงและสมองที่ไหนมาเล่าเรี ยน โตขี้น
อาจจะไม่มีเรี่ ยวแรงทํางานทํามาหากิน...ข้าพเจ้าเริ่ มวางแผนงานโภชนาการสําหรับเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
โดยคิดว่าเราควรสอนวิชาเกษตร และให้นาํ ผลผลิตทางการเกษตรมาปรุ งอาหาร พร้อมทั้งสอนความรู ้
เบื้องต้นด้านโภชนาการด้วย เช่น เรื่ องอาหาร 5 หมู่ เมื่อหารื อไปตามสถานศึกษาต่างๆ รู ้สึกว่ายังมีขอ้ สงสัย
ว่าการให้เด็กทําการเกษตรทําให้เสี ยเวลาในภาควิชาการ และสงสัยว่าเราจะประเมินผลอย่างไร การชัง่
นํ้าหนักวัดส่ วนสูงก็ยงั ไม่แน่นอน จะเจาะเลือดดูปริ มาณสารต่างๆ ก็ไม่มีใครยอมให้เจาะในที่สุดข้าพเจ้าคิด
ขึ้นมาได้วา่ เราน่าจะเริ่ มงานในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน คงจะพอพูดกันได้ ถือว่าโรงเรี ยนตํารวจ
ตระเวนชายแดนเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร... เริ่ มทําโครงการทดลอง 3 โรงเรี ยน เมื่อวันที่
23 เมษายน 2523 เรี ยกกันว่าโครงการอาหารกลางวัน ผักสวนครัว ปี การศึกษา 2524 ขยาย
ไปทัว่ ประเทศ เรี ยกชื่อว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เมื่อ พ.ศ. 2525 เริ่ มต้น เราใช้วิธีจดั ประชุม
อบรมครู ดา้ นการเกษตรและโภชนาการ หลักสูตรก็ช่วยๆ กันคิด... วิทยากรก็
หายาก ได้พวกอาจารย์เกษตรเป็ นส่ วนมาก เรื่ องโภชนาการยิ่งหาผูม้ าช่วยได้ยาก ข้าพเจ้ายังรู ้จกั คนน้อย คน
ที่คิดว่าจะขอความช่วยเหลือเขาก็คงไม่ไว้ใจว่าข้าพเจ้าจะลุกขึ้นมาทําอะไร... เริ่ มต้นทีเดียวเราค่อยๆ ทําไป
อย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง ไม่บอกให้ใครทราบมากนัก... ข้าพเจ้าไม่กล้าไปตรวจงานด้วยตนเองเพราะ
กลัวความลับแตก เงินทองที่ใช้กอ็ อกเองเป็ นส่ วนใหญ่... เราพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด เพื่อเป็ นค่า
เมล็ดพันธุ์... ตอนแรกเราไม่ได้เคี่ยวเข็ญให้เลี้ยงอาหารเด็กได้ทุกวัน (หมายถึง 5 วัน) บางโรงเรี ยนเลี้ยงได้
เดือนละครั้ง บางโรเงรี ยนได้สัปดาห์ละครั้ง หรื อ 3 ครั้ง ที่ได้ทุกวันก็มี ปัจจุบนั นี้ โรงเรี ยนในโครงการเลี้ยง
เด็กได้ทุกวัน ทุกโรงเรี ยน แถมยังได้เงินค่าอาหารจากกระทรวงศึกษาธิ การ มื้อละ 5 บาทต่อคน”
จากความสําเร็ จของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทําให้โครงการตามแนวพระราชดําริ ที่ทรงริ เริ่ ม
ต่อมาภายหลัง มีท้ งั ที่เป็ นโครงการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของเด็กและราษฎรอย่างครบวงจร เช่น
การพัฒนาการศึ กษาสําหรั บชาวไทยภูเขา โรงเรี ยนตํารวจตระเวณชายแดน โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมในพื้ นที่
ภาคเหนื อ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่านฯลฯ และโครงการที่มีเป้ าหมายเฉพาะ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาห้องสมุด การอนุรักษ์
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พันธุ์พืช อุทยานธรรมชาติ วิทยาอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การเสริ มสร้างความรู ้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ การส่ งเสริ มสหกรณ์โรงเรี ยน การพัฒนาการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ในโรงเรี ยนชนบทและโรงเรี ยนทัว่ ไป เป็ น
ต้น ส่ วนในชุ มชนเมื อง ทรงโปรดให้มีการพัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนโดยการจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก มี
โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบ หรื อวิทยาลัยในวังหญิง และวิทยาลัยในวังชาย เพื่อสอนวิชาชี พที่เกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย เป็ นต้น
ส่ ว นการศึ กษาพิ เ ศษสํา หรั บผูพ้ ิ การนั้น ด้วยพระเมตตาคุ ณ และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณทํา ให้ทรงมี พระ
วิสัยทัศน์และความเชื่ อมัน่ ว่าคนพิการของไทยมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้และประกอบสัมมาอาชี พ ตลอดจนสามารถ
พึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้ คนพิการจึงควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชี วิตและได้รับการศึกษาที่ดี
ขึ้ น จึ งทรงโปรดให้จดั ตั้งศูนย์ทดลองเด็กหู หนวกปฐมวัย ในโรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบก่อนเป็ นเบื้ องต้น
ต่อจากนั้นจึงมีโครงการร่ วมกับโรงเรี ยนเศรษฐเสถียร โรงเรี ยนโสตศึกษา โรงเรี ยนกาวิละอนุกลู โรงเรี ยนสอนคน
ตาบอด และโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ โดยต่อมา ในปี พ.ศ. 2534 ทรงมีแนวพระราชดําริ ให้ต้ งั วิทยาลัยราชสุ ดา ใน
มหาวิทยาลัยมหดิล เพื่อเป็ นสถาบันอุดมศึกษาสําหรับผูพ้ ิการโดยเฉพาะ พร้อมทั้งทรงก่อตั้งมูลนิ ธิราชสุ ดาขึ้ นในปี
เดียวกัน และทรงรับเป็ นองค์ประธานมูลนิ ธิ เพื่อให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการพัฒนาศักยภาพของผู ้
พิการ
นอกจากนี้ ยังทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลถึงการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ว่าการพัฒนาการศึ กษาไม่อาจ
จํากัดอยู่เพียงภายในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศที่ อยู่ในภูมิภาคเดี ยวกันควรมีการพัฒนาการศึ กษาให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเหล่านั้น พร้อมทั้ง
พัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน เพื่อความมัน่ คงผาสุ กและสันติของประชาชนทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาค จึง
ทรงมีโครงการความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหลายโครงการ ได้แก่
1. โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีแนวพระราชดําริ ให้ก่อตั้งวิทยาลัย
กํา ปงเฌอเตี ย ลและพระราชทานระบบการศึ กษาตามที่ ส มเด็จฮุ นเซ็ น นายกรั ฐมนตรี กราบบังคมทู ลขอ ทั้งนี้
พระองค์ไ ด้พ ระราชทานเงิ นค่ าใช้จ่ายในการก่ อสร้ างอาคารสถานที่ ต่ า งๆ และพระราชทานทุ นการศึ กษาแก่
นักศึกษาของวิทยาลัยด้วย
2. โครงการความร่ วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีหลาย
โครงการ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตสําหรับเจ้าแขวง โครงการฝึ กอบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุ ขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรี ยน 7
แห่ง และโครงการโรงเรี ยนวัฒนธรรมเด็กกําพร้า (หลัก 67) แขวงกําแพงนครเวียงจันทร์ เมืองโพนฮง
3. โครงการความร่ วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหภาพพม่าในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. โครงการความร่ วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียตนามในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
5. โครงการความร่ วมมื อ ระหว่า งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรั ฐประชาชนจี น 3 โครงการ ได้แ ก่
โครงการความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน โครงการความร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีกบั สภาวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ จีน และโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่นกั เรี ยนนักศึ กษาชาวจีน
และชาวทิเบต
6. โครงการความร่ วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย 2 โครงการได้แก่ โครงการสนับสนุน
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั รัฐบาลมองโกเลีย และโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่นกั เรี ยน
นักศึกษาชาวมองโกเลีย
7. โครงการความร่ วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
โปรดเกล้าฯ ให้คณะทํางานโครงการอาหารโรงเรี ยนของราชอาณาจักรภูฏานมาศึกษาดูงานและฝึ กอบรมความรู ้
และทัก ษะการเกษตรในการผลิ ต อาหารสํา หรั บ บริ โ ภค และมี โ รงเรี ยนที่ ไ ด้รั บ พระราชทานโครงการใน
พระราชดําริ ไปดําเนินการแล้ว 6 โรงเรี ยน
8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิก
9. โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสําหรับนักเรี ยนไทยศึกษาต่อในต่างประเทศ
ส่ วนโครงการความร่ วมมื อ กับองค์การสหประชาชาติ มี หลายโครงการ ได้แก่ โครงการอาหารใน
โรงเรี ยนร่ วมกับโครงการอาหารโลกแห่ งองค์การสหประชาชาติ โครงการการศึ กษาเพื่อทุกคนร่ วมกับองค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ และโครงการการศึกษาหลังประถมศึกษาสําหรับผูล้ ้ ีภยั และ
ผูพ้ ลัด ถิ่ นร่ ว มกับ มูลนิ ธิ การศึ กษาเพื่ อ ผูล้ ้ ี ภ ัย สํา นักงานข้า หลวงใหญ่ เ พื่ อผูล้ ้ ี ภ ัย แห่ งสหประชาชาติ (กองราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2558)
ทั้งนี้ ในการพัฒนาการศึกษานั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิสยั ทัศน์ว่า
จะต้องมีการพัฒนาครู ควบคู่ไปด้วยพร้อมๆ กันกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ เพราะครู เป็ นผูม้ ีบทบาทโดยตรงในการ
พัฒนา สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิ การได้มีการพัฒนาครู
ในสังกัดของตนอยู่แล้ว แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงโรงเรี ยนที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นโรงเรี ยนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม ดังนั้น ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่
มีโรงเรี ยน ตชด. ประเภทต่างๆ ทั้ง โรงเรี ยน ตชด. บํารุ ง โรงเรี ยน ตชด. สงเคราะห์ โรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์
โรงเรี ยนมิตรตํารวจบํารุ ง โรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรี ยนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ โรงเรี ยนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จศรี นคริ นทราบรมราชนนี และโรงเรี ยนที่ต้ งั ชื่ อตามหมู่บา้ น (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, 2546,
น. 44-46) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุ ณาจัดให้มีโครงการพัฒนาครู เป็ นส่ วน
หนึ่งของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย โดยครู ที่จาํ เป็ นต้องได้รับการพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ ครู
ตชด. ซึ่ งไม่มีวุฒิทางครู แต่เป็ นตํารวจตระเวณชายแดนที่ตอ้ งทําหน้าที่ครู เพื่อให้ครู ตชด. เหล่านี้ สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดียวกับครู ในโรงเรี ยนสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ
บทสรุ ป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระคุณูปการต่อการศึกษาของไทย โดยเฉพาะต่อ
เด็กและเยาวชนไทยเป็ นอเนกประการ แนวพระราชดําริ ดา้ นการศึกษาที่พระราชทานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ส่ วนสําคัญต่อการกระตุน้ และสร้างความตระหนักของสังคมต่อการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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การพัฒนาครู การช่ วยเหลือเกื้ อกูลกันของสังคมทั้งในระดับประเทศและในระดับประชาคมโลก ซึ่ งเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึ กษาอย่างยัง่ ยืน เสี ยงสรรเสริ ญพระบารมีจึงไม่เพียงกึ กก้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ดงั
กังวานอยูใ่ นหัวใจของผูท้ ี่ได้รับพระเมตตาจํานวนมากมายหลายหมื่นหลายแสนคนทัว่ ทุกมุมโลก
เนื่ องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญยิ่งยืนนาน และทรง
เป็ นพระมิ่งขวัญ เป็ นแว่นแก้วส่ องทิศทางของวงการศึกษาไทยตราบจิรัฐิติกาลเทอญ
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