พระราชดารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดาริ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมมือกันมาตลอดเวลาอันยาวนาน ทาให้กิจการงานต่างๆ สาเร็จเป็นผลดี
ทั้งนี้ก็มิใช่เฉพาะแต่หน่วยราชการต่างๆ แต่เป็นทั้งภาคเอกชนและอีกพวกคืออาจจะเป็นราชการแต่ก็มาทาด้วยความ
ตั้งใจเป็นส่วนตัว ทาให้การงานบรรลุผลสาเร็จมาจนทุกวันนี้ และขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาตลอด
และได้ปฏิบัติธรรมบรรพชามาและก็อุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทามาให้ก็รู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่ง
โครงการที่ทามาเป็นเวลา ๓๖ ปี ซึ่งปีนี้ก็มีโอกาสที่เฉลิมฉลองหลายประการกัน คือ ประการแรกคือการ
ปฏิบัติงานในโครงการนี้ทามาได้ ๓๖ ปี และประการที่ ๒ การที่ ตชด. ได้จัดมีการว่าไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ มาเป็น
โรงเรียนที่ ๘๐๐ ครบที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวก็ในโอกาสนั้นทางโรงเรียน ตชด. จัดให้มีการแปรอักษรเป็น
อักษรว่า ๘๐๐ จนกระทั่งโรงเรียนก็มีผู้เรียกว่าโรงเรียน ๘๐๐ ถ้านับโรงเรียนในสังกัดอื่นก็เกิน ๘๐๐ ไปแล้ว แล้วอีก
ประการหนึ่งคือในปีนี้เป็นปีครบรอบ ๖๐ ปี ของการจัดโรงเรียนตชด.
เมื่อตอน ๔๐ ปี ได้ทาหนังสือ ๕๐ ปีทาหนังสือ ตอนนี้ ๖๐ ปี ก็ทาตอนนี้ก็ได้เขียนบทความส่งไปให้ทางตชด.
เรียบร้อยแล้ว เป็นการสรุปว่าที่ผ่านมา ในช่วง ๑๐ ปีนี้ ได้มีการปฏิบัติงานอะไรบ้างที่ก้าวหน้าไป เหตุที่ต้องทาให้
ก้าวหน้าไปเพราะว่า ประเทศไทยหรือโลกเรานี้ก็ก้าวหน้าสืบต่อๆ ไปอีก คือไปกว่าเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วอย่างมากมาย
อย่างตอนนี้ก็ใครๆ ก็พูดถึงว่าจะต้องนอกจากจะอยู่กันในประเทศเราแล้วก็จะต้องมีความเชื่อมสัมพันธ์กับ
ประเทศต่างๆ ตั้งแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศต่างๆ จริงๆ ก็ทั่วโลกนอกกลุ่มอาเซียนก็คิดว่าเวลาที่ไปที่
ไหนๆ ก็ได้เห็นว่าทุกๆ แห่งก็มีการจัดทากิจกรรมที่คล้ายๆ ของเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะว่าเขามาดูงานของเรา
แล้วกลับไปทา ก็มีบางส่วนหรือว่าเขาก็เห็นว่ากิจการแบบนี้มันเหมาะสมกับประเทศของเขา เขาได้นึกและจัดทาขึ้นมา
เองอย่ างพวกที่ป ฏิบัติตามแนวที่เราทามานั้ นก็มี ต่างประเทศที่เคยกล่าวมาแล้ วว่า ๑๐ ประเทศได้ร่วมมือกับทาง
โครงการแล้วดาเนินการนอกจากต่างคนต่างไปดาเนินการแล้วทางเราก็จัดให้มีการประชุมให้ประเทศเหล่านี้เข้ามาได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการทางาน แล้วก็ถือโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ที่เราได้ร่วมมือในประเทศหลายๆ
ประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ที่ไปเมื่อต้นปีนี้ มีหลายโรงเรียนที่มีความแตกต่างกับโรงเรีย นในประเทศไทย หรือ
โรงเรียน ตชด. ที่เราทา เช่น มีโรงเรียนที่มนี ักเรียนจานวนมากถึง ๖,๐๐๐ คน แล้วจะเรียนได้อย่างไง เขาก็ใช้วิธีเรียน
ภาคเช้าและภาคบ่าย ส่วนคุณครูก็ต้องอยู่ทั้งเช้า ทั้งบ่าย ในกัมพูชาก็เป็นลักษณะนี้ ก็ถามเขาว่าแล้วยังไงครูก็เหนื่อย
แย่ เขาบอกว่าจะมีการให้ค่าตอบแทนเป็นพิเศษ เป็น ๒ เท่า คือทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย แต่ว่าปัญหาของเขาคล้ายๆ
ของเราคือว่า จานวนครูไม่พอ ต้องใช้ครูช่วยสอน และครูช่วยสอนบางทีก็เปลี่ยนหน้ากันมา มาอบรมที่เรา เช่น เรื่อง
ของห้องพยาบาล เรื่องของการเกษตร แล้วครูผู้นั้นก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น แล้วมีคนใหม่มาก็ต้องอบรมกันอีก ส่วนมากก็ต้อง
เป็น ๒ แบบคือว่า โรงเรียนทีท่ างประเทศนั้นจะเสนอมา

แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราไปตรวจดู บางที เวลาไปก็เห็นไปเยี่ยมประเทศนั้นก็ไปดูโรงเรียน ก็เห็นว่า เขาควรจะ
ปฏิบัติแบบเรา ก็ได้ทาหนังสือมา ได้เขียนเป็นบันทึกมาให้ ให้เจ้าหน้าที่โครงการลองเข้าไปศึกษาดู ดูว่า แล้วจะเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องทางประเทศของเขานี่ มาอบรมแล้วดูงานในประเทศไทย หลายๆ สังกัด ทั้งสังกัด ตชด. สังกัด สพฐ. สังกัด
กศน. สังกัด กทม. ให้เห็นโรงเรียนหลายๆ แบบ แล้วเขาก็ทารายงานมาคิดกันว่าถ้าไปในบรรยากาศประเทศเขาแล้ว
จะทาอย่างไง แต่บางที อย่างสุดท้ายที่ไปที่อินโดนีเซีย นั้น ไปในพื้นที่ ๆ ครู เขายังไม่ได้มาดูงาน เขาก็ มีความกังวล
หลายๆ อย่าง ก็ได้ไปชี้แจง ส่วนที่ฟิลิปปินส์ที่ว่านั้นก็ค่อนข้างจะลาบาก เพราะว่า อย่างนักเรียน ๖,๐๐๐ คน นี่ และมี
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการบกพร่องถึงประมาณเกิน ๑,๐๐๐ คน ที่ทาเหมือนกับเป็นการดูแล จะใช้พื้นที่ทุกตาราง
ในโรงเรียนของเขาที่ในการที่จะเพาะปลูก แน่นอนซึ่งไม่พอ ตัวอย่าง นักเรียนอาจจะเอาไปทา ให้ผู้ปกครองทาที่บ้าน
แล้วค่อยๆ คิดกัน ประสานกับหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน ต้องประสานกับทางสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของ
นักเรียน ซึ่งเขาก็พยายามอยู่แล้ว เขาก็ ติดต่อทั้งหน่วยราชการและเอกชนให้มาช่วยเหลือ มีเหตุเช่นว่า ครูที่สอนอยู่
ย้ายไปที่โรงเรียนอื่น ผู้บริหารก็ย้ายไป ก็ย้ายเอาโครงการไปไว้โรงเรีย นใหม่ที่ตนไปทาอยู่ และทาได้ดีมาก แต่ครูคน
ใหม่ที่มา ยังไม่เข้าใจโครงการเต็มที่ ค่อนข้างจะงงๆ ก็ต้องไปสนทนา ปลุกใจ ให้ความมั่นใจว่า จะดาเนินการช่วยเหลือ
ต่อไป เป็นเรื่องที่ทาในโรงเรียนต่างๆ ที่เราสอนตอนนี้ก็ เพราะฉะนั้นก็ มีเรื่องที่ พูดกันเมื่อกี้ อย่างโครงการเกษตร
อาหารกลางวันนั้น ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มาครบเรื่องอาหาร ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพ ที่จะมีประโยชน์เรื่อง
การศึกษา ความใฝ่รู้ ความที่ว่าทาการทางาน ร่วมกันของนักเรียนและบุคคลอื่นๆ ครู นักเรียน แต่ว่า วันนั้นก็เอา
หนั ง สื อ ที่ ร วมพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระราชด ารั ส องค์ ห นึ่ ง ที่ มี พ ระราชทานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานพระราชทานปริญญา พูดถึงผลประโยชน์ของโรงเรียน ตชด. ว่านักเรียนจะได้ความรู้
เรื่องอะไรบ้าง แต่ที่ในนั้นก็ได้ทรงกล่าวถึง การชลประทาน หรือเรื่องน้า ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ ที่ทุ กครั้งที่ไปโรงเรียน
ตชด. ก็ถือโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานได้ตามไปด้วย และเจ้าหน้าที่ของ กปร. ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เคยทรงเรียกไว้ว่าถุงเงิน มาเพื่อจะได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรี ยนและประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง
แล้วเรื่องชลประทานนั้นก็สืบต่อไปถึงเรื่อง พลังงาน ด้วยเพราะว่าบางทีชลประทานเข้าก็ทาเรื่องพลัง น้าที่จะ
มาใช้ในการทาไฟฟ้าด้วย เรื่องเหล่านี้ มาดูก็ควรจะเห็นว่าน่าจะเป็น หลักสูตรที่ทาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วย ก็กาลัง
ดาเนินการ ส่วนในด้านความรู้อื่นๆ เช่น ภาษา นอกจากภาษาไทยที่กล่าวมาแล้วว่า จะแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออก
เขียนได้ ก็ได้เพิ่มเรื่องภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย ก็มีในครั้งนี้ก็อบรมครู เรื่องวิธีการที่จะสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน
และก็อีกอย่าง นักเรียนที่อยู่ชายแดน ก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนในประเทศเพื่อนบ้า นได้บ้าง ที่เราจะทา นี่
ก็ ทามาตลอดเรื่องของการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาในเรื่องสุขภาพอนามัย ในเรื่องวิชาชีพต่าง ๆ คือวิชาชีพหลัก ที่
ของโรงเรียนเราทา ก็คือวิชาชีพเกษตร จากเกษตรก็จะมีการแปรรูป มีการ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม งาน
ต่างๆ แล้วก็จากโรงเรียน แล้วก็แพร่ไปสู่ชุมชน ในทุกๆ ด้าน แล้วในส่วนนี้ นอกจากในเรื่องของการทาสิ่งของแล้ว ยังมี
เรื่องของการตลาด เช่น สินค้าก็จ ะขายได้ในร้านภูฟ้า หรือ ชาวบ้านก็อาจจะขายเอง ซึ่งแต่ละคน เวลาตามที่ทา
โครงการสารสนเทศ นี้ก็เพิ่มเรื่องสารสนเทศ การค้าก็มีการค้า ประเภทออนไลน์ ซึ่งชาวบ้านทาได้ ในเมื่อสมัยนี้มี
คอมพิ ว เตอร์ แ ละมี สั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ท ก็ เ ริ่ ม แพร่ ห ลายไปในที่ ต่ า งๆ ที่ ไ หนท าได้ ก็ ท าในเรื่ อ งนั้ น เพราะว่ า
เปรียบเทียบกันนี่พูดถึงเรื่องประเทศต่างๆ ก็ทางได้ไปประเทศชื่อ คีร์กิซ สถาน ซึ่งเป็นประเทศอยู่ในเอเชียกลางซึ่งแต่
ก่ อ นนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สหภาพโซเวี ย ต ตอนนี้ แ ยกมาเป็ น ประเทศอิ ส ระได้ ป ระมาณ ๒๕ ปี แล้ ว ก็ ไ ด้ คุ ย กั บ ภรรยา

ประธานาธิบดี ซึ่งท่านเป็นแพทย์ แต่ว่าคงไม่ได้คุยกันแล้ว ฟังดูเหมือนว่าเป็นสาธารณสุขมากกว่า แต่ก่อนก็จบปริญญา
เอก ทางแบบโซเวียต เขาบอกก็ทาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ กับสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับสุขภาพ ตอนนี้คือก็ทาเรื่องสุขภาพ
ของเด็กอายุ ๑๕ - ๑๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิงก็กาลังเรียนทาปริญญาเอก ทาแผนปัจจุบัน ก็ถามท่านว่าแผนโซ
เวียตกับแผนปัจจุบันต่างกันอย่างไง เขาบอกว่าโซเวียตเขาวางรากฐานมาไว้ให้ความรู้ดีมาก แต่ว่าที่ต้องมาเรียนในแผน
ปัจจุบันใหม่เพราะว่าในปัจจุบันมีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะ ทั้งในเรื่ องเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ และก็สภาพสังคมก็
เปลี่ยนแปลงไป เขาก็เลยบอกว่า แต่ว่าที่จะทาให้สุขภาพดีนั้น ก็ มีปัญหาหลายๆ อย่าง ของเด็ก นอกจากนั้นต้องให้
ความรู้ด้วย ให้ความรู้ตั้งแต่อายุ ในเกณฑ์วิทยานิพนธ์ ๑๕ - ๑๘ ไม่พอ ต้องเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่อายุ ๑๑ – ๑๒ ที่จะรู้
ทางด้านสุขภาพอนามัยส่วนตัว และที่จะทาให้อนามัยของชุมชนดีขึ้น ก็เป็น พอดีเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ นี้ก็หลายๆ แห่ง
เห็นเรื่องทาเพาะปลูก เพาะปลูกเอาเข้ามา ในนี้เป็นเอกชน หรือเป็นภัตตาคารในสหรัฐอเมริกาที่ชอบไปรับประทาน
ตอนนี้ก็ตั้งเป็นมูลนิธิและก็ช่วยสอนแม่บ้านเกี่ยวกับการทาอาหาร สอนอาหาร และก็สอนนักเรียนในโรงเรียนยากจนที่
อยู่ไม่ไกลจากภัตตาคารนัก เดี๋ยวนี้เขาก็ทาเป็นมูลนิธิเรี่ยราย เลยบริจาคเขาไปทุกปี เพราะถื อว่าทางานในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน หวังว่าทั้งแม้แต่ครู นักเรียน หรือผู้ปฏิบัติงาน พักนี้อะไรๆ โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็ว เราก็ต้องติดตามเรื่อง
และก็ศึกษา และเพื่ออะไรที่นามาเป็นประโยชน์กับเราได้ ใช้ได้ก็ทา หรือว่าอันไหนของเราที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะ
เหมือนกับการสร้างบุญสร้ างกุศลให้คนอื่นที่ยังเดือดร้อนอยู่ ไปคราวนี้ก็ยังได้ไปเยี่ยมประเทศกัมพูชาด้วย ก็ ทา มี
คุณครูที่โรงเรียนที่ไปทางานนั้นเขาก็บอกปัญหา ปัญหาก็คล้ายๆ เราอีก ปัญหาคือแห้งแล้ง น้าไม่พอดูเรื่องเพาะปลูก
แต่เขาก็บอกโครงการดีมากอยากให้ขยายโรงเรียน แต่เราก็ยังนิ่งๆ อยู่ ก็พยายามจะทาที่มีอยู่ให้ดี แล้วก็เขาสนใจเรื่อง
ห้องน้า เราไปก็จะไปให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องห้องสมุด เพิ่งได้เห็นว่ากัม พูชานี้มีหนังสือเป็นภาษา
กัมพูชาที่ดี ให้ความรู้อย่างมาก ซึง่ บางเล่ม นี่เป็นภาษาไทยอาจจะยังไม่มี เพราะมีทเี่ ขาแปลจากต่างประเทศเป็นภาษา
กัมพูชา ก็มีโรงเรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษด้วย กาลังไป พยายามไปหาหนังสือ ภาษาอังกฤษที่ราคาถูกกว่าที่เมืองจีน
คราวที่แล้วเคยเห็นที่จีนพิมพ์เอง เป็นภาษาอังกฤษ ขอลิขสิทธิ์ เขามา แต่เที่ยวนี้อาจจะรีบๆ ไปหาไม่เจอ เจอแต่
หนั ง สื อ น าเข้ า ก็ เ ลยราคาแพง อย่ า งเอามาแจกเยอะๆ ไม่ ไ ด้ ก็ จ ะไปดู อี ก ที ที่ อิ น เดี ย ซึ่ ง เขาพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองในอินเดีย แล้วก็ราคาถูกกว่าหนังสือภาษาไทยเสียอีก ก็ฝากไว้ดู เรื่องการศึกษาแนะนาให้ครู
และนักเรียนอ่านหนังสือมากๆ เพื่อให้ได้ความรู้ เพราะบางแห่ง ถ้าจะให้ดูในอินเตอร์เน็ทอย่างเดียวก็ สัญญาณยังไป
ไม่ถึง ยังไม่สะดวก ก็ต้องใช้สื่อต่างๆ หลายๆ อย่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ก็ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข ความสาเร็จ ความ
เจริญ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และก็มีพลังกาย พลังใจ ที่จะทาสิ่งที่ดีต่อไป

