สภาพั ฒ น์ จั ด ท าหนั ง สื อ “สมเด็ จ พระเทพฯ เจ้ าฟ้ านั ก พั ฒ นา” ร่ วมเฉลิ ม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เปิ ดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่
2 เมษายน 2558 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ งชาติ (สศช.) ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงปฏิ บั ติ
พ ระราชกรณี ยกิ จน า นั ป ก า ร ต าม รอ ย เบื ้อ งพ ระ ยุ ค ล บ า ท
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เพื่ อบ าบัดทุกข์ บ ารุ งสุข
ให้ พสกนิ ก รชาวไทยมี ค วามเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ น้ จึ ง ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ
“สมเด็จพระเทพฯ เจ้ าฟ้ านั กพัฒนา” ขึ ้น เพื่อร่ วมเฉลิมพระเกียรติ
และเผยแพร่ ให้ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ ซาบซึ ้งในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สดุ มิได้ และดาเนิน
ตามรอยพระยุค ลบาท ตลอดจนน าไปประยุก ต์ ใช้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาประเทศและตนเองต่ อ ไป
โดยสานักงานฯ จะนาหนังสือดังกล่าวขึ ้นทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และส่งให้ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี หน่วยงานและองค์กรต่างๆ และ
ห้ องสมุดประจาจังหวัดและสถาบันการศึกษาต่างๆ
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า หนังสือเฉลิมพระเกียรติดงั กล่าว ได้ รับเกียรติจากผู้ถวายงานใกล้ ชิดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ กรุณาเล่าเกี่ยวกับการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ดังนี ้
ดร.สุ เมธ ตั น ติเวชกุ ล เลขาธิ การมูลนิ ธิชัยพัฒนา อดี ตเลขาธิ การคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึง่ เป็ นประธานที่ปรึกษาในการจัดทาหนังสือเล่มนี ้ ได้ เล่าถึง
ความประทับใจในการทรงงานของสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระเมตตาของพระองค์ตอ่ ปวงประชาชาวไทย โดยขอยกตัวอย่างข้ อความบางส่วน ดังนี ้
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“...ผู้ที่ ถ วายงานพัฒ นามัก จะเปรี ย บเที ย บว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตั้งแต่ ท้องฟ้ าถึงทะเล ส่ วนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจที่เกี่ยวกับประชาชน โดยทรงดูแล
ประชาชนตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ มารดาไปจนถึงเชิงตะกอน เห็นได้จากพระองค์ทรงดูแลแม่และ
เด็กในครรภ์ ด้วยการส่งเสริ มโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เมื ่อเด็กคลอดก็จะมี
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ พัฒนาให้เติ บใหญ่อย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเมื ่อถึงวัยเรี ยน พระองค์
มี พระราชดาริ โครงการต่างๆ ที ่ช่วยเสริ มสร้ างทัง้ สมอง ร่ างกาย และจิ ตใจ ให้เติ บโตเป็ นคน
มี คณ
ุ ภาพ มี อาชี พ สามารถเลี ้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมี ความสุข จวบจนแก่เฒ่า พระองค์
ทรงพระราชดาริ “โครงการต้ วมเตีย้ มเลี้ยงเตาะแตะ” เป็ นกิ จกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน...”
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็ นผู้หนึ่งที่
มีโอกาสถวายงาน โดยได้ ตามเสด็จพระราชดาเนินในการไปทรงงาน และทรงตรวจ
เยี่ ย มโครงการต่ า งๆ ช่ ว ยให้ ท่ า นได้ เรี ย นรู้ หลัก การทรงงานและการมี พ ระราชด าริ
ใน โค รงก ารพั ฒ น าต่ า งๆ ดั ง ค วาม ต อ น ห นึ่ งใน บ ท สั ม ภ าษ ณ์ ที่ ก ล่ า วถึ ง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี ้
“...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี ย่ มและทรงสืบสาน
โครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
และสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี มากกว่า 4,300 โครงการ นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณ
ในภาพรวมต่ อประเทศชาติและประชาชน ทรงสร้ างความมั่นคงของรากฐาน การพัฒนา
ที่ย่ังยืนให้ แก่ ประเทศไทย พระองค์ ทรงห่ วงใยประเทศไทยทุกวินาที ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อ
การพัฒนา โดยเฉพาะทางด้ านการศึกษาและการอาชีพ เพื่อเตรียมอาชีพให้ เด็กในอนาคต...”
เลขาธิ ก ารฯ กล่าวต่อไปว่า หนังสือเล่มนี ม้ ี ความหนา 304 หน้ า จัดพิมพ์ 4 สีทัง้ เล่ม ประกอบด้ วย
เนื อ้ หาสาระเกี่ ย วกั บ แนวพระราชด าริ แ ละพระราชกรณี ยกิ จ ในการพั ฒ นาประเทศด้ านต่ า งๆ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 การทรงงานตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้ วยบทสัมภาษณ์ผ้ ถู วายงานใกล้ ชิดเบื ้องพระยุคลบาท
ส่ วนที่ 2 การทรงงานพัฒนา เพื่อความสุขอย่ างยั่งยืนของชาวไทย นาเสนอพระราชกรณียกิจในการ
พัฒนาประเทศด้ านต่างๆ ที่ น าประโยชน์ สุขสู่พ สกนิ ก รชาวไทยรวม 7 ด้ าน ได้ แก่ (1) งานพัฒ นาสุขภาพ
(2) งานพัฒนาการศึกษา (3) งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริ มอาชีพ และการสหกรณ์ (4) งานพัฒนาชนบทและ
พื น้ ที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (5) งานอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนา และดนตรี
(6) งานมูลนิธิและสังคมสงเคราะห์ และ (7) งานพัฒนาวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

3
ส่ วนที่ 3 พระเมตตาแผ่ ไพศาลสู่ นานาประเทศ พระมหากรุ ณ าธิ คุณ ของสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เพียงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรไทยเท่านัน้ ยังทรงเผื่อแผ่
ไปยังราษฎรในนานาประเทศอีกด้ วย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐมองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน
สาธารณรัฐประชาชนบัง กลาเทศ และสาธารณรั ฐอิน โดนี เซีย รวมทัง้ องค์ กรระหว่างประเทศ อัน เป็ น การ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในประเทศเหล่านัน้
ส่ ว นที่ 4 พระราชนิ พ นธ์ ... ผลึ ก แห่ งแนวพระราชด าริ เจ้ าหญิ งนั ก พั ฒ นา สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรี ชาชาญด้ านอักษรศาสตร์ และภาษา จึงทรงงานพระราชนิพนธ์
หลากหลายประเภท ทั ง้ ภาษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และพระราชนิ พ นธ์ แ ปล มากกว่ า 100 เรื่ อ ง
ล้ วนทรงคุณค่า เป็ นที่ประจักษ์ ในแวดวงวรรณกรรม อันสะท้ อนพระอัจฉริ ยภาพและแนวพระราชดาริ เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศของพระองค์
ส่ วนที่ 5 พระเกี ย รติคุ ณ เกริ ก ฟ้ า ทั่ วหล้ าสรรเสริ ญ จากการที่ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ทรง
พระเยาว์ จนเป็ นที่ประจักษ์ แก่ชนชาวไทยและนานาประเทศ ทาให้ องค์กรสาคัญระดับชาติและนานาชาติ
ทูล เกล้ าฯ ถวายต าแหน่ งส าคัญ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ รวมทัง้ พร้ อมใจกัน ขอพระราชทานพระราชานุญ าต
ทูลเกล้ าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ตลอดจนรางวัลเทิดพระเกียรติคณ
ุ แด่พระองค์เป็ นจานวนมาก
ส่ วนที่ 6 บทสรุ ป สมเด็จพระเทพฯ เจ้ าฟ้ านั กพัฒนา พระผู้สืบสานพระราชปณิ ธาน เป็ นที่
ประจักษ์ ชดั แก่พสกนิกรทัว่ ประเทศว่า กว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมุ่งมัน่ พระราชหฤทัยในการสนองพระราชภารกิจและสืบสานโครงการต่างๆ ในพระราชดาริ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี รวมทังทรง
้
พระราชดาริงานโครงการพัฒนาในพระองค์ ช่วยสร้ างประโยชน์สขุ ให้ แก่ปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์
เลขาธิ การฯ กล่ าวในตอนท้ายว่า สาหรับประชาชนที ่สนใจ 300 ท่านแรก สามารถขอรับหนังสื อ
ดังกล่าวได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ 962
ถนนกรุ ง เกษม เขตป้ อ มปราบ กรุ ง เทพฯ หรื อ ดาวน์ โหลดหนัง สื อ ดัง กล่ า วได้ ที่ www.nesdb.go.th ทั้ง นี ้
หากสถาบันการศึกษาหรื อห้องสมุดใดมี ความประสงค์จะร่ วมเผยแพร่ พระมหากรุณาธิ คณ
ุ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดติ ดต่อกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2628-2847
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งขำติ (สศช.)
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2628-2847 โทรสาร 0-2628-2846
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