
 

 

สภาพัฒน์จัดท าหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาส 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ เปิดเผยว่า เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 
2 เมษายน 2558 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  (สศช.) ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณี ย กิ จน านั ป ก า ร  ต าม รอย เบื ้อ งพ ระยุ ค ลบ าท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
ให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ น้  จึงได้จัดท าหนังสือ  
“สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ขึน้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 

และเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคณุอย่างหาท่ีสดุมิได้ และด าเนิน
ตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและตนเองต่อไป  
โดยส านกังานฯ จะน าหนงัสือดงักล่าวขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และส่งให้องคมนตรี คณะรัฐมนตรี หน่วยงานและองค์กรต่างๆ และ
ห้องสมดุประจ าจงัหวดัและสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

 เลขาธิการฯ กลา่วตอ่ไปว่า หนงัสือเฉลมิพระเกียรติดงักลา่ว ได้รับเกียรติจากผู้ถวายงานใกล้ชิดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ซึง่กรุณาเลา่เก่ียวกบัการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ดงันี ้

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ซึง่เป็นประธานท่ีปรึกษาในการจดัท าหนงัสือเล่มนี ้ได้เล่าถึง
ความประทับใจในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
พระเมตตาของพระองค์ตอ่ปวงประชาชาวไทย โดยขอยกตวัอยา่งข้อความบางสว่น ดงันี ้
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 “...ผู้ที่ถวายงานพัฒนามักจะเปรียบเทียบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 

ทรงประกอบพระราชกรณียกจิต้ังแต่ท้องฟ้าถงึทะเล ส่วนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เก่ียวกับประชาชน โดยทรงดูแล
ประชาชนต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาไปจนถึงเชิงตะกอน เห็นไดจ้ากพระองค์ทรงดูแลแม่และ
เด็กในครรภ์ ด้วยการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามยัแม่และเด็ก เมื่อเด็กคลอดก็จะมี
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่พฒันาให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์แข็งแรง และเมื่อถึงวยัเรียน พระองค์ 
มีพระราชด าริโครงการต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทัง้สมอง ร่างกาย และจิตใจ ให้เติบโตเป็นคน  
มีคณุภาพ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสขุ จวบจนแก่เฒ่า พระองค์
ทรงพระราชด าริ “โครงการต้วมเตีย้มเล้ียงเตาะแตะ” เป็นกิจกรรมส าหรบัผูสู้งอายใุนชมุชน...” 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้หนึ่งท่ี
มีโอกาสถวายงาน โดยได้ตามเสด็จพระราชด าเนินในการไปทรงงาน และทรงตรวจ
เยี่ยมโครงการต่างๆ ช่วยให้ท่านได้เรียนรู้หลักการทรงงานและการมีพระราชด าริ 
ใน โค รงการพัฒ นาต่ า งๆ   ดั งค วามตอนหนึ่ ง ในบทสัมภ าษ ณ์ ท่ี กล่ า วถึ ง 
พระมหากรุณาธิคณุของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ดงันี ้

           “...สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ ทรงเยีย่มและทรงสืบสาน
โครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มากกว่า 4,300 โครงการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ในภาพรวมต่อประเทศชาติและประชาชน ทรงสร้างความม่ันคงของรากฐาน การพัฒนา 
ที่ย่ังยืนให้แก่ประเทศไทย พระองค์ทรงห่วงใยประเทศไทยทุกวินาที ทรงทุ่มเทพระวรกายเพ่ือ
การพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาและการอาชีพ เพ่ือเตรียมอาชีพให้เดก็ในอนาคต...”  

 เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า หนังสือเล่มนีมี้ความหนา 304 หน้า จัดพิมพ์ 4 สีทัง้เล่ม ประกอบด้วย
เนื อ้หาสาระเก่ียวกับแนวพระราชด าริและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ของ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น 6 สว่น ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 การทรงงานตามรอยเบือ้งพระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยบทสมัภาษณ์ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบือ้งพระยคุลบาท  

ส่วนที่ 2 การทรงงานพัฒนา เพื่อความสุขอย่างยั่ งยืนของชาวไทย น าเสนอพระราชกรณียกิจในการ
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ ท่ีน าประโยชน์สุขสู่พสกนิกรชาวไทยรวม 7 ด้าน ได้แก่ (1) งานพัฒนาสุขภาพ  
(2) งานพฒันาการศึกษา (3) งานพฒันาคณุภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และการสหกรณ์ (4) งานพฒันาชนบทและ
พืน้ท่ี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) งานอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนา และดนตรี  
(6) งานมลูนิธิและสงัคมสงเคราะห์ และ (7) งานพฒันาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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ส่วนที่  3 พระเมตตาแผ่ไพศาลสู่นานาประเทศ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เพียงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรไทยเท่านัน้ ยงัทรงเผ่ือแผ่ 
ไปยงัราษฎรในนานาประเทศอีกด้วย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐมองโกเลีย ราชอาณาจกัรภูฏาน 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศ อันเป็นการ  
ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในประเทศเหล่านัน้ 

ส่วนที่  4 พระราชนิพนธ์... ผลึกแห่งแนวพระราชด าริเจ้าหญิงนักพัฒนา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระปรีชาชาญด้านอกัษรศาสตร์และภาษา จึงทรงงานพระราชนิพนธ์
หลากหลายประเภท ทัง้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และพระราชนิพนธ์แปล มากกว่า 100 เร่ือง  
ล้วนทรงคณุค่า เป็นท่ีประจกัษ์ในแวดวงวรรณกรรม อนัสะท้อนพระอจัฉริยภาพและแนวพระราชด าริเก่ียวกบั
การพฒันาประเทศของพระองค์  

 ส่วนที่  5 พระเกียรติคุณเกริกฟ้า ทั่ วหล้าสรรเสริญ จากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนกัเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ทรง  
พระเยาว์ จนเป็นท่ีประจักษ์แก่ชนชาวไทยและนานาประเทศ ท าให้องค์กรส าคญัระดบัชาติและนานาชาติ
ทูลเกล้าฯ ถวายต าแหน่งส าคัญเพื่อเทิดพระเกียรติ  รวมทัง้พร้อมใจกันขอพระราชทานพระราชานุญาต
ทลูเกล้าฯ ถวายปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ตลอดจนรางวลัเทิดพระเกียรตคิณุแดพ่ระองค์เป็นจ านวนมาก 

 ส่วนที่  6 บทสรุป สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา พระผู้สืบสานพระราชปณิธาน เป็นท่ี
ประจกัษ์ชดัแก่พสกนิกรทัว่ประเทศว่า กว่า 40 ปีท่ีผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมุ่งมัน่พระราชหฤทยัในการสนองพระราชภารกิจและสืบสานโครงการตา่งๆ ในพระราชด าริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รวมทัง้ทรง
พระราชด าริงานโครงการพฒันาในพระองค์ ช่วยสร้างประโยชน์สขุให้แก่ปวงชนชาวไทยอยา่งอเนกอนนัต์ 

  เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ส าหรับประชาชนที่สนใจ 300 ท่านแรก สามารถขอรับหนงัสือ
ดงักล่าวได้ที่กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 962 
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ หรือดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่ www.nesdb.go.th ทั้งนี ้ 
หากสถาบนัการศึกษาหรือหอ้งสมดุใดมีความประสงค์จะร่วมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดติดต่อกลุ่มงานประชาสมัพนัธ์ โทร. 0-2628-2847  

  
25  มีนาคม  2558 
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โทร. 0-2628-2847 โทรสาร 0-2628-2846 
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