สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า
รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิ ชย์กุล
นางสาวอมลวรรณ คีรีวฒั น์
สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ของชาวไทย ทรงดารงพระชนม์ชีพ
ยืนยาว ๖ แผ่นดิ น ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๙๘ เป็ นเวลา ๙๓ ปี ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ สยามเก่ า กับ
สยามใหม่ เหตุการณ์ต่างๆ ที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ไทยช่วงนี้ เป็ นประสบการณ์ในพระชนม์ชีพ ที่ได้ทรง
เรี ยนรู้ดว้ ยพระสติปัญญา และกาลังพระทัยที่เข้มแข็ง ทรงดารงมัน่ ในหลักการ อุดมการณ์ เป็ นแบบอย่างที่ดี
ของการดารงพระองค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ผนั ผ่านไปตามกาลเวลาและสภาพการณ์แวดล้อม
พระองค์ใฝ่ พระทัยเรี ยนรู้ วิทยาการใหม่ๆ มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นคุณลักษณะเด่นที่ต่างจาก
สตรี ทวั่ ไปในสมัยนั้น ที่สาคัญก็คือ ไม่ว่าจะทรงทาการใดจะคานึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก ทรง
จัดสรรแบ่งปั นพระราชทรัพย์ในกิ จการสาธารณกุศล การสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
อยูเ่ สมอ นอกจากนั้น ยังทรงร่ วมสมทบทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่อานวยประโยชน์แก่ส่วนรวม
ตัวอย่างเช่น สะพานพระปฐมบรมราชานุ สรณ์ (แล้วเสร็ จปลาย พ.ศ. ๒๔๗๔) เป็ นสะพานแห่ งแรกที่ทอด
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งกรุ งเทพมหานครและธนบุรี ทาให้ผคู ้ นสองฟากฝั่งเดินทางติดต่อกันได้สะดวก
การสร้างประภาคารที่อ่าวไทย เพื่อการเดินเรื อที่ปลอดภัย เป็ นต้น
ความตระหนักดารงมัน่ ในการทรงงานเพื่อผูค้ นทุ กหมู่เหล่ า ดังรั บสั่งที่ว่า “ทาการกุศลทั่วไปไม่
เลือก” ทาให้พระองค์ทรงริ เริ่ มหรื อร่ วมในงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม ทรงมุ่งมัน่ ทางานด้วยการ
บริ หารจัดการตามฐานทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ จนประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ยังความ
เจริ ญแก่ส่วนรวม และสร้างความก้าวหน้าหลายด้านแก่สังคมไทยสื บมา
มีขอ้ น่าสังเกตว่า สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการแพทย์ การพยาบาล ทาให้ทรงริ เริ่ มสร้ างสถานพยาบาลเล็กๆ เพื่อชุ มชนชาวประมงและ
เกษตรกรรม ณ ตาบลศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และยังทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพต่อเนื่ องมาอีกหลาย
ด้าน
ความสนพระทัยและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผูเ้ จ็บไข้ได้ป่วย เป็ นส่ วนหนึ่ งของแรงบันดาลใจ
แก่พระราชโอรสในเวลาต่อมา อนึ่ง ผูส้ ื บสายสกุลของพระองค์ต่างก็เจริ ญรอยตามแนวทางการทรงงาน จน
พระคุณงามความดี เป็ นที่ประจักษ์แจ้งชัดในประชาคมระหว่างประเทศ และได้รับการเฉลิ มพระเกียรติคุณ
เช่น
- ในโอกาส ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชโอรส - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) องค์ ก ารศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศเทิดพระเกียรติและให้มี
การเฉลิมฉลองในฐานะที่ทรงเป็ นบุคคลสาคัญของโลกที่มี ผลงานดี เด่นเพื่อส่ วนรวมในด้าน
มนุษยธรรม
- ๘ ปี ต่อมา (พ.ศ. ๒๕๔๓ หรื อ ค.ศ. ๒๐๐๐) พระราชสุ ณิสา - สมเด็จพระศรี นครินทราบรม
ราชชนนี ก็ได้รับการประกาศเทิดพระเกียรติและให้มีการเฉลิมฉลองในฐานะที่ทรงเป็ นบุคคล
สาคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่ วนรวมในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การพัฒนา
มนุษย์ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
๑

- พระราชนัดดาพระองค์เล็ก หรื อ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้น องค์กร
ระหว่างประเทศตั้งแต่สหประชาชาติ จนถึงอีกหลายหน่วยงานได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่างๆ
หลายสาขาวิชา และประกาศเทิดพระเกี ยรติพระราชกรณี ยกิ จอเนกอนันต์ที่ทรงบาเพ็ญเพื่อ ผู้
ยากไร้ดอ้ ยโอกาส ด้วยคุณธรรม มนุษยธรรม และการไม่เลือกปฏิบตั ิ
พระราชกรณี ยกิจเพื่อส่ วนรวมที่สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรง
บ าเพ็ญ ต่ อ เนื่ อ งมายาวนานหลายทศวรรษนั้น สอดคล้องกับ หลัก การและเป้ าหมายขององค์ก ารศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (ยูเ นสโก) ในด้า น การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
และการอนุรักษ์ พฒ
ั นาวัฒนธรรม เพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ ตามพระราชประวัติโดยสังเขปดังนี้
พระราชสมภพ
สมเด็จ พระศรี ส วริ นทิ รา บรมราชเทวี พระพันวัส สาอัย ยิก าเจ้า พระนามเดิ ม พระเจ้า ลู ก เธอ
พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา เป็ นพระราชธิ ดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับ สมเด็จพระปิ ยมา
วดี ศรี พชั ริ นทรมาตา ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๕ ทรงเจริ ญพระชนม์ชีพใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางการปกครองของประเทศ ทรงได้รั บ การอบรมกล่ อ มเกลาใน
ขนบราชประเพณี แห่งราชวงศ์
การศึกษา
ในสมัยที่เรี ยกขานกันในวงวิชาการว่า “สยามเก่ า” นั้น ราชสานักเป็ นศูนย์กลางแห่ งการศึกษาสรรพ
วิทยาการ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ได้ทรงเรี ยนรู้วิชาหนังสื อ และวิชาอื่นๆ ที่ราชนารี จกั ต้อง
ศึ ก ษา ตลอดจนถึ ง หลัก ธรรมแห่ ง พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ งจัก เป็ นพื้ น ฐานแห่ ง อุ ด มการณ์ ค วามเมตตา
มนุษยธรรม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย ศึ ก ษาวิทยาการตะวันตก และมี
พระราชทัศนะที่กว้างไกล จึงเอื้อให้พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา มีโอกาสได้เห็น ได้รู้ถึงวิธีการ
ใหม่ๆ และความรู ้ที่น่าสนใจของโลกตะวันตก ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
พื้นฐานเหล่านี้ ส่งผลให้เมื่อทรงเจริ ญพระชนม์ชีพและดารงสถานะทางสังคมที่สูงยิ่ง ก็ยงั ทรงใฝ่
ศึกษาเรี ยนรู ้ ทั้งภาษาอังกฤษและความรู้อื่นๆ
พระราชโอรสธิดา
พระองค์ทรงเป็ นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการเฉลิม
พระอิสริ ยยศเป็ น สมเด็จพระนางเจ้ าสว่ างวัฒนา พระบรมราชเทวี ใน พ.ศ. ๒๔๒๓ มีพระราชโอรสธิ ดา
รวม ๘ พระองค์ ดังนี้
๑. สมเด็จพระบรมราชปิ ตุลาธิบดี เจ้าฟ้ ามหาวชิรุณหิศ (พ.ศ.๒๔๒๑ - ๒๔๓๗)
๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าอิศริ ยาลงกรณ์ (พ.ศ. ๒๔๒๒)
๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าวิจิตรจิรประภา (พ.ศ. ๒๔๒๔)
๔. สมเด็ จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ เจ้า ฟ้ าสมมติ ว งศ์ วโรทัย กรมขุน ศรี ธ รรมราชธ ารงฤทธิ์ (พ.ศ.
๒๔๒๕ - ๒๔๔๒)
๕. สมเด็จพระราชปิ ตุจฉา เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ รินธร (พ.ศ. ๒๔๒๗ ๒๔๘๑)
๒

๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าศิราภรณ์โสภณ (พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๔๑)
๗. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (๒๔๓๕ - ๒๔๗๒)
๘. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าหญิง (พ.ศ. ๒๔๓๖)
พระราชโอรสธิ ดาถึง ๖ พระองค์ สิ้ นพระชนม์ต้ งั แต่ยงั ทรงพระเยาว์ แต่ดว้ ยความเข้มแข็งและการ
เข้าซึ้ งถึ งแก่นแห่ งธรรมะ ทาให้ทรงผ่านพ้นความทุกข์โศกอันใหญ่หลวงนี้ และทรงดารงมัน่ ในการทรง
งานเพือ่ ส่ วนรวม ตราบจนเสด็จสู่ สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วังสระปทุม ที่ประทับ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗
ในฐานะพระราชชนนี
สมเด็ จ พระพัน วัส สาอัย ยิก าเจ้า ทรงอภิ บ าลพระราชโอรสธิ ด าให้ อ ยู่ใ นขนบแห่ ง ราชวงศ์ ใน
ขณะเดียวกันก็ใฝ่ ศึกษาเรี ยนรู ้ ดารงมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และการทางาน
เพื่อส่ วนรวม
สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ามหิดลอดุ ลเดช ทรงเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาการแพทย์ การ
สาธารณสุ ขของไทย สู่ คุณภาพมาตรฐาน จึงได้รับการถวายพระสมัญญาว่า พระบิดาแห่ งการแพทย์ แผน
ปัจจุบันและสาธารณสุ ขของไทย
นอกจากนั้น ได้ท รงพัฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาของไทย ในระยะแรกของการก่ อ ตั้ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ยังจัดการเรี ยนการสอนในระดับประกาศนียบัตร สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหิ ดลอดุลเดชทรงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาแพทยศาสตร์ เข้าสู่ ระดับปริ ญญา
ตรี เป็ นสาขาวิชาแรก และทรงสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ยังผลต่อเนื่ องอันกว้างไกล
สื บมา และเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ ในประวัติศาสตร์ การศึกษาของไทย
ส่ วน สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ าวไลยอลงกรณ์ ทรงสนพระทัยเรื่ องการศึ ก ษาของสตรี เป็ น
พระวิสัยทัศน์ที่ ก้าวหน้ายิ่งในสังคมไทยช่ วงนั้น ทรงสนับสนุ นทั้งด้านทุนการศึกษา และการมีโรงเรี ยน
สาหรั บสตรี โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ได้รับพระอุ ปถัมภ์ในการก่ อตั้ง ปั จจุบนั ได้พฒั นามาเป็ น มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ด้วยพระอุปถัมภ์และพระกรุ ณาธิคุณ ปวงเยาวชนหญิงที่มีโอกาสได้รับ การศึกษาตาม
พื้นฐานศักยภาพแห่งตน ต่างก็เป็ นเฟื องจักรหนึ่งที่ร่วมพัฒนาสังคมไทยไปสู่ ความก้าวหน้า
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า
สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เป็ นผูอ้ ภิบาลพระเจ้าลูกเธอ ๓ องค์ และพระเจ้าลูกยาเธอ ๑ องค์ ที่ กาพร้ า
พระมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ ทรงอภิบาล พระเจ้ าลูกยาเธอ พระองค์ เจ้ ารั งสิ ตประยูรศักดิ์ ตั้งแต่
พระชนมายุเพียง ๑๒ วัน ในเวลาต่อมา พระเจ้าลูกยาเธอองค์น้ ี ทรงมีบทบาทร่ วมพัฒนาสังคมไทยไปสู่ ความ
ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการอุดมศึกษา และการสาธารณสุ ข
พระราชอัธยาศัยและพระราชจริยาวัตร
ข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ภาพถ่าย สิ่ งของหลากหลาย แสดงถึงที่ทรงริ เริ่ มสร้างไว้ ตลอดจนถึงพระ
ราชกรณี ยกิ จทั้งด้าน การศึ กษา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการอนุ รักษ์ พัฒนาวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็ น
เด่ น ชัด ว่า ทรงเป็ นคนตรง เข้ม แข็ง เฉลี ย วฉลาด โปรดการทรงงาน การพึ่ ง ตนเอง การเรี ย นรู้ มี
พระราชดาริ บนหลักแห่ งปั ญญาและเหตุผล ไม่ยึดมัน่ ถื อมัน่ ในตน เปิ ดพระทัยกว้างต่อการรับสิ่ งใหม่ๆ
ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ า ง ทรงดารงพระชนม์ชี พ เรี ย บง่ า ย ประหยัด เพื่ อ นาพระราชทรั พ ย์ไ ปใช้ใ นงาน
๓

หลากหลายเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม ทรงมีพระเมตตาต่อเพื่อนมนุ ษย์ทุกชาติช้ นั ทุกศาสนาโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
คุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ งก็คือ ทรงประมวลความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆ ในพระชนม์
ชี พ มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการงานหลากหลายที่ ทรงริ เริ่ มขึ้น ตามข้อมูลความรู้ ที่จะได้บรรยาย
โดยสังเขปต่อไป
พระราชกรณียกิจ
...มีทรัพย์อาจมีโจรภัยมาแย่งชิงไปได้ ถ้ ามีวชิ าแล้วโจรจะมาทาลายแย่ งชิ งไม่ ได้ (พระราโชวาทใน
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)
...เพราะการที่ ฉั น ให้ เ รี ย น ก็ อ ยากจะให้ เ ป็ นประโยชน์ เพื่ อ ชาติ ปิ ตุ ภู มิ ไม่ ใ ช่ เพื่ อ อุ ด หนุ น
เฉพาะบุคคล... (ความตอนหนึ่งในลายพระราชหัตถ์ถึงนักเรี ยนผูไ้ ด้รับทุนพระราชทาน)
1. การศึกษา ในทุกสมัยและทุกสังคม การศึกษามีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
ทรงพลวัต ต่ อ ความส าเร็ จ ของการพัฒ นาทุ ก ระดับ ทุ ก องค์ก ร สมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร า บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงตระหนักถึ งความสาคัญดังกล่ าว จึงมีพระราชกรณี ยกิ จทั้งด้าน การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศั ย ตลอดจนถึงการพระราชทานทุนการศึ กษา ทรงเน้น
หลักการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้ตามสิ ทธิ พ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมี การ
ขัดเกลาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขในสังคมโดยรวม
1.1 การศึ กษาในระบบ ในรั ชสมัย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ได้มี การ
ปรั บ ปรุ ง บ้า นเมื อ งให้ ท ัน สมัย ในทุ ก ด้า น สมเด็ จ พระนางเจ้า สว่ า งวัฒ นา พระบรมราชเทวี ได้ท รง
“ช่ วยราษฎร์ เสริ มรัฐ” ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน และร่ วมส่ งเสริ มการศึกษาด้านธรรมปั ญญา
มาตลอดพระชนม์ชีพ เช่น
ในโอ กาส วั น เฉ ลิ มพร ะ ชน มพรร ษา ทุ กปี ( ๑๐ กั น ย า ย น) จะ พ ระ รา ชทา น
พระราชทรั พย์บารุ ง โรงเรี ยนต่างๆ เช่ น โรงเรี ยนวัดสุ ทศั น์เทพวราราม โรงเรี ยนวัดจักรวรรดิ ราชาวาส
โรงเรี ยนเพาะช่ าง ในกรุ งเทพมหานคร โรงเรี ยนประชาบาลและโรงเรี ยนประจาจังหวัด ต่างๆ ในส่ วน
ภูมิภาค
พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้พระราชทานเงิน ๑,๔๖๑ บาท แก่กระทรวงธรรมการเพื่อใช้ในการศึกษา
กระทรวงธรรมการใช้ดอกเบี้ยตั้งเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยน เรี ยกว่า ราชรางวัลในสมเด็จพระนางเจ้ าพระ
บรมราชเทวี
นอกจากนี้ ได้พระราชทานอุปกรณ์ การศึกษาแก่โรงเรี ยนต่างๆ หรื อช่วยบูรณะซ่ อมแซม
อาคารในโรงเรี ยน ทั้งนี้ ทรงดาเนินการตามกาลังพระราชทรัพย์
พ.ศ. ๒๔๓๙ พระราชทานพระราชทรั พย์บารุ งโรงเรี ยนสตรี สุนันทาลัย อนุ สรณ์ แห่ ง
สมเด็จพระเชษฐภคินี เปิ ดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ มีชื่อเสี ยงเรื่ องการเรี ยนการสอนและการฝึ กหัดกุลสตรี
ทั้งแบบตะวันตกและประเพณี ไทย

๔

พ.ศ. ๒๔๖๓ พระราชทานพระราชทรัพย์บารุ งโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย (โรงเรี ยนกุลสตรี
วังหลัง เดิม) โรงเรี ยนสตรี แห่ งนี้ มิชชันนารี โปรแตสเตนท์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘ มีชื่อเสี ยงเรื่ องการ
สอนวิทยาการสมัยใหม่และการอบรมกุลสตรี โรงเรี ยนนี้ได้เจริ ญก้าวหน้าสื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. ๒๔๖๔ พระราชทานพระราชทรัพย์บารุ งโรงเรี ยนวรนารี เฉลิม โรงเรี ยนสตรี ประจา
จังหวัดสงขลา ที่ปัจจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในการศึกษาของเยาวชน
พ.ศ. ๒๔๗๑ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยีย่ มโรงเรี ยนสตรี จังหวัดลาปาง โรงเรี ยนนี้ ชาว
อเมริ กนั ก่อตั้งขึ้น พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โรงเรี ยน เพื่อร่ วมช่ วยเกื้ อหนุ น
นักเรี ยนโรงเรี ยนนี้ซ่ ึ งมีอยู่ ๑๓๐ คน
พ.ศ. ๒๔๗๑ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยีย่ มและเปิ ดอาคาร Power Hall โรงเรี ยนปริ นส์
รอยแยลส์วทิ ยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรี ยนนี้ เป็ นโรงเรี ยนชายที่มิชชันนารี โปรแตสเตนท์ก่อตั้งขึ้น และมี
บทบาทในการศึกษาของเยาวชนไทยมาจนถึงทุกวันนี้
พ.ศ. ๒๔๗๘ พระราชทานพระราชทรั พ ย์ร่ วมสร้ า งตึ ก อลัม เบต์ โรงเรี ย นอัส สั มชัญ
บางรัก กรุ งเทพมหานคร โรงเรี ยนคาทอลิกนี้ มีชื่อเสี ยงยิ่ง ชาวไทยรู ้จกั ดี และศิษย์เก่าจานวนมากมีบทบาท
ด้านต่างๆ ในสังคมไทย สื บเนื่องต่อกันมาในแต่ละสมัย
นอกจากการสนับสนุ นที่กล่ าวมาข้างต้นแล้ว พระองค์ยงั ได้พ ระราชทานพระราชทรัพย์
สร้ า งโรงเรี ย นเพื่ อ การศึ ก ษาของเยาวชน ซึ่ งเป็ นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ จ ะร่ ว มกัน พัฒ นาบ้า นเมื อ งไปสู่
ความก้าวหน้าเรื องรองในวันหน้า
พ.ศ. ๒๔๖๖ พระองค์ทรงร่ วมกับพระธิ ดา (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ ฯ ) ก่ อสร้ าง
โรงเรี ยนสหายหญิง ที่จงั หวัดสระบุรี เพื่อร่ วมช่ วยแก้ปัญหาเยาวชนหญิงในจังหวัดนี้ มีที่เรี ยนไม่เพียงพอ
การก่ อสร้ า งใช้เ งิ น ๓๒,๔๐๐ บาท เป็ นเงิ น จานวนมากตามค่ า เงิ นในขณะนั้น ต่ อ มาใน พ.ศ. ๒๔๙๙
โรงเรี ยนได้ยา้ ยมาตั้ง ณ สถานที่ใหม่ เพราะสถานที่เดิมคับแคบ และรวมกับโรงเรี ยนชายที่มีอยู่ เปลี่ ยนชื่ อ
ใหม่วา่ โรงเรี ยนสระบุรีวิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนประจาจังหวัดสาหรับเยาวชนชายหญิงมาจนถึงทุกวันนี้
ณ กรุ งเทพมหานคร สมเด็จพระศรี พชั ริ นทรา บรมราชิ นีนาถ ได้ก่อตั้งโรงเรี ยนสาหรับ
เยาวชนสตรี ชื่อ โรงเรี ยนราชิ นี ที่ปากคลองตลาด
ใน พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงร่ วมกับ
พระราชธิ ดา (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ฯ ) ก่อตั้ง โรงเรี ยนราชิ นี ขึ้นอีกแห่ งหนึ่ งด้วยพระราชทรัพย์
ส่ วนพระองค์ ในพื้นที่ ๔ ไร่ เศษ ที่ถนนเขียวไข่กา บางกระบือ โรงเรี ยนนี้ อยู่ริมฝั่ งแม่น้ าเจ้าพระยาด้าน
เหนือของโรงเรี ยนราชินี จึงเรี ยกขานชื่อโรงเรี ยนนี้ วา่ โรงเรี ยนราชิ นีบน พระองค์ทรงใส่ พระทัยดูแลการ
บริ หารจัดการและพระราชทานพระราชทรัพย์บารุ งโรงเรี ยนราชินีท้ งั สองนี้อยูเ่ สมอ
ความใฝ่ เรี ย นรู ้ ผสานกับพระวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
จัดตั้ง ราชิ นีมูล นิ ธิ เพื่ อสนับ สนุ น ดู แลกิ จการต่ า งๆ ของโรงเรี ย นทั้ง สองแห่ ง นี้ ใ ห้ดาเนิ นไปด้วยดี ตาม
เป้ าหมายการพัฒนาการศึ กษาแก่สตรี โรงเรี ยนราชิ นีท้ งั ที่ปากคลองตลาดและที่บางกระบือ ได้ดารงคงคู่
กาลเวลาสื บ เนื่ อ งมาจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ เป็ นโรงเรี ย นสตรี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการปลู ก ฝั ง อบรมเยาวชนทั้ง ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และความรู้
- โรงเรี ยนเจ้ าฟ้าสร้ าง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นอีกโรงเรี ยนหนึ่ งที่ สมเด็จพระศรี
สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของเยาวชนใน
ชนบท กล่าวคื อใน พ.ศ. ๒๔๘๓ หลังจากที่พระราชธิ ดาสิ้ นพระชนม์ไปแล้วสองปี เมื่อทรงทราบว่า ที่
โรงเรี ยนประชาบาลวัดบ้านแป้ ง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อาศัยที่ของวัดบ้านแป้ งเป็ น
๕

อุปสรรคต่อการพัฒนา จึงทรงพระกรุ ณาพระราชทานที่ดินและพระตาหนักที่ประทับของพระราชธิ ดาใน
เวลาเสด็จประพาสรักษาพระองค์ที่บางปะอิน แก่โรงเรี ยนแห่งนี้ และทรงช่วยบูรณะปรับปรุ งโรงเรี ยนด้วย
พระองค์ พ ระราชทานนามใหม่ ว่ า โรงเรี ย นเจ้ า ฟ้ าสร้ าง ปั จ จุ บ ัน เป็ นโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชปนัดดา ได้
พระราชทานพระราชู ปถัม ภ์ส ร้ างอาคารอเนกประสงค์แก่ โรงเรี ย นนี้ เนื่ องจากอุ ท กภัย อย่า งหนักท าให้
โรงอาหารของนักเรี ยนใช้การไม่ได้ อาคารพระราชทานนี้ ใช้ได้ท้ งั กิจกรรมในโรงเรี ยนและชุมชน สื บสาน
พระราชปณิ ธานการศึกษาเพื่อประชาชน
ในด้ านธรรมปั ญญา ความเชื่ อและศาสนามี ความสาคัญยิ่งในวิถีชีวิตของมนุ ษยชาติ ทุก
ศาสนาล้วนแต่สอนให้คนดารงตนในคุ ณธรรม จริ ยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความรู ้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องในศาสนาที่ตนนับถือ จะช่วยให้มนุ ษย์เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดทอนความขัดแย้ง
ได้ดียิ่ง สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงตระหนักถึงความสาคัญนี้ จึงทรงสนับสนุ นการศึกษาด้านธรรม
ปั ญญาแก่ประชาชน และสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ ตามข้อมูลดังนี้
พ.ศ. ๒๔๔๑ พระราชทานพระราชทรัพย์เป็ นทุนการศึกษาบารุ ง มหามกุฎราชวิทยาลัย
ซึ่ งเป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที่ พ ระสงฆ์ เ ข้ า มาเรี ยนรู้ ห ลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนาและเรื่ องอื่ นๆ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง พระราชทรั พ ย์ที่ พ ระราชทานนี้ ต่ อ มาได้ พ ัฒ นาเป็ น“ทุ น มหิ ดลอดุ ล เดชสมบั ติ ” และ
“ทุนมหาวชิ รุณหิ ศบุญนิธิ”
จัดพิมพ์หนังสื อธรรมะ ชาดกต่างๆ พระราชทานโรงเรี ยน สถานศึกษา เสริ มการเรี ยนรู ้
พระพุทธศาสนา ประกอบการศึกษาวิชาหนังสื อในชั้นเรี ยน
สร้างโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมที่วดั ปทุมวนาราม เป็ นแหล่งศึกษาของพระสงฆ์ ผูส้ ื บทอด
เผยแพร่ พระพุทธศาสนา และยังพระราชทานพระราชทรัพย์บารุ งซ่ อมแซมวัดต่างๆ อยูเ่ สมอ เพราะวัดเป็ น
ศูนย์ก ลางสาคัญในวิถีชี วิตของชุ ม ชน วัดเหล่ า นี้ มี อาทิ วัดปทุ มวนาราม วัดบวรนิ เวศ วัดเบญจมบพิ ตร
วัดราชาธิวาส
1.2 การศึ กษานอกระบบ ความใฝ่ เรี ยนรู ้ และพระทัยที่เปิ ดกว้างต่อวิทยาการใหม่ๆ ทาให้
สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงสนพระทัย กลุ่มการงานอาชี พที่สตรี
สามารถทาได้ ทรงก้าวล้ าทันสมัยยิ่ง เพราะในช่วงนั้น สตรี มกั สนใจแต่เรื่ องการบ้านการเรื อน งานประดิษฐ์
ที่สวยงาม
พระองค์ได้ทรงประกอบกิจการขนาดเล็กในด้านการเย็บปั กถักร้อย การทอผ้า และพื้นที่
ว่างเปล่าในวังสระปทุม ก็ได้ใช้ประโยชน์ โปรดให้มีกิจกรรมเสริ มด้านการปลูกพืชผักผลไม้ เมื่อเหลือจาก
การบริ โภคนาไปจาหน่ าย เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้มีเพียงพอเลี้ยงดูผคู ้ นที่อยู่ในความดูแล และเป็ นทุนทรัพย์
เสริ มการทรงงานเพื่อส่ วนรวม
ความรู ้จากการทรงงานด้านการงานอาชี พนี้ ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ แก่ขา้ ราชบริ พารผ่านการ
ฝึ กฝนปฏิบตั ิ (learning by doing) เป็ นการศึกษานอกระบบที่ทาให้ พวกเขามีทกั ษะความรู้ในการทามาหา
เลี้ยงชีพ พึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีตามควรแก่อตั ภาพ
ความรู้ จากการทรงลงทุนประกอบอาชี พ ที่ โยงใยมาถึ ง การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ผ่า น
การศึกษานอกระบบที่กล่าวมาข้างต้น มีสาระโดยสรุ ปดังนี้
การตั้งโรงเย็บผ้ า ณ พระที่นงั่ ทรงธรรมในบริ เวณสวนศิวาลัย พระบรมมหาราชวัง ทรง
เป็ นผูน้ าสตรี ด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้ อผ้าแนวตะวันตก ในยุคสมัยที่ สังคมไทยเปิ ดรับวัฒนธรรมจาก
๖

ภายนอก ทรงเรี ยนรู ้และถ่ายทอดการปรับประยุกต์รูปแบบไทยประเพณี กบั ตะวันตกได้อย่างกลมกลืน ลงตัว
และเป็ นต้นแบบแก่สตรี ในพระราชอาณาจักร โรงเย็บผ้านี้ นอกจากตัดเย็บฉลองพระองค์แล้ว ได้รับจ้างเย็บ
เสื้ อผ้าของเจ้านายและผูท้ ี่อยูใ่ นเขตพระราชฐาน นอกจากนั้น ยังทรงจ้างครู ฝรั่งมาทางานพัฒนาเพิ่มฝี มือตัด
เย็บเสื้ อผ้าด้วย สตรี ในราชสานักที่ฝึกฝนสามารถประกอบเป็ นอาชีพอย่างมัน่ คง
การทอผ้ า ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ พระองค์เริ่ มมาประทับแรม ณ พระตาหนักที่ ตาบลศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี เพื่อฟื้ นฟูพระสุ ขภาพ หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดาเนินมาประทับแรมที่นี่เสมอจนถึง พ.ศ.
๒๔๔๘
ณ ที่น้ ี ทรงพบว่างานฝี มือทอผ้าในพื้นที่ ใกล้เคียง คื อ ที่ชุมชนอ่างศิลา และเขาสามมุก มี
ความงดงาม จึงทรงสนพระทัยและโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั หู กทอผ้าพื้นบ้านขึ้น ณ พระตาหนักที่ศรี ราชา มีช่าง
ท้องถิ่นเป็ นครู สอน ทรงชักชวนพวกแม่บา้ นแถวนั้น (ศรี ราชา) ให้มาฝึ กฝนเรี ยนรู้ พระองค์เองก็ทรงฝึ กฝน
ด้วย เมื่อเสด็จฯ กลับมาประทับที่พระตาหนักสวนหงส์ วังสวนดุสิต ได้โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้งกองทอเป็ น
โรงงานขนาดย่อมบริ เวณพระตาหนักที่ประทับ
พระองค์ทรงคิดหาวิธีการทอและคิดหาลายผ้าสวยงามแบบใหม่ๆ รวมทั้งเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
สาเร็ จวิชาทอผ้าจากญี่ปุ่นมาเป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาเพิ่มพูนคุณภาพการทอ และยังทรงสั่งเครื่ องทอผ้ายกดอก
ไหมดิ บ จากญี่ปุ่ น ผ้า ทอต่ างๆ ที่ผลิ ตได้น้ ันโปรดเกล้าฯ ให้นาออกจาหน่ า ย การงานอาชี พด้านทอผ้า นี้
พระองค์ทรงทาต่อเนื่องมาตลอด จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงเลิกกิจการไป
1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. ๒๓๖๗ ๒๓๙๔) มิชชันนารี โปรแตสเตนท์ได้นาเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตกมาเผยแพร่ ทาให้เริ่ มมีการพิมพ์
หนังสื อจาหน่าย ความเจริ ญด้านการพิมพ์ได้กา้ วหน้าสื บต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) ผูม้ ีฐานะนิ ยมพิมพ์หนังสื อแจกจ่ายเป็ นวิทยาทานในงานศพและงานบุญ
ต่างๆ เป็ นบุญกุศลที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีโอกาสได้ศึกษาเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองตามปั ญญาความสามารถจากสื่ อ
หนังสื อ ซึ่ งในสมัยนั้นถือว่ามีความสาคัญยิง่ ช่วยเกื้อหนุนให้สังคมไทยพัฒนาเข้าสู่ การเป็ นสังคมที่ผคู ้ นอ่าน
ออกเขียนได้ (literacy society)
สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงสนพระทัยพิมพ์หนังสื อ
พระราชทานโรงเรี ยนต่างๆ รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปั จเจกบุคคลโดยทัว่ ไป เพื่อเป็ นวิทยาทาน
ร่ วมส่ งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย อนึ่ งหนังสื อที่มีผทู้ ูลเกล้าฯ ถวายหากมี จานวนมากก็พระราชทานเป็ น
วิท ยาทานเช่ นกัน หนัง สื อ ส่ ว นใหญ่ ที่ พ ระราชทานให้ส าระความรู้ เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรม
วรรณคดี และพระพุทธศาสนา
นอกจากนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗) เมื่อ
มีการปรั บปรุ งพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ และหอพระสมุดสาหรับพระนคร (หอสมุดแห่ งชาติในปั จจุบนั )
อันเป็ นองค์กรวิชาการที่ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าก็ทรงร่ วมสนับสนุ น
ด้วย ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ๕,๔๐๐ บาท ซึ่ งในสมัยนั้นเป็ นเงินจานวนมาก รวมทั้งโบราณวัตถุต่างๆ
ที่เป็ นสมบัติส่วนพระองค์แก่ พิพิธภัณฑ์ ส่ วนหอพระสมุ ดสาหรับพระนครได้พระราชทานหนังสื อเก่ า
หายาก เพื่อเกื้อหนุนส่ งเสริ มปัญญาความรู้แก่สังคมไทย
1.4 การพระราชทานทุนการศึกษา ในสังคมไทยสมัยจารี ต บ้านหรื อชุมชน วัด และวัง เป็ น
แหล่ งศึกษาเรี ยนรู ้ วิชาต่างๆ บ้านหรื อชุ มชนเป็ นดัง่ สถานศึ กษาที่ปลู กฝั งให้ความรู ้ ต้ งั แต่วยั เยาว์ วัดเป็ น
เสมือนหนึ่งศูนย์การศึกษาในชุมชน วังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้วชิ าการต่างๆ ในระดับสู ง และพระบรมมหาราชวัง
เป็ นที่รวมแห่งสรรพวิทยาการ เป็ นที่ฝึกปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารปกครองบ้านเมือง
๗

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา จัดให้มีช้ นั เรี ยน หลักสู ตรการเรี ยนการสอน และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ อง
แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปคือ การส่ งนักเรี ยนที่มีความสามารถไปศึกษาวิชาการนานาสาขาในต่างประเทศ
ส่ วนใหญ่จะไปที่ประเทศตะวันตก ส่ วนในเอเชี ยจะไปเรี ยนหรื อดูงานที่ฟิลิ ปปิ นส์ และญี่ปุ่น เพื่อจะได้
กลับมาพัฒนาการศึ ก ษาของไทยให้มี คุ ณภาพยิ่ง ๆ ขึ้ น หรื อเป็ นบุ คลากรที่ รับผิดชอบดู แลการปรั บปรุ ง
บ้านเมืองในด้านต่างๆ
สมเด็ จพระพันวัส สาอัย ยิก าเจ้า ได้ท รงพระกรุ ณาพระราชทานทุ นการศึ ก ษาต่ า งๆ แก่
โรงเรี ยน รวมทั้งสนับสนุ นงานของพระราชโอรสส่ งนักเรี ยนไปศึกษาพยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ที่
ต่างประเทศ การสนับสนุนงานของพระราชโอรสในด้านนี้ ได้ยงั คุณประโยชน์อนันต์แก่สังคมไทยมาจนถึง
ทุกวันนี้ ดังจะได้กล่าวถึงนักเรี ยนทุนพระราชทานบางท่าน
ในด้ านพยาบาลศาสตร์ นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ หรื อ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ทรงเป็ นนักเรี ยนทุนพยาบาล ในเวลาต่อมา ได้ประกอบพระราชกรณี ยกิ จต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ เพื่อช่วยเหลือผูค้ นในสังคมไทยให้มี “สุ ขภาพดีถว้ นหน้า” (Health for All) องค์การอนามัยโลกได้
ทูลเกล้าฯ เหรี ยญทองสุ ขภาพดีถว้ นหน้าเป็ นพระองค์แรก เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
นางสาวอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ศรี พยัตต์ ในเวลาต่อมา) ได้กลับมาเป็ นนางพยาบาลที่
โรงพยาบาลศิริราช
นางสาวจานง วีระไวทยะ (คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท - จานง เมืองแมน) เป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญยิ่งในการพัฒนาพยาบาลศาสตร์ ในประเทศไทย เป็ นผูอ้ านวยการท่านแรกของโรงเรี ยนพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบนั )
นางสาวพัว สุ จริ ตกุล (ท่านผูห้ ญิงอนุ รักษ์ราชมณเฑี ยร - พัว วัชโรทัย) เคยเป็ นอาจารย์อยู่
ระยะหนึ่ง ได้เขียนคู่มือมารดาและพี่เลี้ยงเป็ นหนังสื อตาราเกี่ยวกับแม่และเด็กเล่มแรกๆ ในประเทศไทย
ในด้ านแพทยศาสตร์ นางสาวตวัน สุ รวงศ์ บุน นาค (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุ ณตวัน
สุ ร วงศ์ บุ น นาค) ซึ่ งศึ ก ษาแพทยศาสตร์ ที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้ก ลับมาเป็ นแพทย์ตรวจรั ก ษาผูป้ ่ วยที่
โรงพยาบาลจุฬาฯ และเป็ นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการ
ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งมากยิง่ ตามมูลค่าสมัยนั้น แก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้งกองทุนและเก็บดอกผลจากกองทุน
นี้ เป็ นค่าใช้จ่ายส่ งนักเรี ยนไปศึกษาแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ พระราชทานนามกองทุนว่า ทุน ๖ เจ้ าฟ้า
เพื่ อเป็ นอนุ ส รณ์ ถึง พระราชโอรสธิ ดา ๖ พระองค์ที่ สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ต่อมาได้พ ระราชทานเพิ่ ม อี ก
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จงอย่ าเรียนแต่ หนังสื อ ให้ เรียนทั้งการเย็บปักถักร้ อย และการบ้ านการเรื อน ตลอดจนการสุ ขวิทยา
เพือ่ ครอบครัวและผู้อนื่ ด้ วย (พระราโชวาทพระราชทานแก่เยาวชนสตรี )
2. วิทยาศาสตร์ สุขภาพ สุ ขภาพอนามัยที่ดีเป็ นพื้นฐานในการดารงชี วิตที่มวลมนุ ษย์พึงมีพึงได้รับ
และประเทศต่างๆ ก็ได้ร่วมมือกันเพื่อไปสู่ เป้ าหมายนี้ ย้อนหลังไปเมื่อ ๑๐๐ กว่าปี ก่อน ประเทศไทยเริ่ ม
ได้รับและเรี ยนรู้การรักษาพยาบาลแบบตะวันตก แล้วต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ที่การแพทย์ การสาธารณสุ ข
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพของไทย เจริ ญก้าวหน้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
๘

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงช่ วยเกื้ อหนุ นการรักษาพยาบาลแบบตะวันตกในสังคมไทย
รวมทั้งได้พระราชทานความช่วยเหลื ออื่นๆ แก่ผเู ้ จ็บไข้ได้ป่วย ผ่านพระราชกรณี ยกิจด้าน สภากาชาดไทย
การก่ อตั้งสถานรั กษาพยาบาลที่ตาบลศรี ราชา (ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี ในปั จจุบนั )
ปั จ จุ บ ัน คื อ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ร าชา และการพระราชทานความช่ ว ยเหลือ แก่
โรงพยาบาลศิริราช
2.1 สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้มีการก่อตั้ง สภาอุณาโลมแดง
แห่ งชาติ ส ยาม ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์เ หล่ า ทหารและประชาชนที่ เ จ็บ ป่ วย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานทุนทรัพย์ประเดิม ๘๐,๐๐๐ บาท สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ได้พระราชทานเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท นับเป็ นจานวนรองลงมา นอกจากนั้น เจ้านายสตรี หลายพระองค์ร่วม
โดยเสด็จพระราชกุศลด้วย
สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชิ นีนาถ ทรงเป็ นสภานายิกา ส่ วนสมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้าทรงรับ หน้าที่ เป็ นสภาชนนี ทรงใส่ พระทัยดู แลการดาเนิ นงานขององค์กรการกุ ศลนี้ ร่ วมกับ
เจ้านายสตรี บางองค์ และะภริ ยาข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่บางท่าน
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๙ หลังการร่ วมลงนามในสัญญาเจนี วา องค์กรการกุศลนี้ ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น สภากาชาดสยาม ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้เข้า เป็ นสมาชิ กของสั นนิ บาตกาชาดสากล และเข้า ร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ เสมอ เมื่อสมเด็จพระพันปี หลวงเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว สมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งสภานายิกา ตราบจนเสด็จสู่ สวรรคาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็ นเวลา
ยาวนาน ๓๕ ปี ในระหว่างนี้ (๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒) องค์กรการกุศลนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น สภากาชาดไทย
ตลอดเวลาที่ทรงดารงตาแหน่ งสภานายิกา ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่องค์กรนี้ อยู่
เสมอเพื่อเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการดาเนิ นงาน ทรงมุ่งมัน่ ยิ่งในการทรงงานมาถึ งปลายพระชนม์ชีพ เช่ น
เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงเป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ เป็ นประธานในงาน
กาชาดประจาปี และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
สภากาชาดไทยได้เจริ ญก้าวหน้าต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ มีบทบาทที่ทรงพลวัตยิ่งด้านการ
รั ก ษาพยาบาลแก่ ป ระชาชนที่ เจ็บ ไข้ไ ด้ป่ วย การสั ง คมสงเคราะห์ และการช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย พิ บ ัติ
ผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา สถานี กาชาดอีกหลายแห่ ง
ที่อยูใ่ นจังหวัดต่างๆ และอาสาสมัครที่มีอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาค
ปั จจุบนั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในสังกัดสภากาชาดไทย เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี
ความก้ า วหน้ า ทัน สมัย ยิ่ ง รวมทั้ง เป็ นที่ ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บ ัติ ด้ า นการแพทย์ข องนิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ วนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ก็เป็ นโรงพยาบาลสาคัญใน
อาเภอศรี ราชา ที่ได้พฒั นาจากชุ มชนประมงและเกษตรกรรม มาเป็ นอาเภอที่เจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ
เป็ นศูนย์กลางการผลิตในอุตสาหกรรมหลายด้านในปัจจุบนั
เมื่ อ สมเด็ จ พระพัน วัส สาอัย ยิ ก าเจ้า เสด็ จ สวรรคตแล้ ว สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็ นนายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็ นอุปนายิกา ที่ได้ทรงดาเนินงานมากมายทั้งด้านการรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือ
ผูค้ นที่ประสบภัยพิบตั ิต่างๆ ด้วยอุดมการณ์มนุษยธรรม และการให้โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่มีเรื่ องพรมแดนมา
กีดขวางหรื อเป็ นอุปสรรค
2.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ช่วง พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๘ ที่สมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จพระราชดาเนิ นมาประทับแรม ณ พระตาหนักใกล้ริมฝั่งทะเล ที่ตาบลศรี ราชา
๙

จังหวัดชลบุรี เพื่อฟื้ นฟูพระสุ ขภาพนั้น ชาวบ้านยังขาดแคลนบริ การด้านการแพทย์ ใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ด้วย
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้ทรงเริ่ มสร้างสถานพยาบาลเล็กๆ มีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้ ๒ ชั้น หลังคามุงจาก
มีเพีย ง ๑ หลัง แล้วขยายเพิ่มเรี ยงรายเป็ นเรื อนหมู่ รวม ๔ หลัง ตั้งอยู่ในน้ าริ มชายฝั่ งทะเล ห่ า งจากพระ
ตาหนักที่ประทับไม่มาก สถานพยาบาลนี้มีพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕
ที่น่าสนใจยิ่งก็คือ ความสนพระทัยการแพทย์แผนใหม่ผสานกับพระเมตตาคุ ณ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๘ แพทย์ประจาโรงพยาบาลกราบบังคมทูล ว่าจีนฮะ ชาวบ้านแถบนั้น ป่ วยเป็ นมะเร็ งที่เข่าต้องตัดขา
ข้างหนึ่ง ได้ขอพระราชทานเงินสั่งซื้ อขาเทียมจากประเทศญี่ ปุ่น ก็ได้พระราชทานเงินจานวนมากให้สั่งซื้ อ
ขาเทียมนามาใช้กบั ผูพ้ ิการรายนี้ ทั้งที่เป็ นผูป้ ่ วยที่ไม่ทรงรู ้ จกั และขาเทียมนั้นมีราคาแพงเท่ากับครึ่ งหนึ่ ง
ของค่าก่อสร้างตึกหลังเล็ก ๆ ในโรงพยาบาลทีเดียว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามว่า โรงพยาบาลสมเด็จ ต่อมา
ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ยา้ ยโรงพยาบาลจากที่ต้ งั ในน้ าริ มชายฝั่งเข้ามาอยู่บนบก การเดินทางมาโรงพยาบาลนี้
ไม่สะดวกนัก ในช่วงระยะหนึ่งจึงโปรดเกล้าฯ ให้จดั หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ใช้เกวียนเป็ นพาหนะบรรทุกยา
และอุปกรณ์การแพทย์ ไปให้การตรวจรักษาแก่ผปู ้ ่ วยในหมู่บา้ นห่างไกล นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในสังคมไทย
ต่ อ มา ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ พระราชสุ ณิ ส าก็ ไ ด้ท รงตั้ง หน่ ว ยแพทย์เ คลื่ อ นที่ เ ดิ นทางโดย
เฮลิคอปเตอร์ เสริ มงานของรัฐบาลในด้านนี้ ณ พื้นที่กนั ดารห่างไกล มี น ามว่ า หน่ ว ยแพทย์ อ าสาสมเด็ จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ใช้ชื่ อย่อว่า พอ.สว. หน่ วยแพทย์อาสานี้ ได้ขยายตัว เจริ ญก้าวหน้า ใน
ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ เพราะภูมิภาคต่างๆ มีถนนหนทางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นมีหน่ วย
แพทย์อาสาทางวิทยุ และได้เข้าร่ วมในโครงการสาธารณสุ ขทางไกลของรัฐ (Telehealth) ด้วย
ตั้ง แต่ แ รกเริ่ ม สมเด็ จ พระพัน วัส สาอัย ยิ ก าเจ้า จึ ง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้
โรงพยาบาลศิริราชรับผิดชอบกากับดูแลโรงพยาบาลสมเด็จ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้โอนโรงพยาบาลนี้
ทั้งที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งปวงให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของสภากาชาดสยาม นอกจากนั้นยังพระราชทานเงิ น
อีก ๔๕,๔๐๐ บาท เป็ นทุนทรัพย์ให้โรงพยาบาลได้เก็บดอกผลไปใช้ในงานต่างๆ
ด้วยพระกรุ ณาธิ คุณและความใส่ พระทัยยิ่ง โรงพยาบาลสมเด็จได้พฒั นามากหรื อน้อยตาม
สภาพการณ์ในแต่ละช่วงสมัย พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อย่างต่อเนื่ อง ปี ละอย่าง
น้อยประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท บางปี เป็ นเงิน ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท บางครั้งถ้าจาเป็ นก็สูงถึ ง ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท
เพื่อให้โรงพยาบาลนี้ ดารงอยูแ่ ละดาเนิ นงานต่อไปได้ ดังลายพระราชหัตถ์เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่มีไปถึง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนครสวรค์วรพินิต อุปนายกผูอ้ านวยการสภากาชาดสยาม พูดถึงปั ญหา
ของโรงพยาบาลสมเด็จ ที่กาลังจะโอนไปให้สภากาชาดสยาม มีความตอนหนึ่งว่า
...ไหนๆ ก็ได้ สร้ างมาแล้ ว ไม่ อยากจะให้ ชารุ ดทรุ ดโทรม ยินดีจะบารุ ง
อยู่เสมอ เพื่อให้ ถาวรสื บไป ถึงแม้ ว่าจะสิ ้นเงินตั้งหมื่นๆ ก็เต็มใจให้
ไม่ มีความประสงค์ ที่จะให้ ใช้ ในเงินทุนเดิมที่มีอยู่สาหรั บโรงพยาบาล
ในเวลายังมีชีวิตอยู่...
โรงพยาบาลสมเด็ จ หรื อ ที่ มี นามอย่า งเป็ นทางการในทุ ก วัน นี้ ว่า โรงพยาบาลสมเด็ จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น ปั จจุบนั ได้เจริ ญก้าวหน้า
เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยจานวนมากในอาเภอศรี ราชา และพื้นที่ใกล้เคียง
๑๐

รวมทั้งได้จดั หน่ วยแพทย์ไปให้การรักษาพยาบาลแก่บุคลากรในสวนอุ ตสาหกรรม ซึ่ งก่อตั้งขึ้ นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่อาเภอศรี ราชา สวนอุตสาหกรรมนี้ต้ งั อยูใ่ กล้โรงพยาบาล
ในอนาคตอันใกล้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา จะเป็ นที่ฝึกปฏิบตั ิดา้ น
การแพทย์ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กาลังจะก่อตั้งขึ้น เพื่อให้มีแพทย์เพียงพอแก่
ภูมิภาคชายฝั่ งทะเลตะวันออก ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นพื้นที่เศรษฐกิ จที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย นับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) เป็ นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้ง
จะเป็ นแหล่งศึกษาของแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชาด้วย
จากจุดแรกเริ่ มของการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ เรื อนไม้ขนาดเล็ก ที่ต้ งั อยูใ่ นน้ าริ มชายฝั่ง
ทะเล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ได้ดารงคงอยู่มา ๑๐๐ กว่าปี แล้ว ได้ขยายตัว
เจริ ญก้าวหน้า และให้บริ การด้านการแพทย์ การสาธารณสุ ข แก่ประชาชน บนหลักการแห่ งมนุ ษยธรรม การ
ทั้งปวงดาเนินไปได้ และก่อผลดีแก่ส่วนรวม
2.3 การพระราชทานความช่ วยเหลือแก่ โรงพยาบาลศิริราช ปั จจุบนั โรงพยาบาลศิริราชมี
ชื่ อเสี ยงในระดับนานาชาติ ได้ให้การรักษาพยาบาลแก่ผคู ้ นจานวนมาก รวมทั้งเป็ นสถานศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ โรงพยาบาลนี้ ได้ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อดาเนิ นการตามแนวการแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทยเป็ นแห่ งแรก สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ทรงสนับสนุ นการดาเนิ นงานของโรงพยาบาลแห่ งนี้ ต้ งั แต่แรกก่ อตั้ง ทรงบริ จาคพระราชทรัพย์ อุ ปกรณ์
การแพทย์ และ เครื่ องอุปโภคบริ โภคแก่ผปู ้ ่ วยอย่างต่อเนื่องทุกปี
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
ร่ วมพัฒนาโรงพยาบาลนี้ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงสนับสนุ นการทรงงานของพระราชโอรส
ได้พระราชทานพระราชทานทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนแพทย์ พยาบาล การสมทบทุนก่อสร้างอาคาร ตลอด
จนถึ ง ถาวรวัตถุ ต่างๆ ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้พ ระราชทานพระราชทรั พย์เป็ นค่า วางท่อประปาข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาจากฝั่งพระนครมายังโรงพยาบาลศิริราช ฝั่งธนบุรี เพื่อให้มีน้ าประปาที่สะอาดใช้ในโรงพยาบาล
หลังจากที่พระราชโอรสสิ้ นพระชนม์แล้ว (พ.ศ. ๒๔๗๒) สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ยังคงพระราชทานความช่ วยเหลื อแก่โรงพยาบาลศิริราชต่อเนื่ องมาอย่างสม่ าเสมอ จึงได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายประกาศนียบัตร และเข็มอุปการะกิตติมศักดิ์ เลขที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
นอกจากนั้น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทุ ก ปี (๑๐ กันยายน) จะทรงบริ จาค
พระราชทรัพย์บารุ งโรงพยาบาลต่างๆ อยูเ่ สมอ
ในสั งคมไทยช่ วงนั้น โรคเรื้ อนเป็ นโรคที่ รักษายาก เป็ นที่ รัง เกี ย จของสัง คม แต่ สมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้พระราชทานความช่ วยเหลื อแก่ผปู ้ ่ วยเหล่านี้ ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและที่
โรงพยาบาลแมคเคนของพวกมิชชันนารี โปรแตสเตนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พระกรุ ณาธิคุณนี้ได้สืบสานต่อมา
ในต้น รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (พระราชนั ด ดา) ได้
พระราชทานพระราชานุ เคราะห์แก่ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อน เพื่อการนี้ ทรงก่อตั้งมูลนิ ธิราชประชาสมาสัย ที่สาคัญยิ่ง
คือ โปรดเกล้าฯ ให้ดูแลลูกหลานของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนด้วย ทรงตั้งสถานศึกษาชื่อ โรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ เป็ นแหล่งสถานศึกษาที่พฒั นาเยาวชนมาจนถึงทุกวันนี้
ส่ ว นสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี (พระราชสุ ณิ ส า) ได้พ ระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้ อน จังหวัดลาปาง มูลนิ ธิชีวิตใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีวตั ถุประสงค์จดั ตั้ง
หมู่บา้ นชนบทในประเทศไทย ให้ผทู ้ ี่หายป่ วยจากโรคเรื้ อนและโรคจิตมีที่พกั อาศัยของตนเอง มีที่ดินทากิน
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รวมทั้งฝึ กอบรมการประกอบอาชี พอื่นๆ ให้มีโอกาสทามาหาเลี้ ยงชี พได้มากขึ้ น จนสามารถพึ่งตนเองได้
สมเด็จพระบรมราชชนนีเคยเสด็จพระราชดาเนินมาเยีย่ ม พระราชทานกาลังใจแก่พวกเขา
ปั จจุบนั ในสัง คมไทย ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนได้ลดจานวนลงมาก มิ ใช่ โรคติ ดต่อที่ ร้ายแรงแล้ว
พระมหากรุ ณาธิ คุณและพระกรุ ณาธิ คุณเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง
3. การอนุรักษ์ พัฒนาวัฒนธรรม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสนพระทัยและทรงพระปรี ชาด้าน
งานฝี มือเย็บปั กถักร้อย และการทอผ้า จนสามารถโยงใยมาถึ งการพัฒนาเป็ นงานอาชี พในกลุ่มสตรี ที่ทรง
รู ้จกั รวมทั้งข้าราชบริ พาร และยังต่อเนื่องมาถึงการศึกษานอกระบบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อนึ่ง แม้การเรี ยนรู้
จากการฝึ กปฏิ บตั ิ (learning by doing) จะอยู่ในกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ งเท่านั้น แต่ก็เป็ นการพัฒนาเพิ่ม
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์แก่สังคมไทย
3.1 การเผยแพร่ ศิลปหัตถกรรมในต่ างประเทศ
ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ประเทศสยามได้รับเชิ ญให้ส่งผลงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ของสตรี
ไทย ไปจัดแสดงร่ วมกับงานศิ ลปหัตถกรรมของสตรี หลายประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์เวิร์ลด์โคลัมเบี ยน นคร
ชิ คาโก สหรัฐอเมริ กา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงเกษตรและพานิ ชการ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ รับผิดชอบเรื่ องนี้ ไปขอพระราชทานคาแนะนาจาก
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระบรมราชเทวีพระราชทานงานศิลปหัตถกรรมอันงดงามวิจิตร จัดแสดงที่ศาลา
ไทยหลังน้อยในอาคารสตรี ได้แก่ ผ้าทรงสะพักกรองทองผ้าทรงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี
เครื่ องต้นฉลองพระองค์ในพระราชพิธีโสกันต์ มี ฉากผ้าปั กเป็ นภาพยุทธหัตถี ที่ดูสมจริ งและสดใสด้วย
สี สันของเครื่ องแต่งกายเหล่าทหาร ภาพปั กด้วยด้ายเงินด้ายทองเป็ นภาพกระบวนเรื อพระราชพิธีที่สวยงาม
และดีมีชีวิตชีวา ฉลองพระองค์ทอด้วยเส้นไหมสอดด้ายทองด้ายเงิน ประดับด้วยอัญมณี ไพลินและทับทิม
ฉลองพระบาทปักลาย หมอนปักและประดับด้วยดอกไม้ใบไม้ทาจากทองใบ พระมาลาของเจ้านายเล็กๆ
ปักด้วยไหมทอง ต้นไม้จาลองทาจากผ้าไหม เงิน และทอง เครื่ องแต่งกายข้าราชการที่ถกั ทออย่างงดงาม
เป็ นต้น ทั้ง หมดนี้ ส ร้ า งความตื่ นเต้นประการตาแก่ ผูม้ าชมนิ ท รรศการ กระทัง่ ได้รับการคัดเลื อกจาก
Mrs. F. G. Stebbins กรรมการผูต้ ดั สิ นให้ได้รับรางวัล รวม ๒๑ รายการ พร้อมประกาศยกย่อง เป็ นครั้งแรก
ที่ราชสานักฝ่ ายในได้จดั ของออกไปแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ และได้รับผลสาเร็ จอย่างดียงิ่
หลังการจัดแสดง พระองค์ได้พระราชทานสิ่ งที่ระลึกแก่มิสซิ สปอตเตอร์ ปาลเมอร์ อธิ บดี
กองประชุ มสตรี ผูจ้ ดั การแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ดงั กล่ าว เป็ นสมุดภาพงานศิลป์ หัตถกรรมของคุณหญิงลิ้นจี่
บุนนาค ด้านบนหลังสมุดภาพเป็ นงานฝี พระหัตถ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรง
เย็บปั กด้วยไหมและทองคา สมุ ดภาพดังกล่ าวมีความงดงามวิจิตรมาก จนมิสซิ สปอตเตอร์ ปาลเมอร์ มี
จดหมายกราบบังคมทูลแสดงความชื่นชม มีความตอนหนึ่งว่า
...ความนิยมพิศวงในสมุดรู ปอันงามวิจิตรบรรจงนีม้ ีปรากฏทั่วไป แล
ความรู้ ในการเย็บปั กด้ วยไหมแลทองคาอันน่ าเอ็นดูที่บนหลังสมุด
ซึ่ งทาสาเร็ จไปโดยฝี พระหัตถ์ นั้น ทาให้ มีราคาทวียิ่งขึน้ เหลือที่จะ
ประมาณ แลเป็ นที่น่าชมในสมุดนั้นด้ วย...

๑๒

เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ว่ า งานศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง งานเย็บ ปั ก ถัก ร้ อ ยนั้น
ทรงคุ ณค่าทั้งด้านภูมิปัญญา และงานฝี มื ออันเป็ นวิจิตรศิ ลป์ เป็ นผลงานทางวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ ที่
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้อนุ รักษ์ไว้และเผยแพร่ ให้ทวั่ โลกได้ร่วมชื่ นชม ปั จจุบนั ยังคงมีการสื บ
สานโดยฝี มือชาวนาไทยที่ฝึกฝนเรี ยนรู้ในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
3.2 งานอนุรักษ์ ศิลปะพืน้ บ้ าน
นอกจากนั้น การทอผ้าเพื่องานอาชีพดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็มีส่วนในการอนุรักษ์พฒั นางาน
ศิลป์ ทอผ้าพื้นบ้าน ของชุมชนอ่างศิลา และเขาสามมุก ในจังหวัดชลบุรี ให้คงอยูส่ ื บต่อมา ที่สาคัญคือ มีการ
พัฒนาเพิ่ ม ลายทอผ้า แบบใหม่ ที่ ง ามวิจิตร รวมทั้ง การทอผ้า ด้วยกี่ ก ระตุ ก แม้ว่า งานศิ ล ป์ ที่ พ ระองค์ไ ด้
อนุ รักษ์พฒั นาจะมีอยู่ไม่มาก แต่ก็สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึ งพระปรี ชาสามารถที่ทรงงานตามพื้นฐาน
ศักยภาพ และกาลังพระราชทรัพย์ การที่พระองค์ทรงอนุ รักษ์พฒั นางานศิลป์ เพียงพอประมาณนั้น อาจจะ
เป็ นเพราะต้องใช้จ่ายเงิ นจานวนมากในงานด้านการศึกษา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เพื่อประชาชนทุกหมู่
เหล่า
สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็ นราชนารี แห่ งราชวงศ์จกั รี ที่
ได้ทรงบาเพ็ญพระราชกรณี ยกิ จอเนกอนันต์ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและมวลมนุ ษยชาติ จึงเป็ นการ
สมควรยิ่งที่ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ที่จะพร้อมใจ
ร่ วมกันเฉลิ มพระเกี ยรติคุณ ให้แผ่ไพศาลในนานาอารยประเทศ ทรงเป็ นบุคคลสาคัญแห่ งโลกที่มีผลงาน
ดีเด่นในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการอนุรักษ์พฒั นาวัฒนธรรม

๑๓

ผู้ค้นคว้ าข้ อมูลประกอบการเรียบเรียง

1. นางกรรภิรมย์ กังสนันท์
2. นางสาวประภาพรรณ ชื่นแขก
3. นางสาวอมลวรรณ คีรีวฒั น์
4. นางสาวศุภรัตน์ เลิศพาณิ ชย์กุล
5. นางสาววิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์

๑๔

