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รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
 สยามบรมราชกุมารี
จัดพิมพ์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่  1
จำ�นวนพิมพ์ 3,000 เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำาซำ้า และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น  

1

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดย
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฝ่ายเลขานุการ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81874 
อีเมล์  info@princess-it.org 
เว็บไซต์  www.princess-it.org

ผลิตและออกแบบโดย
งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.

399 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN : 978-616-12-0377-1
1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- ปาฐกถา 
I. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- 
II. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
III. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
IIII. ชื่อเรื่อง
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สารจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดังจะเห็นได้จากการที่มีพระราชด�าริให้มีการน�าความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อ

พสกนิกรไทยทั่วประเทศ และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็น

ล้นพ้น

หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวลปาฐกถาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-

ราชกุมารีที่ทรงบรรยายถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีน�ามาประยุกต์ 

กับการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ทรงยกตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์ของ

พระองค์ที่มีหลากหลายในโครงการพัฒนาที่ได้ทรงด�าเนินการมาเป็นเวลาช้านาน ท�าให้

สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในงานพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 

อันจะเอื้อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสืบไป

                                            (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผู้แต่ง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
 สยามบรมราชกุมารี

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ี่  1

 3,000 เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์แล

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำาซำ้า และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
ั้น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฝ่ายเลขานุการ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81874 
อีเมล์  info@princess-it.org 
เว็บไซต์  www.princess-it.org

งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี. พิมพ์ครั้งท่ี 1. ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.

399 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN : 978-616-12-0377-1
1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- ปาฐกถา 
I. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- 
II. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
III. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
IIII. ชื่อเรื่อง

   

                                            (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
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 สารจากรองประธานกรรมการ 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัย 

ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศมาโดยตลอด ทรงทุ่มเทพระวรกายและ 

พระราชหฤทัยในงานพัฒนา ด้วยทรงมุ่งหวังท่ีจะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงน�าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป ็น 

สื่อกลางหรือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ การส่งเสริมอาชีพ และ

การเกษตรกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในชนบท 

หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชด�าริต่างๆ ที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก 

ที่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงสนทนาถึงพระราชกรณียกิจของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังปาฐกถาท่ีได้ทรงบรรยายให้

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสต่างๆ และพระราชนิพนธ์ที่

เกี่ยวข้อง มาเผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป ได้มโีอกาสศกึษาเรยีนรู ้ ให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ 

และน้อมน�าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

                                              (นายไพรัช ธัชยพงษ์)

                  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

                            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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สารจากผู้อํานวยการ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่ได ้ทรงอุทิศทั้งพระวรกายและพระสติปัญญาในการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และความ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยตลอดมา

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นี้ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิมพ์หนังสือรวมปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ใน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไทยมาอย่างต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมปาฐกถาท่ีทรงบรรยายพิเศษเก่ียวกับเรื่องวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจ�าแนก

ออกได้เป็น 5 ด้านคือ การศึกษา การพัฒนาภาพรวม การพัฒนาเยาวชนไทย การพัฒนา

ผู้ด้อยโอกาส และการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม อันจะเป็นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

ส�าคัญในการให้ประชาชนคนไทยได้ทราบถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณ

ในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ด้อย

โอกาสในสังคมไทย เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสท้ังในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

ที่ดีขึ้น สามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป
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พระราชประวัติ1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธร รฐัสมีาคณุากรปิยชาต ิสยาม
บรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ท่ี 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงสำาเรจ็การศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
จากโรงเรียนจิตรลดา ทรงสอบไล่ได้อันดับที่ 1 ในการสอบทั่วประเทศ ทั้งในระดับประถม 
ศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2511 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์) เมื่อ พ.ศ. 2516 ทรง 
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก 
ประวัติศาสตร์ วิชาโทภาษาไทย และภาษาบาลี-สันสกฤต จนทรงสำาเร็จการศึกษาได้รับ
พระราชทานปรญิญาอกัษรศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 และทรงรบัพระราชทานรางวลั
เหรยีญทองสาขาประวัติศาสตร์พร้อมครุยกิตติมศักดิ์ในฐานะที่ทรงได้คะแนนสูงสุดในชั้น

1  เรียบเรียงและปรับปรุงจาก Connect the World: Empowering People using ICT, Ministry of Information  

and Communication Technology, 2008.
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ในระดับบณัฑติศึกษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงรบั 
พระราชทานปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจารกึภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยั 
ศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2522 และปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2524 ต่อมาทรงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทรงรับ 
พระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2529 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใฝ่พระราชหฤทัยยิ่งใน 
ด้านการศกึษา แม้ทรงสำาเรจ็การศกึษาแล้วยงัทรงเรยีนรูต้ลอดเวลา ทรงใฝ่เรยีนรูศ้าสตร์ใหม่ๆ  
อยูเ่สมอ พระราชปณธิานทีจ่ะทรงช่วยเหลอืประชาชนเป็นแรงบันดาลพระทยัให้ทรงค้นหา
แนวทางและวิธีการใหม่ๆ อยู่เป็นนิจ

รับประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษา สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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ด้วยความสนพระราชหฤทัยในศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงทรงศึกษา 
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งศิลปะและหัตถกรรมไทยเกือบทุกแขนง ทรงเป็น 
เลศิทางวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างประเทศ และมพีระอจัฉรยิภาพด้านการประพนัธ์
อย่างยอดเยีย่มทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงศกึษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ 
องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั จนี เขมร บาล ีสนัสกฤต และละตนิ และเสดจ็พระราชดำาเนนิ
เยือนประเทศต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ทรงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ ์
ทั้งที่เป็นศิลปะดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นเจ้าฟ้าทีท่รงงาน 
หนักเพื่อความอยู ่ดีกินดีของประชาชนมาโดยตลอด เมื่อทรงพระเยาว์ได้โดย 
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถไปยังถิ่น 
ทรุกนัดารในชนบท จึงทรงเข้าพระทยัในความต้องการของประชาชน ทรงทราบดว่ีาการ
ที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องอาศัยความรู้ด้านภูมิศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื การจดัการแหล่งนำา้ แผนท่ี และอืน่ๆ ทรงเช่ียวชาญ 
การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรง 
เน้นเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการด้วยมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รวมทั้งทรงส่งเสริมงานศิลปะและหัตถกรรมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม
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ด้วยเหตุที่ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนา จึง 
ทรงศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้าน 
สงัคมศาสตร์และมานุษยวทิยา แล้วนำาไปประยกุต์ใช้ในการปฏบัิตพิระราชกรณยีกจิเพือ่ 
ประโยชน์สุขของประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดโดยทั่วไป โครงการตามพระราช 
ดำาริมีทั้งโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเน้นด้านการศึกษาและ 
โภชนาการในโรงเรียนกันดารห่างไกล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการ 
ธนาคารพืชพรรณอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นต้น ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ 
ทรงนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ 
ผู้พิการ รวมทั้งช่วยให้พวกเขาช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นด้วย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงงานในองค์กรการกศุล 
และมูลนิธิต่างๆ มากมาย ทรงเป็นอุปนายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2520  
และทรงเป็นประธานมลูนธิต่ิางๆ อาท ิมลูนธิชิยัพฒันาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ซึ่งดูแลโครงการพัฒนาและโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิอานันทมหิดล 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพทุธเลศิหล้านภาลยัเพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทย มลูนธิสิายใจไทย
เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
และมลูนธิริางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิลเพือ่มอบรางวลัระดบันานาชาตแิก่ผูม้ผีลงานดเีด่น
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทรงเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกท้ังทรงเป็น
ประธานกติติมศักด์ิของมลูนิธริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร ีเพือ่พระราชทานรางวลัระดบั
นานาชาติ Princess Maha Chakri Award ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2558 แก่ครูผู้เป็นแบบ
อย่างที่ดีเยี่ยมแก่ครูทุกชาติทุกภาษา เป็นต้น

ในระดับนานาชาติ ทรงเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพของประชากรกลุ่ม 
ชายขอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัย 
โลก (World Health Organization) กรรมการกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการที ่
ปรกึษาสาขาสขุภาพของ Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins 
University มนตรีของ Refugees Education Trust ทูตพิเศษด้านอาหารในโรงเรียน 
ของ World Food Program แห่งสหประชาชาติ สมาชิกสภากิตติมศักดิ์ (Honorary  
Senate) ของที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล (Lindau Nobel Laureate  
Meetings) อปุถมัภกกติติมศักด์ิ (Honorary Patron) ในโครงการ Connect the World  
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union: ITU) สมาชกิรางวลัผูน้ำาการจดัการเทคโนโลยขีององค์กรการประชมุนานาชาติ 
ด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนครพอร์ตแลนด์ (Portland  
International Conference on  Management of Engineering and Technology: 
PICMAT) และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Institute 
of Southeast Asian Studies: ISEAS) เป็นต้น
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เป็นที่ทราบกันดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศว่า สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อ 
ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแมกไซไซด้าน 
การบริการสาธารณะเมื่อ พ.ศ. 2534 นักโภชนาการดีเด่นจากองค์การอาหารและ 
เกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2535 ด้วยพระราชกรณียกิจโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวัน โล่เกียรติยศจาก The International Council of Iodine  
Deficiency Disorders เมื่อ พ.ศ. 2547 ในฐานะท่ีทรงอุทิศพระองค์เป็นผู้นำาในการ
กำาจดัภาวะบกพร่องไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยัง่ยนื รางวลัอนิทิราคานธี
จากรัฐบาลอินเดียเมื่อ พ.ศ. 2547 ด้วยพระราชกรณียกิจดีเด่นด้านสันติภาพและ 
การพัฒนา ทูตสันถวไมตรีด้านการศึกษาของ UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2548 รางวัลพิเศษ 
สหพนัธ์โภชนาการนานาชาติ (International Union of Nutritional Sciences, IUNS) 
เมื่อ พ.ศ. 2552 ในฐานะทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาโภชนาการและคุณภาพ 
ชีวิตของผู้ยากไร้ เหรียญและโล่สดุดีพระเกียรติคุณ 10 มิตรชาวต่างชาติที่ดีที่สุด 
ในโลกของจีน จากสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน (Chinese People’s Political  
Consultative Conference : CPPCC) เมื่อ พ.ศ. 2552 และรางวัลดิอาร์แพด  
บ็อกซ์ เมมโมรี่ เมดัล พร้อมประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ  
(International Federation of Inventor’s Association:  IFIA) เมื่อ พ.ศ. 2554  
ในฐานะทีท่รงสนบัสนนุการสร้างสรรค์นวตักรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่งตลอดมา  
โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

พระเกียรติคุณระดับนานาชาติ สมาชิกสภากิตติมศักดิ์ของที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลพระเกียรติคุณระดับนานาชาติ สมาชิกสภากิตติมศักดิ์ของที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเริม่พระราชกรณยีกจิ 
ด้านการสอนเมื่อ พ.ศ. 2522 ระยะแรกทรงร่วมสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลายปีถัดมาทรงเข้ารับราชการสังกัดกองวิชากฎหมายและ 
สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงดำารงตำาแหน่ง 
ผูอ้ำานวยการกองวชิาประวติัศาสตร์ ซึง่โปรดเกล้าฯ ให้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทันสมยั 
อยู่เสมอ และทรงส่งเสริมชมรมดนตรีไทยของสถาบันการศึกษานี้ด้วย นอกจากนั้น  
ทรงรับเชิญบรรยายในหลายสถาบัน และทรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นนิจ

ทรงรับรางวัล 10 มิตรชาวต่างชาติที่ดีที่สุดในโลก 
ของจีน

ทรงรับรางวัลแมกไซไซ

58-03-066_001-016_J-UnCoated.indd   15 3/14/15   9:20 AM



16

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชายิ่งด้าน 
อักษรศาสตร์และการประพันธ์ พระราชนิพนธ์จำานวนมากท่ีพิมพ์เผยแพร่ท้ังบทกวี  
ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา โภชนาการ การพัฒนาชนบท  
และอื่นๆ สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด พระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำาเนินเยือน 
ต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างมาก รายได้จากการจำาหน่ายพระราชทานเข้ามูลนิธิ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาเพ่ือสนับสนุนการศกึษานกัเรยีนและนกัศกึษาทัง้สายอาชวีะ
และสายสามัญที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผูท้ีศ่กึษาพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกิจในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี จะประทับใจในความสนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษาแสวงหาความรู้  
และซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมิได้ ทีท่รงถ่ายทอดและประยกุต์ความรูด้้วย
พระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

แนวโน้มการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

ในงานสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า”

วันที่ 23 กันยายน 2542
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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แนวโน้มการจัดการเรียนการสอน 
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เมือ่ครูน่ีท่้านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร (นายสมศกัดิ ์ ปรศินานนัทกลุ)  
กล่าวว่า การจัดงานครั้งน้ีได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาร่วมบรรยายหลายท่าน มองไป 
ก็เห็นผู ้เชี่ยวชาญนั่งอยู ่หลายท่าน ข้าพเจ้าไม่เชี่ยวชาญอยู่คนเดียว ก็เลยแย่หน่อย  
วันนี้ ได ้รับมอบหมายให ้มาพูดถึง เรื่อง แนวโน ้มการศึกษาในทศวรรษหน ้า  
ซึ่งเป็นเรื่องยาก เพราะจะพูดแนวโน้มได้จะต้องรู้จักการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ดี  
และรู้จักเรื่องของยุคสมัยนี้อย่างถ่องแท้ด้วย

ยุคที่เราเรียกกันว่า “ทศวรรษหน้า” นี้เป็นช่วงท่ีอธิบายและศึกษาได้ยากเพราะ
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือถ้าจะพูดให้ฟังยากๆ ก็คือ พลังของศตวรรษที่ 20  กับพลังของ
ศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่งก่อเกิดก�าลังผสมหรือต่อต้านกัน มีปัญหาในด้านต่างๆ  ท่ีเป็นปัญหา
มาแต่ศตวรรษที่ 20 หรือศตวรรษก่อนๆ รวมทั้งแนวคิดของคนในยุคสมัยนั้นที่ต่างจาก
ปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคต ในปัจจุบันหรือยุคร่วมสมัยมีปัญหาการขัดแย้งกันเรื่อง
เชื้อชาติ และเรื่องอื่นๆ มาถึงยุคใหม่ล่าสุดมีแนวคิดและเป็นเรื่องการไร้พรมแดน การเปิด
กว้าง หรือการมีระบบ digital ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุก 18 เดือน ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จึงมี
พลังสองอย่างที่ขัดแย้งกัน เป็นช่วงที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจให้ได้รวมท้ังเข้าใจการตีความ
อนาคตทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมด้วย

กล่าวกันว่าขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆ ในโลกจะเข้าใกล้กัน 
มากขึ้น ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาอยู่ใกล้ๆ กัน แต่ว่าเกิดจาก
ความรวดเร็ว ความสะดวก ในการเดินทางและการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน ท�าให้
คนไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิด แม้จะอยู่คนละมุมโลกก็ยังมีความคิดที่คล้ายคลึงกันได้
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ดังน้ันถ้าหากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราเองแล้ว เราก็คงไม่สามารถอยู่ได้ 
อย่างมีความสุขในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับไวในหลายๆ ด้าน

หากมองอีกอย่างหนึ่ง ในประเทศเดียวกันไม่ได้หมายถึงประเทศไทยเท่านั้น  
แต่หมายถึงหลายประเทศ ต่างก็มีคนที่มีความแตกต่างกันมากๆ อยู่ร่วมกัน บางประเทศ 
มีคนพูดภาษาต่างกันเป็นร้อยๆ ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจก็ต่างกัน ในประเทศเดียวกัน 
อาจมีคนที่ยังมีความเป็นอยู่เช่นมนุษย์สมัยหิน หรือความเป็นอยู่แบบยังชีพซึ่งดีขึ้นมา
หน่อย คือ สามารถรองรับคนให้อยู่รอดได้จ�านวนมากขึ้น หรือพวกที่เปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจแบบท�าการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม หรือสมัยใหม่ที่ เป ็นธุรกิจแบบ  
e-commerce, e-business ที่เราได้ประชุมกันเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นเรื่องประเทศ
เดียวกัน แต่มีทุกอย่างหรือทุกระดับที่กล่าวมาข้างต้น มีความคิดต่างกัน ใช้ชีวิตต่างกัน 
กลายเป็นว่าเหมือนอยู่คนละโลก คนละแห่ง ก็เป็นปัญหาส�าคัญข้อหนึ่งของหลายประเทศ
ในศตวรรษนี้และต่อไปในอนาคต
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ความรู้ที่จําเป็นสําหรับทศวรรษหน้า

การศึกษาคือการพัฒนาคนพัฒนาชาติ ให้คนมีความรู้ที่จะสามารถสร้างตน
ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สร้างชาติให้อยู่อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองได้ 
เราพูดว่าจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษหน้านั้นเราต้อง 
รู้อะไร ค�าตอบคงมีหลายอย่าง พูดไปได้เรื่อยๆ และทุกคนคงจะช่วยเติมค�าในช่องว่าง
ตรงน้ีได้ หลายอย่างที่ว่าน่าจะมี ดังนี้

ประการแรก เรียนรู ้ให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อจะได้รู ้และแพร่ข่าวสารได้  
บางคนเรียนไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ก็ต้องพยายามฝึกฝนต่อไป

ประการที่ 2 เรียนรู้ให้มีอาชีพ คือสามารถท�างานเลี้ยงตัวได้ ให้มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพ และรู้จักปรับปรุงพัฒนาความรู้ของตนให้ดีขึ้น

ประการที่ 3 รู้จักด�ารงตนให้สมฐานะความเป็นมนุษย์ ข้อนี้พูดเป็นรูปธรรม
ได้ยาก สรุปสั้นๆ อยู่อย่างสมคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีศักดิ์ศรี ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้จัก
ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ใช้สติคิดพินิจในการด�ารงตน เป็นความรู้ท่ีเอามาประกอบอาชีพโดยตรง
ไม่ได้ แต่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

ประการที่ 4 การมีคุณธรรมก�ากับความรู้ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้ เช่น 
การไม่เอาเปรียบกันจนเกินไป การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ การมีวินัยในตนเอง 
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และการมีหลักการด�ารงชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย เรื่องนี้เป็นความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ
ทศวรรษหน้าเช่นกัน

ประการที่ 5 ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ มีความเข้าใจผู้อื่นสามารถ
ขจัดหรือลดความขัดแย้ง ซึ่งเป็นฐานเบื้องต้นในการแก้ไขข้อขัดแย้ง และสร้างสันติภาพ
ทั้งในระดับประเทศ และระดับประชาคมระหว่างประเทศสืบต่อไป ได้เคยเห็นหลักสูตร
ที่สอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเด็กในวิชา Conflict Management 
หรอืการจดัการข้อขดัแย้ง จะเหน็ได้ว่าเป็นความรูท่ี้สมควรรูถึ้งขนาดน�ามาจดัเป็นระบบแล้ว

ประการที่ 6 ต้องมีความรู้ที่จะประหยัดและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส�าคัญของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษหน้า  
ที่ประชากรมีแต่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรไม่ได้เพิ่มตามไปด้วย หรือเพิ่มแต่ช้ากว่า
จ�านวนประชากร

นอกจากนี้อาจต้องมีความรู้อื่นๆ ที่จะต้องรู้อีก ก็คงมีผู้เชี่ยวชาญกล่าวในการพูด
ที่จะมีในช่วงต่อจากนี้

การพัฒนาคนในทศวรรษหน้า

การพัฒนาคนในทศวรรษหน้านั้นจะท�าอย่างไร มีการพูดกันมากเรื่อง 
การพัฒนาคนให้ใช้เทคโนโลยีเป็น และการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่างๆ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก ดูคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่าง พอรุ่นที่ออกมาซึ่งคิดว่า
เป็นรุ่นใหม่แล้ว อีกไม่นานก็มีความรู้ใหม่ๆ สร้างคอมพิวเตอร์ใหม่มาอีกรุ่นหนึ่ง ของที่
เคยทันสมัยก็กลายเป็นล้าสมัยไป ยังคิดเลยว่าหากเอาแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ใส่ time 
capsule ฝังไว้ จะขุดขึ้นมาใหม่ในอีก 160 ปีข้างหน้า พอเปิดขึ้นมาใหม่ เทคโนโลยีเก่าไป
แล้ว คนรุ่นนั้นเขาไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องอะไรมาอ่านซีดีรอมเหล่านั้นได้

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์นั้น แม้จะน�ามาใช้แล้ว ไม่ใช่ว่าจะท�าให้เรื่อง
ที่ท�าอยู่ไปได้อย่างรวดเร็วเสมอไป อาจมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ในทางสาธารณสุขที่ทุกคน
ตั้งเป้าว่าจะท�างานให้บรรลุจุดหมายใน ค.ศ. 2000 เรื่องสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งมีเรื่องการ
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ขจัดการขาดสารไอโอดีนอยู่ด้วย เขาตั้งเป้าหมายนี้ไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 1977 อีก 100 วันก็จะ
ถึง ค.ศ. 2000 แล้ว แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ เป้าหมายจึงต้องเลื่อนไปอีกหน่อย

เท่าที่มีประสบการณ์มา เมื่อมีการแก้ไขปัญหา ตอนต้นมักจะเกิดปัญหาท่ี 
ไม่คาดคิดขึ้น และดูเหมือนจะมีปัญหามากขึ้น แต่ปัญหาจะน้อยลงตามล�าดับหาก 
ด�าเนินการต่อไปได้ในแนวทางที่ถูกต้อง เช่น การแก้ปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  
ตอนแรกอ่านข้อมูลที่เขาท�าไว้เบื้องต้น ดูตัวเลขบุคคลเป้าหมาย แล้วก็น�ามาใช้เป็น 
ข้อมูลวางแผนพอเริ่มท�าโครงการจริง ไปส�ารวจจริงพบว่า จ�านวนเด็กขาดสารอาหารม ี
มากกว่าตัวเลขที่เขียนไว้แต่เดิม แต่เมื่อด�าเนินการไปได้ระดับหนึ่ง ปัญหาก็จะลดน้อยลง 
หรอื ยกตัวอย่างเช่น ในหมูนั่กการศึกษาทีท่�าโครงการเรือ่งผูรู้ห้นงัสอื ไม่รูห้นงัสอื พอออกไป
หาข้อมูลกันจริงๆ ก็จะพบผู้ไม่รู้หนังสือมากข้ึน และมีสาเหตุของการไม่รู้ท่ีแตกต่างกัน
ออกไปด้วย

แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้า

ขอกลับมาพูดเรื่อง “แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้า” ดูตั้งแต่ปัจจุบันนี้
ซ่ึงมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวกันว่าวิกฤตการณ์นี้เป็นกระแสโลก เป็นวัฏจักร 
แต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการขาดวินัยทางด้านเศรษฐกิจ การท�าบัญชีไม่โปร่งใส และ ความ
ไม่สุจริตต่างๆ ด้วย หลายคนกล่าวว่าในช่วงนี้ เป ็นช่วงท่ีการศึกษาจะมีบทบาท 
มากที่สุดเพราะจะสามารถช่วยแก้ป ัญหาท่ีกล่าวมาข้างต ้นได ้ มีศาสตราจารย์ 
ชาวญี่ปุ ่นท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี เงินไม่มี เราก็ใช้เงินน้อยลง  
ใช้ความคิดให้มากขึ้นหน่อย เราก็จะไปได้ ไม่อับจน อันนี้ก็เป็นเรื่องของก�าลังใจ

แม้ว่าเศรษฐกิจขณะน้ีไม่ดี ท�าให้ต�าแหน่งหน้าท่ีการงานลดลง ผู้ท่ีท�างานอยู่
บางกลุ่มก็ต้องออกจากงาน ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษายังไม่มีโอกาสจะท�างานที่ได้เรียนมา 
ก็มีมาก บางคนใช้โอกาสนี้เรียนไปเรื่อยๆ บางคนไม่มีโอกาสเพราะไม่สามารถจะหา 
ทุนเรียนได ้ ที่จริงแล ้วในเวลานี้และในทศวรรษหน้าที่จะมาถึงในอีก 3 เดือน 
ข ้ างหน ้าทุกคนควรพยายามช ่วยกันให ้คนไทยได ้มี โอกาสเรียนให ้มากที่ สุด   
เพื่อให้ประเทศรุ ่งเรืองและมั่นคงกว่าทศวรรษที่ก�าลังจะผ่านไป ถ้าเชื่อเรื่องวัฏจักร  
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เมื่อตกต�่าแล้ว อีกหน่อยก็ดีเอง พอดีแล้วเราไม่ได้เรียนเตรียมเอาไว้ ไม่มีคนท�างานก็แย่ 
สถานการณ์เช่นนี้น ่าจะเป็นโอกาสที่ได้ฝึกฝนพัฒนาคน เช่น เรื่องการใช้จ่าย  
ไม่ให้ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ดังเช่นที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่า

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ

ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน*...

ปัจจุบันอาจจะประหยัดอย่างที่ท่านสุนทรภู่กล่าวไว้หมดไม่ได้ เพราะเราไม่อยู่
ในภาวะที่จะท�าอะไรๆ  เองได้มากเหมือนสมัยโบราณ แต่ถึงโบราณยังไง ถ้าวิเคราะห ์
ค�ากล่าวนี้ให้ดีๆ แล้ว ปัจจุบันเราท�าเองทุกอย่างไม่ได้ ต้องมีแลกเปลี่ยน ให้คนอื่นช่วยท�า 
หรือว่าซ้ือหามา แต่ถ้าต้องซื้อก็ต้องหัดท�างบประมาณ เด็กๆ หัดท�าเองก็ได้ คือมีเงินอยู่
จ�านวนหนึ่งที่จะใช้ ก็ต้องดูว่าจะซื้ออะไรได้บ้าง ถ้าเงินไม่พอ ก็ต้องจัดล�าดับว่าเราต้องการ
อะไรมาก อะไรจ�าเป็นก่อนหลัง นึกถึงเมื่อตอนเป็นเด็ก อยากได้สมุดสักเล่มยังโดนถาม
ว่า เมื่อได้สมุดนี้ไปแล้วจะใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง มีแล้วจะดีข้ึนอย่างไร ก็ต้องหัด
ใช้ความคิดตั้งแต่อยู่ชั้นประถม

ข้อส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ เมื่อได้ของมาแล้ว เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน
ซึ่งบางอย่างมีราคาแพงมาก ก็ควรจะใช้ของนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ของราคา 
1,000 บาท ใช้ไปใช้มาเหลือเพียง 1 บาทเท่านั้น ก็ต้องใช้อย่างถนอม ไม่ทิ้งขว้าง มีเพื่อ
ใช้จริงๆ ไม่ใช่มีเพื่อความโก้เก๋ต่างๆ

* อ้างอิงตามต้นฉบับที่กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในโครงการฉลอง 200 ปีกวีเอกสุนทรภู่ พ.ศ.2529 ที่พิมพ์เผยแพร่กัน 
ทั่วไปนั้นได้แก้ไขให้เคลื่อนจากต้นฉบับบ้าง เช่น “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท” “ถ้ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง” ค�าว่า 
ประจบ นั้นความหมายหนึ่งแปลว่า บรรจบเพิ่มให้ครบจ�านวน จดกัน ใกล้ชิดต่อกัน ท�าให้เข้ากันสนิท แต่โดยทั่วไปแล้ว
ปัจจบุนัมกัจะรับรู้กันในความหมายของการประจบประแจง (พดูหรอืท�าให้เขารกัเขาชอบ) ไม่ค่อยรบัรูก้นัในอกีความหมายหนึง่
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มี 2 ความคิดที่ขัดแย้งกัน คือ การใช้ของบางครั้งใช้อย่างถนอมๆ ท�าให้ใช้ได้
นานเกินไป ก็ไม่ดีเหมือนกัน เพราะท�าให้ไม่เกิดการผลิตใหม่ อีกพวกหนึ่งบอกว่าการใช้
ของอย่างถนอมให้เก็บไว้ใช้ได้นานๆ เป็นการประหยัดทรัพยากร ที่จริงแล้วไม่แต่เฉพาะ
ของ แม้แต่อาคารสถานที่ก็ควรค�านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้สอยมากกว่าการท�าให้โอ่อ่า 
และอาคารที่ใช้ได้นั้นควรต้องใช้ให้เต็มที่ เช่น บางครั้งอยู่ใกล้กัน แต่ต่างคนก็ต่างสร้าง
จนมีมากเกินความจ�าเป็น เพราะผู้คนมักคิดกันว่าเป็นงบประมาณ หรือที่พูดกันว่าได้ 
งบประมาณมา งบประมาณเป็นของรัฐบาล จึงไม่รู้จักเสียดาย ถือว่าเป็นงบประมาณของ
หน่วยงานเรา ไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ร่วม ที่จริงเงินหรืออุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นของรัฐบาล 
แต่เป็นของราษฎรที่ท�างานเหนื่อยยากและเสียภาษีอากรให้รัฐ

นอกจากนั้นของบางอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม จะขอ
งบประมาณมานั้นก็ต้องคิดว่า จะใช้ให้เต็มศักยภาพหรือมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ อาจจะ
ต้องคิด cost benefit หรือ cost effectiveness มีการวางแผนการใช้งานร่วมกับ 
หน่วยงานอืน่ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงได้หรอืไม่ หรอืผูท้ีใ่ช้นัน้มคีวามเข้าใจเทคนคิการใช้เครือ่งมอืนัน้
เพียงพอหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีของแล้วยังไม่รู้เทคนิคก็ต้องฝึกหัดให้ได้เสียก่อน ต้องฝึก 
ให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างของใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับทรัพยากรหรือ
ศักยภาพที่มีอยู่ มีปัญหาอีกอย่างที่ควรจะคิดกัน คือ จะลดการพึ่งพาผู้อื่นได้อย่างไร  
เพียงไร หรือควรจะเพิ่มการพึ่งพาซึ่งกันและกันในอัตราแค่ไหน เพราะถ้าจะไม่พึ่งกันเลย
ก็ไม่ได้ แต่พึ่งมากก็ไม่ดี เหล่านี้เป็นต้น นี่คือแนวโน้มของปัญหาในอนาคต

ในด้านความเสมอภาคทางด้านการศึกษานั้น สมัยโบราณการเรียนการสอน
เป็นไปตามหมู ่คณะและวงศ์ตระกูล หรือบางคนก็หวงวิชา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมให้เกิดการศึกษามวลชน มีพระราชประสงค์ให้คนทั่วไป
ได้มโีอกาสเรยีนรูเ้สมอกนั ไม่ว่าเป็นลกูท่านหรอืลกูชาวนา หรอืใครๆ กต็าม ทรงใช้ค�าว่า 
เสมอกัน มีพระราชด�ารัสเช่นนี้ พระราชบัญญัติประถมศึกษาจึงเกิดขึ้นในรัชกาลต่อมา
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แนวโน้มนี้จะยังมีต่อไปเรื่องการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี รวมทั้งสมัยนี้ที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่อยู่ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ผู้ท่ีมีปัญหาครอบครัว 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและทางสมอง ความบกพร่องเหล่านี้ บางอย่างป้องกัน
หรือแก้ไขไม่ได้หรือท�าได้ยาก บางอย่างก็ท�าได้ เช่น การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหา 
ทุพโภชนาการ การสร้างความเสมอภาคเช่นนี้อาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ รวมท้ังต้องใช้ครู 
หรอืผู้ปฏบิตัทิีไ่ด้รบัการอบรมมาเฉพาะทาง ทีจ่รงิการศกึษาผูใ้หญ่กเ็ป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสพวกหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะมี
งานยุ่ง จะเรียนก็ไม่ค่อยมีเวลา ก็ต้องให้เขามีโอกาสได้เรียนตามศักยภาพและเวลาท่ี 
เอื้ออ�านวยให้ ถือว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคมอย่างหนึ่ง อนึ่ง 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับต่างๆ นั้น ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกต้องมีความ
ช�านาญและมีคุณธรรม จึงจะท�าได้อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

แนวโน้มความรู้ทศวรรษหน้าจะมีหลายอย่าง ดังนี้

ประการแรก ความรูส้ากล คอืความรูท้ีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบกนัได้ทัง้โลก

ประการที่ 2 ความรู้ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ที่เราจะก�าหนดว่า 
   คนไทยควรต้องรู้อะไร

ประการที ่3 ความรูท้้องถิน่ ทีท่�าให้เรารูค้วามเป็นมาและศกัยภาพของท้องถ่ิน

ที่ส�าคัญคือ จะต้องสามารถโยงความรู้ทั้ง 3 ระดับนี้ให้เข้ากันได้ เช่น น�าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยวิชาชีพในท้องถิ่น โดยอาจารย์ต่างๆ ท�าโครงการพัฒนาวิชาชีพ
เกษตร ในระดับประเทศนักเรียนจะต้องมีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์อะไรและอย่างไร 
เช่น ให้เรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อ โดยหวังว่าผู้ที่มีความรู้แล้วจะสามารถบริการ
ชุมชนวงแคบๆ ในต�าบลของเขาได้ หรือการโยงเข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้าน 
เช่น มีพืชอะไรในท้องถิ่นที่สมควรน�าเทคโนโลยีที่เรียนรู้ใหม่นี้มาท�า

58-03-066_017-034_J-UnCoated.indd   25 3/14/15   9:33 AM



26

เรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีท่ีจะมีศักยภาพ
มากต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับ Information Technology หรือ IT และเทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคมสื่อสาร ไม่เฉพาะในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการศึกษา
หรอืการสร้างความชืน่ชมศลิปวฒันธรรมระดบันานาชาต ิระดบัประเทศ และระดบัท้องถิน่ 
ก็มีความส�าคัญยิ่ง จะช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจและก็สร้างความสามัคคีในสังคม 
ทุกระดับ

สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษาที่สมดุล

ทศวรรษหน้าแนวโน้มการศึกษาหาความรู้จะเป็นอย่างไรก็ตาม จะขออนุญาต
ยืนยันหลักการเก่าแก่ที่ปู่ ย่า ตา ยาย เชื่อกันมา ข้าพเจ้าเองทุกครั้งที่ใครมาขอให้พูด
เรื่องการศึกษา ก็จะย�้าหลักเก่าๆ ที่คนซึ่งอายุมากหน่อยจะเคยได้ยิน ส่วนคนสมัยใหม่
อาจจะไม่เคยได้ยินแล้วคือ “สุ จิ ปุ ลิ” และการแบ่งการศึกษาที่สมดุลเป็น พุทธิศึกษา 
จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหลักการท่ีสามารถปรับใช้ได้
อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับทุกกาลสมัย

สุ คือ สุตมยปัญญา หรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟัง ในที่นี้ขอตีความว่า 
การฟังคือ การรับสารหรือสาระทั้งปวง รวมทั้งการได้รู้ ได้เห็น และการอ่านหนังสือที่จริง
หนังสือน่าจะยังเป็นสื่อหลักสื่อหนึ่งที่ให้ความรู้ความบันเทิง ปัจจุบันนี้มีสื่ออื่นๆ อีก เช่น 
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสาร 2 ทางส�าหรับโรงเรียนที่มีเครือข่าย 
SchoolNet หรือโครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้ส�าหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทยท่ีท�ากัน
อยู ่ในขณะนี้ จะเป็นซีดีรอมหรือ CAI (Computer – Aided Instruction หรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ตอนนี้มีกันมากขึ้น แต่สื่อพวกนี้ราคาค่อนข้างแพง บางแห่งใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพดี แต่บางแห่งมีไว้ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คงจะต้องแก้ไข
กันต่อไป ในที่น้ีขอแนะน�าสารานุกรมส�าหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์ซ่ึงโรงเรียน
ส่วนใหญ่จะมีอยู ่แล้ว ขณะนี้มีเว็บไซต์ (Web Site) อยู่ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก 
(http://kanchanapisek.or.th/) เนื่องจากสารานุกรมนี้เพิ่งฉลองครบรอบ 30 ปี  
มีการเผยแพร่อย่างมาก จึงไม่ขอกล่าวซ�้าอีก
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จิ คือ จินตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการคิด คิดในที่นี้ไม่ใช่คิดส่งเดชแต่
ต้องค้นคว้าหรือมี “สุ”มาก่อนจึงจะมี “จิ” ได้ แล้วใช้ปัญญาความคิดไตร่ตรองว่าอะไร
ควรเป็นอะไร เป็นการกรองอีกทีว่าที่เราได้ สุ มานั้นเป็น สุ ถูกหรือ สุ ผิดเป็นการหัดใช้
เหตุผลวิเคราะห์เพื่อให้มีปัญญาแหลมคมและเพิ่มพูนมากขึ้น การใช้ จิ นี้จะช่วยให้เกิด
จินตนาการและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งสิ่งที่งดงามมีศิลปะด้วย

ปุ คือ ปุจฉา แปลว่า ถาม มากจาก สุ และ จิ ต้องมีความปรารถนาหาค�าตอบ
เพิ่มเติมให้มีปัญญางอกเงยยิ่งๆ ขึ้น แนวโน้มทศวรรษหน้า ปุ เป็นเรื่องส�าคัญ ไม่ใช่รู้จาก
การบรรยายเฉยๆ ต้องบรรยายไปพลางถามไปพลางด้วย

ลิ คือ ลิขิต หรือจดบันทึก เมื่อได้ค�าตอบหรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์บน
รากฐานของเหตุผลแล้วก็ต้อง ลิ ในสมัยเด็กๆ อาจารย์ก�าชัย ทองหล่อ สอนภาษาไทย
ให้ท่องว่า “น�้ามากปลาไม่ตาย จดหลายหลายสอบไม่ตก” แต่จดแล้วลืมอ่านก็ตกเหมือน
กัน ต่อมาค�าว่า จด ก็ขยายออกมาใช้ในความหมายของการพิมพ์ด้วย การท�าฐานข้อมูล
ของคอมพิวเตอร์ (Computer Database) ถือเป็นการ ลิ อย่างหนึ่ง การจดนั้นถือว่าจด
เพื่อให้เรารู้เอง และเผื่อให้คนอื่นเอาไปศึกษาแล้วรู้ต่อด้วย เดี๋ยวนี้มีแนวโน้มว่าความรู้
ต่างๆ น้ัน คนเดียวท�าไม่ได้ ต้องใช้เวลานานหลายชั่วคน หรือ หลายคนช่วยกันท�า
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ส่วนการศึกษา 4 แขนงนั้นเป็นเรื่องท่ีเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน 
เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษา เป็นวิธีสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพแก่
ประเทศ

พุทธิศึกษา หมายถึงการศึกษาเนื้อหาความรู้วิชาการที่มีหลายสาขา แต่ละสาขา
มีวิธีการ สุ จิ ปุ ลิ ต่างๆ กัน แต่ก่อนนี้พูดกันว่า “มีความรู้รู้กระจ่างแม้อย่างเดียวแต่ให้
เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล”บางคนบอกว่าปัจจุบันรู ้อย่างเดียวหรือที่เรียกว่าขุดหลุมลึก 
ยังไม่พอ ต้องมีความรู้รอบตัวดังที่ฝรั่งกล่าวว่าเป็น Renaissance man คือคนสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยา ตอนนั้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 ซ่ึงผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนั้นคนเป็น
ทั้งกวี จิตรกร นักวิทยาศาสตร์ ครบทุกอย่าง จึงจะถือว่าเป็นคนมีการศึกษาแต่พอมาถึง
ตอนน้ีความรู้มีหลายอย่างเพิ่มเข้ามาทุกที เรียนเท่าไรก็ไม่หมด ขืนคนเดียวเป็นหมด 
ทุกอย่างก็ท�าอะไรไม่ได้ จึงแนะน�าว่าให้รู้จริงหรือรู้ลึกเสียอย่างหนึ่ง แล้วรู้พอสมควรหรือรู้
รอบอีกหลายๆ อย่าง ข้อส�าคัญคือ ต้องสามารถโยงความรู้เข้าด้วยกันหรือหาว่าความรู้
น้ันอยู่ที่ไหน แล้วดึงมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

นักเรียนสมัยใหม่นี้เรียนยาก เพราะสาขาของความรู้มีมากขึ้นและที่มาโยงกัน
นั้นก็มากต่างจากสมัยก่อน จะมาตัดว่ารู้อย่างหนึ่งต้องไม่รู้อีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ นักเรียน
ควรมีโอกาสได้เรียนวิชาอย่างกว้างขวางโดยไม่จ�ากัดสาขาวิชา

จริยศึกษา คือการสอนให้มีคุณธรรม คุณธรรมนั้นไม่ใช่เน้นหนักท่องจ�าคุณธรรม
ทางศาสนา ที่ส�าคัญคือ การปลูกฝังคุณธรรมในชีวิตประจ�าวัน เช่น ความซื่อตรง ถ้าเรา
ขายของแล้วปลอมแปลงสินค้า ก็ท�าให้เสียความน่าเชื่อถือ ต่อไปก็ไม่มีใครมาซื้ออีก 
คุณธรรมที่ควรฝึกอบรมให้มีในตนคือ การรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เอื้อเฟื้อกันตามวาระ
อันควร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ มีระเบียบวินัย มีส�านึก
ที่ดีต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะเราต้องอยู ่ร่วมกัน ต้องนึกถึงส่วนรวมก่อน  
ส่วนการเคารพในสิทธิและปัญญาของผู ้อื่นเป็นเรื่องที่จะมีผู ้ที่ส�านึกมากเข้าทุกที  
ในอนาคต ถ้าเราไม่ส�านึกก็อยู่ในโลกที่เขาส�านึกได้ล�าบาก
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เรื่องจริยศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ท�าได้ง่ายๆ ต้องใช้เวลาในการปลูกฝังกล่อมเกลาตั้งแต่
เด็ก เร่ืองพุทธิศึกษาดูประเดี๋ยวเดียวก็อาจจะเข้าใจได้ แต่จริยศึกษาเป็นเรื่องของ 
การปฏิบัติ ครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างก่อน จึงจะช่วยให้การปลูกฝังจริยศึกษาประสบ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้

พลศึกษา รวมถึงสุขศึกษา สุขาภิบาล ความสะอาด การกินท่ีถูกต้องตาม 
สุขบัญญัติ เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับ
สภาพร่างกาย อาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นเกมกีฬา การงานต่างๆ เช่น ถูเรือน ท�าสวน ก็นับเป็น
พลศึกษาได้ พลศึกษาจะช่วยลดการป่วยไข้ แต่ถ้าท�ามากเกินไปก็อาจท�าให้ป่วยไข้ได้ 
เช่นกนั นอกจากน้ันยงัช่วยให้ร่างกายต้านทานโรคได้ ท�าให้มสีมองพอท่ีจะเรยีนรู ้และมกี�าลงั
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ การหัดพลศึกษาไม่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์แพงเสมอไป และ 
ไม่จ�าเป็นต้องเล่นกีฬาแข่งขันเอาชนะกันอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องพลศึกษานอกจากดูแล
ทางกายแล้ว ต้องดูแลทางจิตใจด้วย กายกับจิตต้องพัฒนาคู่กันไป

หัตถศึกษา คือ ความสามารถใช้มือประดิษฐ์งานหัตถกรรมได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ 
จะมีของส�าเร็จรูป แต่การรู้จักใช้มือประดิษฐ์สิ่งของนั้นจะช่วยสมองด้านการสั่งงานความ
สัมพันธ์ระหว่างสมองกับมือจะดี หัตถศึกษาพื้นฐาน เช่น งานช่างไม้ เย็บผ้า ไฟฟ้า ช่างกล 
ล้วนส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของเรา หัตถศึกษาช่วยให้ผู ้เรียนมีใจรักศิลปะ มีความ 
เยือกเย็น มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการ
ท�างานโดยไม่รังเกียจว่าเป็นงานหนักหรืองานเบา หัตถศึกษาอาจเป็นเครื่องน�าก่อนแล้ว
จึงสานต่อเป็นงานด้านอื่นๆ

ตอนนี้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป คนเราอาจต้องมีทัศนคติท่ีดีต่องาน เพราะการ
มีงานท�าก็นับว่าเป็นบุญแล้ว แต่ก่อนนี้จะมีทัศนคติท่ีว่าเรียนไปแล้วรังเกียจงาน เช่น 
บางคนเคยมงีานท�า พอมกีารศึกษาสงูขึน้เรยีนจบระดบัท่ีมากข้ึน กลบัไปท�างานท่ีท�าอยูเ่ดมิ
ไม่ได้ หรือท�างานบางอย่างก็ไม่ได้ เพราะเป็นงานต�่า ท�าไม่ได้ แทนที่จะคิดเอาความรู้ที่
ได้เรียนเพิ่มขึ้นมาพัฒนาการท�างานด้วยวิธีการใหม่ท่ีดีข้ึน การท�างานอะไรก็ตามต้อง
พัฒนาอยู่เสมอ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเรียนไปแล้วท�าให้มีประสิทธิภาพน้อยลงนั้น ก็ไม่น่าจะ
เป็นการศึกษาที่ถูกต้อง
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แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าอีกอย่างหนึ่งที่มักจะได้ยินได้ฟังกันทุกวัน 
คือ การศึกษาที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใน 2-3 วันนี้ไปที่ไหนทุกคนก็พูดให้ฟังถึงเรื่อง
น้ี แต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไร ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ไปอบรมด้วย ท�าให้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ก็ต้อง
แต่งเอาเอง เข้าใจว่าวิธีการส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีให้นักเรียนหรือเด็กเป็นศูนย์กลางนี้ 
เป็นส่ิงที่สอนกันมานานแล้ว ตอนข้าพเจ้าเด็กๆ ก็เคยได้รับการศึกษาแบบนี้คือครูเอาใจ
ใส่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการใช้ สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษา 4 อย่างนี้
แหละ สถานศึกษาเดี๋ยวนี้ที่ใช้อยู่ก็มี แต่ปัจจุบันสถานศึกษาของเรามีเด็กมาก การศึกษา
ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางคงท�าล�าบากขึ้น ที่ส�าคัญและควรเน้นกันคือ ต้องส่งเสริม
นักเรียนเรื่องการค้นคว้าหาความรู้

สมัยใหม่ครูไม่ค่อยพอ เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมตามโรงเรียนจะได้ยินเสมอว่า
โรงเรียนนี้ขาด 3 ต�าแหน่ง โรงเรียนนี้ขาด 5 จังหวัดนี้ขาด 500 จ�าเป็นต้องให้นักเรียน
ช่วยตัวเองกันบ้าง ที่จริงเรื่องให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ช่วยตัวเองเป็นเรื่องของปรัชญา
ความคิดเพื่อพัฒนานักเรียน ไม่ใช่ว่าคนขาด เลยต้องให้นักเรียนช่วยตนเองบ้าง วิธีการ
หนึ่งที่เขาใช้กันเรื่องการศึกษาที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้นก็คือ ต้องมีงบประมาณหรือ
ต้องเรี่ยไรให้มีห้องสมุดส�าหรับนักเรียน เราต้องปลูกฝังนักเรียนให้รู ้สึกอยากอ่าน  
เคยเห็นโรงเรียนหลายแห่งสอนนักเรียนตั้งแต่เล็กๆ ให้รู ้จักอ่านหนังสือ ให้เด็กๆ  
อ่านหนังสือคนละเล่ม แล้วมาเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันว่า 
วันน้ีฉันอ่านเล่มนี้ เธออ่านเล่มไหน เล่าให้กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดและวิจารณ์กัน
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ข้าพเจ้าเคยเปิดพบเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศท่ีเป็นเวทีให้
เด็กท�าแบบนี้ ให้เด็กคนหนึ่งเขียนความคิดเห็นของตนลงไป เพื่อเล่าให้เด็กอื่นๆ ที่เปิดดู
ทราบว่าเขามีความคิดต่อหนังสือเล่มนี้อย่างไร ในลักษณะนี้การอ่านเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการใช้สื่ออื่นๆ ต่อไป หลายแห่งบอกว่าสื่อหนังสือเป็นพื้นฐาน ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
น้ันเอาไว้ทีหลังแต่บางทฤษฎีก็ว่าให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เด็กเล็กเลยก็มี

ข้าพเจ้าเองยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกัน ต้องขอคิดอีกหน่อย เพราะบางครั้งใน
สถานะที่ทรัพยากรจ�ากัด เช่น มีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนั้นเพียงจ�านวนหนึ่ง เราจะให้
โอกาสเด็กโตหรือเด็กเล็กก่อนกัน บางคนบอกว่า เด็กโต โตแล้ว ควรจะใช้ก่อน ถ้ายัง 
ไม่ได้ใช้ก็จะพ้นวัยไปเสียก่อน เพราะฉะนั้นต้องรีบจัดหาให้เขามีใช้ ส่วนเด็กเล็กๆ นั้น 
ควรจะต้องรู้เรื่องของธรรมชาติ สิ่งที่เป็นไปตามที่เห็นเป็นจริงไปก่อน รอให้โตอีกสักนิด
ค่อยเรียนคอมพิวเตอร์ก็คงทัน แต่บางคนบอกว่ายิ่งเด็กเล็กมากก็จะยิ่งกดโน่นกดนี่ได้
ว่องไวกว่าเด็กโต ข้าพเจ้าน้ันสมัยเด็กๆ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ดูเหมือนจะใช ้
การหมุนเป็นส่วนมาก เช่น การหมุนโทรศัพท์ การหมุนปรับหาค่าอะไรต่างๆ ก็ใช้มือหมุน 
แต่ในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นกดลงไปตรงๆ สมัยหมุนกับสมัยกดก็เป็นคนละสมัยกันแล้ว

นอกจากการอ่านแล้ว บทบาทของครูในการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
แบบแต่งเองของข้าพเจ้านั้น จะต้องสร้างทักษะในการสังเกตแก่เด็กด้วย คือชี้ให้เด็ก
รู ้จักสังเกตดูลักษณะของผู้คน ลักษณะของธรรมชาติรอบตัว หรือสังเกตจากผลของ 
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การทดลองต่างๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรเก็บมาศึกษา มาสังเกตดูว่ามีความเปลี่ยนแปลง
อะไรและอย่างไรในสภาพธรรมชาติ กล่าวคือ ต้องสร้างให้มีความสามารถในการสังเกตสูง
ต้องให้รักการเรียนรู้ หรือหมั่นศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ

ในสมัยก่อนเมื่อข้าพเจ้ายังเล็ก การสอนท่ีข้าพเจ้ารู้สึกว่าดีคือเขาสอนให้เรา
อยากรู้ อยากเห็น อยากดู อยากเรียน ไปเสียหมด บางครั้งก็มากเกินไปด้วยซ�้า พออยาก
รู้ อยากเห็น แล้วก็อยากคิด อยากถาม อยากเสนอข้อคิดของตนเองบ้าง ขณะท่ีการเรียน
ในตอนหลังนี้หลายคนมาบ่นกับข้าพเจ้าว่า เรียนแล้วนักเรียนอยากได้เพียงเกรดและ
คะแนนดีๆ โดยไม่กระตือรือร้นที่จะอยากรู้หรือค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมเองเลย ข้าพเจ้ายัง
บอกกบัอาจารย์ท่านน้ันว่าสงสยัจะสอนไม่ดเีองมัง้ ต้องสอนแล้วเขาอยากรูอ้ยากค้นเพิม่เตมิ 
และเมื่อเรียนแล้วจะต้องสามารถที่จะอธิบายความรู ้ ท่ีตนได้รับมาแล้วรวบรวม 
ความคิด เขียนให้ครูอาจารย์หรือผู้อื่นทราบได้

คนบางคนความรู้ดีเรียนมามาก แต่อธิบายไม่ได้เลย บางคนตอบปากเปล่าได้
แต่เขียนออกมาไม่ได้ เขาบอกว่าที่จริงหนูก็รู้ แต่เขียนไม่ออก ท�าให้ได้เกรดไม่ดีบางคน
เคยท�าแต่ข้อสอบปรนัยที่มีตัวเลือก 4-5 ตัวให้เลือก เมื่อมีตัวเลือกก็จะท�าได้ แต่ถ้าให้ 
คิดเองโดยไม่มีการบอกใบ้ให้ก็จะคิดไม่เป็น ความจริงมีตัวเลือกนั้นง่ายกว่าเพราะประสบ
มากับตนเอง อะไรที่เขายังไม่พูดให้ฟังจะนึกไม่ออก แต่ถ้าคนมาพูดให้ฟังเรื่อยๆ ว่าอันนี้
ใช่หรือไม่ จะตอบได้ว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิด แต่ข้าพเจ้าแก่แล้วไม่เป็นไรอีกไม่เท่าไรก็ตาย 
ถ้าเป็นเด็กๆ ในทศวรรษหน้าน่าจะคิดเองเป็นตั้งแต่ต้น

บางคนให้ไปท�ารายงานก็ไปถ่ายส�าเนาข้อความจากหนังสือมาตัดแปะติดกาว
หรือสมัยใหม่หน่อยก็ดึงมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมา paste ติดกัน โดยท่ีไม่มีอะไรเป็น
ของตนเองเลยสักอย่างเดียว บางครั้งตรวจรายงานนักเรียน ในรายงานเขียนว่า  
“…ดังที่กล่าวไว้แล้วในหน้า 20” ข้าพเจ้าต้องแอบกระซิบบอกว่า “ขอโทษ รายงานเธอ
มีเพียง 15 หน้าเท่านั้นนะ” การฝึกทักษะการเขียนจึงเป็นสิ่งที่น่าจะยังส�าคัญอยู่ส�าหรับ
ทศวรรษหน้า ส่วนศตวรรษหน้านั้นไม่ทราบอาจจะเป็นอย่างอื่นแล้วก็ได้
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การเรียนให้ดีจริงนั้นเริ่มจากของใช้ท่ีไม่แพงก็ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะนิยมใช้สื่อ
คอมพิวเตอร์กันมาก และถ้าใช้เป็นจะอ�านวยความสะดวกได้มากก็ตาม ปัจจุบันการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์มิได้เป็นการเรียนการสอนทางเดียวอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน 
แต่เป็นการเรียนการสอน 2 ทาง เป็น interactive media ใช้พวก virtual reality, 
virtual classroom, virtual university เป็นต้น ลักษณะของการศึกษาทางไกลก�าลัง
เป็นที่นิยมกัน การสอนวิชาต่างๆ ในคอมพิวเตอร์นั้นจะฟังได้ทั้งเสียง เห็นภาพอาจารย์
ที่ก�าลังพูด และสามารถส่งค�าถามข้อคิดเห็นไปให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ คนที่อยู่เมืองไทยอาจจะ
ลงทะเบียนเรียนทางไกลที่ต่างประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ก็ได้

การศึกษาระดับสูงในทศวรรษหน้านั้นมีแนวโน้มว่าจะปนกันหลายอย่าง กล่าว
คือมีทั้งการศึกษาแบบที่ครูมาสอนกันเองตัวต่อตัว หรือการใช้ระบบการศึกษาด้วย 
เคร่ืองไม้เครือ่งมอืทางไกลดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว และคงจะมแีนวโน้มว่าเป็นการจดัการศกึษา
โดยหลายๆ กลุ่มเข้าร่วมกัน ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายเอกชนที่เป็นมูลนิธิหรือบริษัทการค้าต่างๆ 
บริษัทเหล่าน้ีจะต้องเน้นเร่ืองการวิจัยและการพัฒนาของบริษัท หน่วยวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทกับหน่วยวิจัยของสถาบันการศึกษาท้ังท่ีเป็นของรัฐและเอกชนมีแนวโน้มท่ีจะ
ร่วมกันในเรื่องของการออกทุนวิจัยและค้นคว้า จะคิดว่าใครจะได้ประโยชน์ใครจะได้
ก�าไร ซึ่งก็ต้องมีส่วนที่ได้ก�าไรทั้งสองฝ่าย และต้องคิดด้วยว่าใครเขาท�าอะไรเขาก็ต้องหวัง
ผลก�าไรตอบแทนกันทั้งนั้น ในปัจจุบันและอนาคตของฟรีคงไม่มีแล้ว

ครูบางคนมาบอกว่า กลัวหมดความหมายถ้าน�าระบบใหม่เข้ามาใช้ ข้าพเจ้า 
คิดว่า หากครูไม่ปรับปรุงตนคงหมดความหมายแน่ เพราะระบบการศึกษาเช่นนี้เป็น 
แนวโน้มที่ใช้กันในอนาคต ครูต้องปรับตัวโดยจะต้องอ่านมาก การให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้นถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าเป็นการให้ครูเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นกัน ถ้าครูจะเกณฑ์
ให้นักเรียนอ่านโดยครูไม่อ่านนั้นไม่ได้ ครูจะต้องอ่านมากและศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 
ให้มากอยู่เสมอ ไม่ใช่เอาความรู้ที่เรียนมาจากวิทยาลัยครูเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วมาฉาย
ซ�้าซากแต่เพียงอย่างเดียว ต้องสามารถแนะเด็กได้ว ่า หากต้องการรู ้ เรื่องอะไร 
จะไปหาความรู้ได้ที่ไหน เช่น ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็ว่าเรื่องอย่างนี้จะต้องไปค้นในหนังสือ
อะไร บางครั้งต้องบอกสถานที่ที่จะไปค้นด้วย ต้องฝึกและพัฒนาเด็กให้รู้จักค้นหาข้อมูล
หรือสารสนเทศที่ต้องการ
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เมื่อเร็วๆ น้ีข้าพเจ้าไปที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง เด็กท�ารายงานมาเสนอให้ดู 
ข้าพเจ้าถามว่าข้อมูลที่ท�ารายงานน้ีหามาจากไหน เขาบอกว่าในห้องสมุดโรงเรียนนี้ไม่
ค่อยมี เขาตามไปค้นในห้องสมุดอ�าเภอหลายแห่ง เพราะแต่ละอ�าเภอก็มีข้อมูลท่ีแตกต่าง
กันออกไป เช่น หนังสือนี้รูปดี แต่เรื่องไม่ได้เรื่อง หนังสือนี้เรื่องดี แต่รูปมัวๆ ก็ต้องดูหลาย
เล่ม ข้าพเจ้าฟังดูก็ทราบว่าเขาเข้าใจที่จะรวบรวมค้นหา รู้ว่าจะไปหาท่ีไหนและจะค้นหา
อย่างไร

สมัยนี้หาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย ครูจึงน่าจะไปตรวจดูก่อนว่า เรื่องที่จะ
ก�าหนดวางแผนให้พูดในชั้นเรียนนั้นจะมีเว็บไซต์อะไรบ้างที่จะส่งเสริมการสนทนาใน
ชั่วโมงน้ัน ต้องตั้งข้อสังเกตได้ว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอย่างไร เพราะในเรื่องเดียวกันจะมีหลาย
เว็บไซต์ แต่ละเว็บไซต์จะมีข้อเด่น ข้อด้อยที่ต่างกันออกไป นอกจากนั้นถึงจะมีเครื่องมือ
ช่วยในการค้นหา (Search Engine) อยู่หลายชนิดก็ตาม ครูก็จะต้องมีความรู้ที่ดีในเนื้อหา
ที่จะค้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวิทยาศาสตร์ และน่าจะมีความรู้ภาษาอังกฤษท่ีดีพอ
ทั้งครูและนักเรียน เพราะเว็บไซต์เหล่านี้ภาษาอังกฤษจะมีมากกว่าภาษาไทย ในการสอน
นั้นน่าจะน�าให้เด็กออกความคิดได้ โดยไม่ใช่ว่าครูเป็นผู้ถามน�าแล้วให้เด็กตอบคล้อยตาม
ตนเองแต่เพียงอย่างเดียว

การสอนแบบนี้ให้ได้ผลนั้นเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากมาก ไม่ทราบว่าครูจะท�าได้สักกี่คน 
เป็นหน้าที่ของสถาบันที่สร้างและอบรมครูจะต้องค�านึงว่า ครูจะต้องมีทั้งความรู้
เน้ือหาที่แม่นย�า ถูกต้อง ทันสมัย และมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตามรวมทั้ง
ต้องมีคุณธรรมที่ครูพึงมีต่อนักเรียน เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร  
ความเอาใจใส่ในการสอน ความอดทน เป็นต้น ให้สมกับที่ถือกันว่า ครูบาอาจารย์
เป็นที่ 2 รองจากบิดามารดา

แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าที่ข้าพเจ้านึกออกก็มีเพียงเท่านี้ การประชุม
ในช่วงต่อไปท่านอื่นคงพูดบ้าง ข้าพเจ้าขอยุติเพียงแค่นี้
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

ในการเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 20 กันยายน
จัดโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

และ สํานักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
วันที่ 19 กันยายน 2557

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
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	 วนันีจ้ะเรยีกว่าเสวนากค็งไม่ได้	 เพราะพดูอยูค่นเดยีว	 เสวนาต้องพดูหลายๆ	 คน	 
แต่กไ็ม่เป็นไร	 และคราวนีท้างมลูนธิอิานนัทมหดิลตัง้หวัข้อมาว่า	 อาชวีศกึษา	 ดเูหมอืนว่า 
จะพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปจนจะหมดเรื่องแล้ว	 แต่หัวข้อนี้ยังไม่เคยพูด	 ข้าพเจ้าก็จะลอง
เรียบเรียงดู	

คําจํากัดความของอาชีวศึกษา

พดูถงึความหมายของ	 อาชีวศกึษา	 กม็หีลายความหมาย	 แต่สรปุรวมแล้วกเ็ป็น 
การสอนอาชพีและเทคนิคในการท�าอาชพีต่างๆ	 อาท	ิ หตัถกรรม	 รวมท้ังฝึกหดัให้สามารถ
ท�างานได้จริง	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิชาชีพและช่างเทคนิค	 หรือถ้าเรียนสูงขึ้นไปจะ
เป็นวชิาชีพหลายอย่าง	 เช่น	 วศิวกรรม	 การบัญชี	 เป็นด้านเทคนคิหรอือาชีพ	 ทีจ่ะเอาไป 
หาเลี้ยงชีพได้	

สมยัก่อนนีส่้วนใหญ่พ่อแม่มอีาชพีอะไรลกูกม็กัมอีาชพีตามนัน้	 เพราะเหน็พ่อแม่ 
ท�ามาตัง้แต่เดก็ๆ	 กม็คีวามช�านาญ	 ลกูบางคนมคีวามสงัเกต	 มคีวามสร้างสรรค์ท่ีด	ี กส็ามารถ 
ปรบัปรงุงานน้ันให้ดีขึน้หรือมรูีปแบบใหม่ทีพ่ฒันาข้ึนไปอกี	 แต่บางคนไม่ได้ชอบงานท่ีพ่อแม่ 
ท�าอยู	่ แต่ไปชอบงานทีค่นอืน่ท�า	 กไ็ปขอเรียนจากบุคคลอืน่	 เป็นการเข้าไปฝากตวัเป็นศษิย์	
หรือไปแอบดูแอบฟัง	 แบบที่เรียกว่าครูพักลักจ�า	 เช่นความรู้ทางดนตรีก็ไปแอบฟังในตุ่ม
หน้าบ้านคร	ู ได้ยนิเขาซ้อมกจ็�าเอาไว้	 หรอืว่ามคีนทีแ่อบส่องกล้องเข้าไปในครวัของเพือ่น
บ้านดูเพื่อนบ้านปรุงอาหารในครัวว่าเขาใส่อะไรบ้าง	 เพราะแต่ก่อนนี้แม้แต่ท�าครัวเขาก็
ปิดบังสูตรเป็นสูตรลับ	ก็ต้องใช้การแอบดู	

ในต่างประเทศมรีะบบทีเ่รยีกว่า	 Apprenticeship	 คอืนกัเรยีนจะต้องไปฝึกงาน
ตามอาชีพที่ตนอยากเรียนจากอาจารย์	 การฝึกมักจะเข้มงวดมาก	 การท่ีจะไปเป็นศิษย์
ของครูที่มีชื่อเสียงแล้ว	 นอกจากจะได้ความรู้ก็ยังเหมือนได้	 “ใบประกอบวิชาชีพ”	 ด้วย	 
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การท�างานในวชิาชพีนีภ้าษาฝรัง่เศสเรยีกว่า	 “Compagnonnage”	 เข้าใจว่าภาษาองักฤษก็
คือ	“guild”	มีมาตั้งแต่ยุคกลางร่วมพันปีแล้ว	การรวบรวมช่างฝีมือประเภทที่ใกล้เคียงกัน
เข้าด้วยกัน	 ได้แก่	กลุ่มสร้างบ้านก็แยกเป็นช่างท�าหลังคา	ช่างเรียงหิน	ช่างตัดหิน	ช่างไม้	
กลุ่มพวกที่ท�าช่างหนัง	 ก็เป็นช่างท�าอานม้า	 ช่างท�ารองเท้า	 กลุ่มช่างเครื่องเหล็ก	 เช่น	 
ช่างหลอมเหล็ก	ช่างท�ากุญแจ	ช่างท�าเกือกม้า	ช่างท�าเหล็กดัด	

ปัจจุบันนี้	 Compagnonnage	 ก็ยังมีอยู่	 และเขาก็มีวิชาการใหม่ๆ	 เช่น	 ช่าง
เคร่ืองยนต์	 ช่างไฟฟ้า	 ช่างท�าปกหนังสือ	 ช่างเครื่องเพชร	 ช่างท�าขาเทียม	 ช่างท�า 
ฟันปลอม	 ผู้ที่เริ่มต้นเรียนที่เรียก	 aspirant	 เขาไปฝึกกับช่างที่เป็นครูประมาณ	 4	 ปี	 
ในภาพคือที่ที่ไปและได้เขียนหนังสือไว้	 ฝรั่งเศสภาคเหนือเขาใช้หินชนวนท�าหลังคาที่เป็น
สเีทาๆ	 ต้องเรียนอกีแบบหน่ึง	 ทางใต้มกัจะมงุกระเบ้ืองท่ีเป็นสแีดงๆ	 นัน่กเ็ป็นอกีวชิาหนึง่	
คอืสนใจอะไรกไ็ปเรียน	 ช่วงทีส่องเป็นช่วงท่ีเดนิทางไปท่ีต่างๆ	 จะเป็นส่วนท่ีฝรัง่เศสเรยีกว่า 
Tour	 de	 France	 คือการเดินท่องเที่ยวไปทั่วประเทศฝรั่งเศส	 แต่ละที่จะมีที่พัก	 มีคน
ดูแล	 มีคนแนะน�าแนวทางปฏิบัติความประพฤติ	 ในปัจจุบันนักเรียนจะเรียนสายสามัญ
ควบไปด้วยในตอนเยน็ๆ	 สดุท้ายก่อนทีจ่ะเป็นสมาชกิกลุม่อาชพีหรอืเป็นครหูรอื	 master	
ก็ต้องสร้างงานชิน้เอกเป็น	 masterpiece	 ขึน้มา	 ซึง่งาน	 masterpiece	 นีจ้ะเปิดโอกาส 
ให้คนเราใช้ความคิด	 ใช้จินตนาการได้เต็มที	่ ใช้เวลาสกัปีหนึง่กจ็ะเป็นสมาชิกเตม็ตวั	 สมยันี้
ทุกคนจะเรียนต่อ	 เป็นสถาปนิก	 เป็นวิศวกร	 หรือเป็นนักเรียนสาขาอื่นๆ	 สมาชิกนี้เพิ่งมี 
ผู้หญิงเป็นได้สักสิบปีมานี้เอง	
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กําเนิดโรงเรียนฝึกการอาชีพ

ส่วนเมืองไทยนี้	 การเรียนไปหยุดอยู่กับอาจารย์	 ก็นับว่าส�าคัญ	 อย่างเช่น 
อ่านในวรรณคดี	 ถ้าคนรบกันก็ต้องถามว่า	 เป็นลูกเต้าเหล่าใคร	 ใครเป็นครูบาอาจารย์	 
กจ็ะรูว่้าคนนีฝี้มอืสกัแค่ไหน	 และวชิาต่างๆ	 กม็ทีัง้ครฆูราวาสและครทูีเ่ป็นพระสงฆ์	 อย่างไป 
ทีเ่กาะเกรด็มวีชิาตดักระดาษ	 ไม่ใช่ว่ามแีต่คนจนีเท่านัน้ทีม่วีชิาตดักระดาษ	 คนไทยเชือ้สาย 
มอญก็มีการตัดกระดาษ	 แต่ข้อที่ต่างกันก็คือ	 ทางเมืองจีนการตัดกระดาษนี้เป็นวิชาชีพ 
ทีน่�ามาท�ามาหากนิ	 แต่ว่าการสอนตัดกระดาษท่ีเกาะเกรด็	 เขาเล่าให้ฟังว่า	 พระสัง่กนัไว้ว่า 
ส�าหรับเป็นการท�าบุญถวายวัดถวายพระ	 เมื่อไม่เป็นอาชีพ	 ผู้ท่ีสนใจมาเรียนก็น้อยลง	 
ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง	 แต่ว่าช่างหลายท่านก็บ่นว่า	 การจะหัดนักเรียนให้เป็นจริง 
รู้จริงเหมือนการสอนเด็กสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องยาก	 เพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียนหนังสือ
เป็นหลกั	 แม้แต่ว่าอย่างสถาบนัต่างๆ	 เช่น	 มหาวทิยาลยัราชภฏั	 ทีเ่ขาเชญิครทูีเ่ป็นช่างมาสอน	
กไ็ด้แต่สอนเพือ่ให้มใีจรกัเหมอืนเป็นวชิาศลิปนยิม	 หรอื	 Art	 appreciation	 เท่านัน้	 แต่กม็ี 
บางคนที่เขาเรียนวิชาศิลปะเป็นวิชาหลักแล้วก็เรียนปริญญาตรีสายสามัญควบคู่ไปด้วย

	 ในยคุก่อน	 ตัง้แต่สมยัรชักาลที	่ 3	 จะมมีชิชันนารเีข้ามาในประเทศ	 แล้วกม็าสอน	 
เปิดโรงเรยีนสอนทัง้สายสามญัและสายอาชพี	 สายสามญักส็อนหนงัสอืปกต	ิ ส่วนงานอาชพี 
กจ็ะมกีารเขยีนภาพ	 การเยบ็ปักถกัร้อย	 คอืเป็นการเยบ็ปักถกัร้อยแบบตะวนัตก	 ซึง่กต็ดิมา 
ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ	ในเอเชียหลายประเทศ	และมีการท�าอาหาร	เป็นต้น

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีการปฏิรูปบ้านเมืองใน
ด้านต่างๆ	เพื่อความก้าวหน้าของบ้านเมือง	เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย	และ
เพื่อรักษาเอกราช	 การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อจัดหาคนที่มีวิชาความรู้มา
รับราชการ

	 นอกจากสอนหนงัสอืเบือ้งต้นแล้ว	 กรมต่างๆ	 กต็ัง้โรงเรยีนท่ีฝึกคนเพือ่ใช้ในราชการ	 
เช่นโรงเรียนกฎหมาย	 โรงเรียนป่าไม้	 โรงเรียนแผนที่	 และเขามีอีกจุดมุ่งหมายหนึ่ง	 คือ
ให้คนมีอาชีพท�ามาหากินได้	 เป็นการสอนความรู้วิชาชีพอย่างเป็นระบบ	 เช่น	 โรงเรียน
กสิกรรม	 โรงเรียนการช่างชาย	 โรงเรียนการช่างสตรี	 เรียนท�าอาหารและเย็บปักถักร้อย	
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โรงเรียนเพาะช่าง	โรงเรียนพาณิชยการ	โรงเรียนช่างทอผ้า	เป็นต้น	มีอีกมาก	โรงเรียนพวก
นี้ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่	และพัฒนาขึ้นมาจากโรงเรียน	มาเป็นวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัย

โรงเรียนส�ำเหร่ บอยคริสเตียนไฮสกูล  
เป็นโรงเรียนรำษฎร์แห่งแรกของประเทศไทย

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ปฏิรูปบ้ำนเมืองด้ำนต่ำงๆ รวมถึงพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

เพื่อจัดหำคนที่มีวิชำควำมรู้มำรับรำชกำร

ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ เจ้ อยู่หัวโรงเรียนส�ำเหร่ บอยคริสเตียนไฮสกูล  

	 โรงเรียนอาชีวศึกษาเหล่านี้นอกจากมีในกรุงเทพฯ	 ก็ยังมีในต่างจังหวัด	 เวลา 
แขกไปใครมาทางจังหวดักไ็ด้อาศัยคนจากวทิยาลยัพวกนีม้าช่วยท�าอาหาร	 ช่วยดแูลจดัเวที	 
ก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด	 ตอนหลังแบ่งเป็นเทคนิค	 อาชีวะ	 เกษตร	 สารพัดช่าง	 ที่
จริงแล้ววิชาดนตรีหรือนาฏศิลป์ก็น่าจะนับว่าเป็นพวกอาชีวะเหมือนกัน	 เพราะเรียนวิชา
พวกนี้แล้วสามารถน�ามาท�ามาหากินได้	 ความรู้สร้างสรรค์ต่างๆ	 ที่เป็นวิชาชีพที่ท�าได้จริง	
สมัยนี้มีแนวทางที่จะเรียนต่อจากวิชาชีพพวกนี้ไปเรื่อยๆ	จนถึงปริญญาเอก	ก็ย่อมท�าได้	

มีกิจกรรมที่พอดีมีโอกาสร่วมท�ามา	 ภาพนี้เป็นภาพเมื่อวันที่	 3	 มกราคม	 2516	 
ทีต่ามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัไปดโูครงการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย	 
(อกท.)	 ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับมาจากโครงการของสหรัฐ	 ที่เรียกว่า	 Future	 Farmers	 
of	 Thailand	 ของเขาเป็น	 Future	 Farmers	 of	 America	 และจัดขึ้นทุกป	ี 
เวลานี้วิทยาลัยเกษตรแต่ละแห่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพ	 และวิทยาลัยอื่นๆ	 ทั่วประเทศก็มา
แสดงกิจกรรมร่วมกัน
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	 นักศึกษาของวิทยาลัยนี้ก็ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นประธาน	 เป็นเหรัญญิก	
เป็นผู้ส่ือข่าว	 และมีสมาชิกดีเด่น	 ศิษย์เก่าดีเด่น มีทุนไปศึกษาหรือฝึกอบรมท่ีต่างประเทศ	
เช่น	 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น	 มีการประกวดโครงงาน	 และมีการน�าเสนอโครงงาน	 เวลาไปแต่ละปี	 
จะได้ความรู้กลับมามาก	บางอย่างก็เอามาใช้ได้

การฝึกอาชีพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 การฝึกอาชพีกเ็ป็นการอาชวีศกึษาแบบหนึง่	 กศน.	 หรอืชือ่ทีเ่ป็นทางการสมยันี้ 
เรยีกว่า	 ส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	 สอนทุกอย่าง 
เท่าที่จะสอนได้	 นอกจากผลิตสิ่งของแล้วยังสอนเรื่องการจัดการ	 การตลาด	 มีคนที่รู้จัก 
กันที่เขาจบมัธยมศึกษาตอนต้น	 ก็ไปเรียนตัดผมของ	 กศน.	 แล้วท�างานเป็นช่างตัดผม	 
แต่เขาเป็นคนทีรู่จ้กัอดออม	เกบ็เงนิมาเรยีนต่มธัยมศกึษาตอนปลายและเรยีนต่อมหาวทิยาลยัได้	 
ตอนนี้ไปท�าอะไรก็ไม่ทราบ

	 อีกคนหนึ่งจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 จากวิทยาลัยเกษตร	 อยากรับ 
ราชการ	 แต่ไม่มตี�าแหน่งราชการ	 จึงไปขยายพนัธุพ์ชืตามท่ีเรยีนมา	 จนเกบ็เงนิได้	 ซือ้สวน
เป็นของตัวเอง	 ขายผลไม้	 ส่งตัวเองเรยีนปรญิญาตร	ี ปรญิญาโท	 กถื็อว่าเป็นคนท่ีดเีด่นใน
สังคมของเขาคนหนึ่ง	และได้ท�าประโยชน์ให้สังคมมากมาย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทอดพระเนตรโครงกำรเกษตรกร
ในอนำคตแห่งประเทศไทย (Future Farmers of Thailand)

ทสมเด็จพระเจ้

58-03-066_035-058_J-UnCoated.indd   40 3/14/15   10:45 AM



อาชีวศึกษา

41

“บุคคลผู้ทําเองย่อมรื่นรมย์” 

	 เมื่อตอนเล็กๆ	 เห็นจนปัจจุบันก็ยังมีอยู่คือ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
สนับสนุนให้ทหารผ่านศึกเรียนแกะสลักไม้	 ต่อมามีครูท่ีโรงเรียนจิตรลดาไปสอนวิชาการ
ประดิษฐ์อื่นๆ	 และที่ส�าคัญคือ	 ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี้	 ครูที่โรงเรียนตอนนี้เสียชีวิต
ไปแล้วชื่อคุณครูโยมูระไปสอนวิชาที่เรียกว่า	“ไทยโยชิเอะ”	คือการเอาผ้าตัดเป็นรูปต่างๆ	
เดีย๋วนีค้นทีเ่รยีนมาโดยตรงกบัคุณครโูยมรูะกเ็สยีชีวติไปแล้ว	แต่วชิายงัอยูก่ส็อนต่อๆ	กนัมา

	 ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็โปรดงานศิลปะต่างๆ	 เช่น	 งานช่างไม้		 
งานทีท่�าอะไรด้วยมอื	 งานอาชพีทรงสนพระทัยมาก	 ถ้าใครท�าแล้วไม่เรยีบร้อยก็ไม่พอพระทัย	 
ก่อนนี้ก็ทรงเรือใบ	 เรือใบสมัยนี้สั่งจากเมืองนอกทั้งนั้น	 เมืองไทยไม่สั่ง	 แต่สมัยก่อนคือ 
ต่อเรือเอง	 ที่จริงตอนนั้นถ้าสนใจสักหน่อย	 ก็อาจจะได้วิชาช่างไม้ไป	 แต่ตอนนั้นก็ได้
ท�างานแค่การขัด	 ก็มีส่วนร่วมเหมือนกัน	 ในพระรูปที่เขียนจะเป็นรูปที่เห็นติดไว้ที่ห้อง 
ทรงงาน	 จรงิๆ	 มคีาถาภาษาบาล	ี แต่จ�าไม่ได้แล้ว	 เป็นคตท่ีิแปลออกมาว่า	 “บุคคลผูท้�าเอง
ย่อมรื่นรมย์”	ถ้าไม่ท�าเองก็ไม่สนุก

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโปรดงำนศิลปะต่ำงๆ เช่น งำนช่ำงไม้, กำรต่อเรือทสมเด็จพระเจ้

โรงเรียนพระดาบส

มีโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่า	 “โรงเรียนพระดาบส”	 หลักของโรงเรียนนี้มีอยู่
ว่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่าพระราชทานว่า	 ในสมัยก่อนนี้มีพระดาบส	คือ	พระ
ฤาษีอยู่ในป่า	 มีความรู้มากมายถ้าใครอยากเรียนอะไรก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์	 แล้วหาผลไม้
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จากป่ามาเลี้ยงพระดาบส	 มาปรนนิบัติด้วยความนอบน้อมและกตัญญู	 ส่วนพระดาบส 
ก็จะสอนศลิปวทิยาการ	 และสอนคณุธรรมด้วยมจีติใจเมตตา	 มาถงึสมยัใหม่นี	้ เราอยูใ่น
เมอืงหรอืทีเ่รียกกนัว่า	“ป่าคอนกรตี”	ซึง่จะหาผลไม้มาเลีย้งพระฤาษกีไ็ม่ได้	เพราะพระฤาษี
กน่็าจะชอบไก่ย่าง	ชอบส้มต�า	ชอบอะไรๆ	ไม่ใช่ชอบแต่ผลไม้	ผลไม้อย่างเดยีวกน่็าจะไม่พอ

	 โรงเรียนของมูลนิธิพระดาบส	 จึงต้องมีกองทุนส�าหรับเลี้ยงชีพส�าหรับพระดาบส	 
และส�าหรับนักเรียนมีที่พัก	 มีอาหาร	 มีอาคาร	 มีเครื่องมือสมัยใหม่	 พระดาบสอาจเป็น
ครูบาอาจารย์ธรรมดาน้ีแหละ	 ท่ีเบ่ือกับระบบโรงเรียนหรือระบบมหาวิทยาลัย	 แต่ยังสนใจ 
ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆ	 เป็นวิทยาทาน ตอนแรกตามพระราชด�าริไม่ได้จ�ากัด
อยู่แต่งานอาชีวศึกษา	 ถ้ามีคนสอนและมีคนเรียนวิชาใดๆ	 ก็ท�าได้	 แต่เท่าที่ปรากฏจริง 
จะมีแต่ครูช่าง	 และตอนหลังก็เขียนเป็นหลักสูตรเป็นเร่ืองเป็นราว	 ไม่ได้เรียนกันตามสะดวก
แบบพระดาบสในป่า

โครงกำรลูกพระดำบส : สร้ำงคนดี มีวิชำชีพ กลับคืนสู่สังคม
เปิดสอนวิชำต่ำงๆ เช่น ช่ำงยนต์ ช่ำงเชื่อม ช่ำงไม้ เคหบริบำล เกษตรกรรม คหกรรม

โครงก บส : สร้ งคนดี มีวิชงคนดี มีวิช ชีพ กลับคืนสู่สังคม
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	 โรงเรียนพระดาบสนี้	 มีที่จังหวัดสมุทรปราการที่เรียกว่าโครงการลูกพระดาบส	
สอนการเกษตร	 แรกๆ	 ตรงนั้นปลูกอะไรไม่ขึ้น	 ปลูกอะไรไม่ค่อยส�าเร็จ	 แต่ตอนหลังก็
ส�าเร็จดีแล้ว	 และก็มีการสอนแก้เครื่องยนต์	 การให้บริการ	 แล้วทั้งสองแห่ง	 (โรงเรียน 
พระดาบสท่ีกรุงเทพมหานคร	 และโรงเรียนพระดาบสท่ีจังหวัดสมุทรปราการ)	 ก็มีช่างต่างๆ	 
ช่างไม้	 ช่างยนต์	 ช่างไฟฟ้า	 ช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ช่างคอมพิวเตอร์	 ช่างก่อสร้าง	 ช่างไม้ 
เกษตรกรรม	 การจัดสวน	 มีผู้ดูแลเด็ก	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุนี้มีความต้องการ 
มากเพราะเม่ือ	 2	 -	 3	 เดือนมาแล้วก็อยากได้คนท่ีมาช่วยดูแลพ่ีเล้ียงเก่าซ่ึงอายุ	 90	 กว่าปี	 
อยู่คนเดียว	 อยากได้คนดีๆ	 มาดู	 ทางโรงเรียนบอกว่า	 เข้าคิวไว้	 เดือนมกราคม	 2558	 ได้	 
รวมแล้วก็ครึ่งปี	นี่ก็เป็นวิชาการเคหบริบาล	และตอนนี้ก็มีการนวดแผนไทย

โรงเรยีนพระดาบสจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 ทีจั่งหวดัยะลา	 ตอนนีก็้เริม่สร้างมอีาคาร 
ของตัวเอง	 นักเรียนจบไปหลายรุ่นแล้ว	 นักเรียนท่ีมาบางคนอ่านเขียนไม่ได้	 ก็มาหัดจน
อ่านออกเขียนได้	 ทางบริษัทต่างๆ	 ที่เข้ามาร่วมมือ	 เขาก็รับไป	 ปรากฏว่าอนาคตดีมาก	
และท�างานได้เรียบร้อย	มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	เป็นงานต่างๆ	หลายอย่าง

	 นอกจากจะสอนคนไทยแล้ว	 ทางมลูนธิพิระดาบสได้ไปให้ความรูก้บัคนต่างประเทศ 
ที่ต้องการ	 เช่น	 อบรมการเพาะเห็ดให้ประเทศสวาซิแลนด์	 และอบรมเรื่องการปลูกผัก 
ไฮโดรโพนิกส์ให้มัลดีฟส์	 เขามาเรียนจริง	 แล้วเราตามไปดูที่ประเทศของเขา	 และให้ 
เคร่ืองมอืไป	 ถ้ามเีรือ่งอะไรต้องการจะปรกึษาเขากป็รกึษากนั	 และให้เราช่วยหาทนุให้เขา
มาเรียนในระดับปริญญาโทที่ประเทศไทย	 ก็รู้สึกว่าได้ความสัมพันธ์อันดี	 และได้ให้อาชีพ
กับคนทั่วๆ	 ไป	 นี้คืองานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ยะลา	 ได้เปิดฝึกอบรมและบริการแก่
ประชาชนทั่วไปด้วย

โรงเรียนพระดำบสภำคใต้ จังหวัดยะลำ มีนักเรียนจบหลำยรุ่นแล้วโรงเรียนพระดำบสภำคใต้ จังหวัดยะลคใต้ จังหวัดยะลำ มีนักเรียนจบหลำยรุ่นแล้ว
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มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ 

ส่วนมลูนิธส่ิงเสรมิศิลปาชพีพิเศษมท่ีีสวนจติรลดาและท่ีบางไทร	 บางคนอยูท่ี่บ้าน 
ตัวเอง	 บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ช่างเงิน	 ช่างถม	 ช่างทอง	 มาอยู่ในวังสวนจิตรลดา	 
เมื่อก่อนเวลาแปรพระราชฐานไปที่ต่างๆ	 นั้น	 เปิดเป็นโรงฝึกงานไป	 และพวกทอผ้าอยู่ที่ 
บ้าน	 ส่งผลงานมาถวายในวงั	 กจ็ะพระราชทานเงนิค่าผ้า	 พวกนีรุ้น่ต่อมากไ็ด้รบัการศกึษา 
ที่สูงๆ	 เช่น	 มีคนหนึ่งที่เป็นบุตรของสมาชิกรุ่นแรก	 เขามาหัดทอผ้าแบบดั้งเดิม	 แต่เขามี 
ความสามารถทางด้านการตลาด	 สามารถส่งงานออกไปขายส่งออกต่างประเทศได้	 ทางรฐับาล 
ก็ให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ	นับเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน	

มูลนิธิพระดำบสให้ควำมรู้กับคนต่ำงประเทศ เช่น อบรมกำรเพำะเห็ดให้ประเทศสวำซิแลนด์ 
และอบรมกำรปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ให้มัลดีฟส์

มูลนิธิพระด บสให้คว มรู้กับคนต่ งประเทศ เช่น อบรมกงประเทศ เช่น อบรมก ะเห็ดให้ประเทศสว ซิแลนด์ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพพิเศษ

ช่ำงในวัง เช่น ช่ำงเงิน 
ช่ำงถม ช่ำงทอง

สมเด็จพระน งเจ้ ชินีน ช่ งในวัง เช่น ช่ งเงิน 
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โรงเรียนช่างฝีมือหญิง 

	 ยังมีอีกอย่างหนึ่ง	 คือในวังแต่ก่อนตั้งโรงเรียนที่เรียกว่า	 โรงเรียนช่างฝีมือหญิง	 
เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ชื่อนั้น	 ก็ไม่ทราบว่าท�าไมจึงเปลี่ยนชื่อ	 เดิมชื่อ	 “วิทยาลัยในวังหญิง”	 แล้ว
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างฝีมือหญิง	 เดิมความคิดที่ได้มาคือ	 มีงานในวังก็มีงานเลี้ยงพระ	 
สังเกตดูว่าอาหารเล้ียงพระท่ีคนในวังท�า	 ดูน่ารับประทานมาก	 และต้ังช่ือเพราะๆ	 ช่ือต่างๆ	 
ความจริงของบางอย่างก็เหมือนกัน	 แต่เปลี่ยนชื่อ	 ก็ออกไปหาคุณป้าที่ท�า	 รู้สึกว่า	 พื้นที่ 
ท�ายังไม่ค่อยดี	 จึงซ่อมโรงครัวให้ใหม่	 ตอนหลังเขาสูงอายุเกินไปที่จะท�า	 ก็เชิญอาจารย์ 
ท่านอ่ืนท่ีไม่ใช่คนในวังมาช่วยสอนแล้วก็เชิญทาง	 กศน.	 มาช่วยจัดหลักสูตร	 เป็นหลักสูตร	 
1	 ปี	 มีหลายๆ	 อย่าง	 เช่น	 อาหาร	 ขนม	 ดอกไม้ใบตอง	 การปักผ้าแบบไทย	 แบบปักสะดึง	 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ	 การปักแบบไทย	 มือข้างหนึ่งอยู่ข้างล่าง	 มืออีกข้างหนึ่งอยู่ข้างบน	 
ไม่ต้องเอามือขึ้นมือลง	แล้วก็ปักทั้งมือซ้ายและมือขวา	แบบจีนก็ใช้วิธีเดียวกัน	

งานช่างพวกนี้เป็นของในวัง	 สังเกตได้ว่าของวังมี	 2	 ประเภท	 เป็นของหลวง	
อย่างน�้าอบไทย	 ก็เป็นน�้าอบไทยที่ต้องใช้ในงานการต่างๆ	 ในราชพิธี	 แต่น�้าอบไทยที่เป็น 
ของส่วนบคุคลเป็นต�าราส่วนบคุคลของผูท้ีอ่ยูใ่นวงั	 แต่เป็นต�าราท่ีเป็นของครอบครวัตนเอง	 
เช่น	 ของคุณยายช่วง	 อย่างนี้ก็ต้องไปคุยกับเขาหน่อยว่า	 ขอให้สอนเป็นวิทยาทาน	 
ตอนหลังนี้การหวงวิชาก็ไม่จ�าเป็นแล้ว	 สอนคนอื่นดีกว่า	 ท่านก็เห็นด้วย	 ตอนนี้เสียชีวิต 
ไปแล้ว	 วิชาการก็ยังอยู่	 อย่างเรื่องหวงวิชาก็ยังมีอยู่	 อย่างเช่นเดือนหน้าจะไปงานปูนปั้น 
ของโรงเรยีนเพาะช่าง	 ใช้วธิไีปคุยกบัช่างต่างๆ	 ซ่ึงวธิกีารผสมปูนของแต่ละแห่งไม่เหมอืนกัน	 
แต่ก็เอามา	 แล้วบางทีแลกเปลี่ยนความรู้กัน	 ทางวิทยาลัยเพาะช่างอาจจะมีการร่างแบบ 

คนเก่ำคนแก่ในวังหลวงมีควำมรู้ เช่น ท�ำอำหำรและขนม ดอกไม้ใบตอง ปักผ้ำแบบไทย (ปักสะดึง)  
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เขียนแบบ	 แต่ชาวบ้านเขาท�าเลย	 ปั้นเลย	 ถ้าเขาเขียนแบบก่อนแล้วค่อยท�า	 ก็อาจจะ 
สวยกว่า	 กเ็รียนรู้ซึง่กนัและกนั	 ตอนน้ีกม็คีวามสขุด้วยกนัทุกฝ่าย	 เขาจะจดังาน	 ซ่ึงจะไปดู 
วันที่	14	ตุลาคม	2557

แต่ก่อนนี้ก็จ�ากัดความรู้เอาไว้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เป็นอย่างต�่า	 แต่พอ 
เอาเข้าจริง	 ตามสถิติคนจบปริญญาตรีมากที่สุด	ปริญญาโทมาเรียนก็มี	 คนจบปริญญาตรี
นี้	สัมภาษณ์แล้วพบว่า	จบปริญญาตรีไปแล้ว	หางานท�าไม่ได้	จึงกลับมาเรียนที่นี่	ยังไม่ทัน
จบหลักสูตรเลย	ก็มีคนมารับไปแล้ว	ยังไม่จบก็ท�างานได้แล้ว	แต่คนที่จบหลักสูตรนี้มาขอ
ใบประกาศนียบัตร	 ต่อมามีประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษ	 เราต้องคิดว่าจะเขียนว่า
อย่างไรดี	วิชาพวกนี้	เพราะเขาจะไปท�างานที่เมืองนอก

โรงเรียนช่างฝีมือชาย

โรงเรียนช่างฝีมือชายคือ	 “วิทยาลัยในวังชาย”	 สอนช่างเขียน	 ช่างปั้น	 ช่าง 
ประดับมุก	 ช่างปูน	 แกะสลัก	 และทฤษฎีสี	 มีวิชาเสริมคือ	 วิชาดนตรีในพระราชส�านัก	 
หลายท่านรู ้จักดี	 คือภาษาธรรมดาเรียกว่า	 เปิงพรวด	 เปิดในงานศพ	 เวลางานศพ 
ข้าราชการ	 ก็จะมีคนเรียกว่า	 จ่าปี่	 เป่าปี่แล้วมีคนตีกลอง	 จะมีจังหวะ	 เช่น	 จังหวะ 
ของเจ้านายก็จะมีจังหวะหนึ่ง	 จังหวะของคนธรรมดาเรียกว่าสามไม้	 สี่ไม้ไล่	 ก็เป็น 
อกีแบบหน่ึง	 กต้็องเรยีนกนั	 แต่ก่อนใช้วธิเีกบ็เดก็แถวนัน้มาท�า	 กไ็ม่ค่อยเรยีบร้อยเท่าไหร่	 
พอมาเป็นวทิยาลยักม็รีะเบยีบวนิยั	 ท�าได้กม็เีบีย้เลีย้งให้ถ้าได้ออกงาน	 จรงิๆ	 ตัง้ใจจะสร้าง 
คนที่พอจะซ่อมสิ่งเสียหายในพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้	

โรงเรียนช่ำงฝีมือชำยสอนวิชำช่ำงต่ำงๆ เช่น ช่ำงปั้น ช่ำงแกะสลัก ช่ำงประดับมุก ช่ำงหัวโขน ช่ำงลำยรดน�้ำ

งานช่างปั้น งานช่างแกะสลัก งานช่างประดับมุก งานช่างหัวโขน งานช่างลายรดน�้า
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การฝึกวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ต่อไปก็มีคนสนใจมาเรียน	 แล้วก็มาเอาไปเรียนต่อ	 เช่น	 มักจะเป็นคนท่ีเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 เรียนแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัย	 อันนี้จะแยะ	 อาจารย์วิทยาลัยก็
ไปช่วยสอนที่โรงเรียนจิตรลดาบ้าง	 มีผู้มาขอดูงาน	 และขอข้อมูลท�าวิทยานิพนธ์	 ของช่าง
ฝีมอืหญงิกม็สีอนทีม่ลูนธิสิมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าบ้าง	 สอนทีอ่ทุยานการอาชพีของ
มูลนิธิชัยพัฒนาที่นครปฐมบ้าง	 ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจะจัดอบรมท�า
อาหาร	 ไม่ใช่เฉพาะจากวิทยาลัยช่างฝีมือในวังหญิง	 ก็มีวิทยากรอาสาสมัครจากท่ีต่างๆ	 
กเ็กบ็เงนิ	 เอาเงินไปบ�ารงุมลูนิธสิมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า	 ซึง่กท็�าบญุต่างๆ	 แต่ก่อนนี้ 
ส่งพยาบาลเรยีนหนังสอื	 ตอนน้ีก�าลงัเกบ็รวบรวมเงนิส�าหรบัท�าตกึพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า	
150	ปี	ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	คนนิยมมาเรียนค่อนข้างมาก

	 นี้คืออุทยานการอาชีพของมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม	 ให้ความรู้แก่ 
นกัศกึษาและประชาชนในบรเิวณใกล้เคยีง	 วทิยาลยัในวงัหญงิกไ็ปให้ความรูต่้างๆ	 และยงัมี 
คอร์สอืน่ๆ	 เช่น	 ความสะอาดในสถานประกอบการด้านอาหาร	 หรอืพดูง่ายๆ	 คอื	 ภตัตาคาร	 
การบริหารจัดการภัตตาคาร	 แล้วแต่ตามค�าขอ	 มีเรื่องการคิดภาษี	 การเลี้ยงไส้เดือน	 
ฟังแล้วไม่ค่อยใกล้เคยีงกบัการท�าอาหารเท่าใด	 การเลีย้งไส้เดอืนเป็นทีน่ยิมมาก	 คนเลีย้ง 
ไส้เดอืนไม่ได้เอามาตกปลาแบบสมยัก่อน	 จะให้ได้ขีไ้ส้เดอืนเอามาท�าปุย๋	 เขาบอกว่าไส้เดอืน 
ต้องไปซือ้พนัธุม์าจากแอฟรกิา	 ซึง่ราคาค่อนข้างแพง	 ไส้เดอืนไทยท่ีขุดมาจากพืน้	 เขาบอกว่า 
มันซน	ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่	มันคลานหนีแล้วท�าให้เลี้ยงยากไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	
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	 ตอนน้ีก็มีแนวคิดใหม่คือว่า	จะ 
เปิดเป็นวิชา	 Leadership	 program	 
ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	 
จะฝึกนักศึกษาสถาบันที่อยู่ใกล้เคียง 
และประชาชนให้เป็นผู้น�าทางธุรกิจ 
และมีจิตอาสา	 นอกจากนั้นในบริเวณนี้ 
ยังมีห้องสมุด	 ให้บริการประชาชนท่ัวไป	 
และบ้านเลี้ยงเด็กของสภากาชาดที่ 
อยู่ตรข้าม	 อาคารหอประชุมก็มีผู ้มา 
ใช้แต่งงาน อุทยำนกำรอำชีพของมูลนิธิชัยพัฒนำ จังหวัดนครปฐม  

เปิดอบรมวิชำชีพแก่นักศึกษำและประชำชนในบริเวณใกล้เคียง

การฝึกอาชีพในโรงเรียน ตชด.

	 ส่วนเวลาไปเยี่ยมต่างจังหวัด	 เยี่ยมโรงเรียน	 ตชด.	 ประมาณ	 30	 กว่าปีมาแล้ว	 
ก็ท�าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน	 เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารดี	 ท�าใหม่ๆ	 ปลอดสารพิษ	 
มีนิสัยรักการท�างาน	 ท�าการเกษตรต่อไป	 ผู้ปกครองก็ช่วยบ้าง	 วิทยาลัยเกษตรก็ช่วย	 
ต่อมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมาสอนอาชีพการช่างต่างๆ	 ระยะสั้น	 เช่น	 การต่อไฟ	 
การซ่อมเคร่ืองยนต์	 บางโรงเรียนใช้พวกภูมิปัญญาท้องถ่ินสอน	 ส�าหรับเด็กเล็กๆ	 ก็มีประโยชน์	 
คือสร้างนิสัยรักการท�างาน	 ไม่รังเกียจงาน	 พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก	 ส่วนเด็กโตฝึกอาชีพ 
จริงจัง	 มักจะรวบศิษย์เก่า	 ชาวบ้าน	 หรือแม่บ้าน	 เพราะสมัยก่อนทางการไม่ให้เด็กท่ีไม่มี 
สัญชาติเข้าเรียนต่อ	 เด็กนักเรียน	ตชด.	 มีจ�านวนมากท่ีเป็นเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย	 ข้าพเจ้า
เลยคิดว่า	 แทนท่ีจะปล่อยให้ร่อนเร่	 ก็เอามาให้ฝึกวิชาชีพ	 จะได้ท�างานท่ีสุจริตได้	 บางคน 
ที่เก่งก็ท�างานเกษตร	งานช่าง	ท�ามาหากินได้	เสริมวิชาที่ท�าให้ชีวิตดีขึ้น	ต่อมาก็อนุญาตให้
เรียนต่อถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้ว	ปัญหาเรื่องสัญชาติก็ยังมีอยู่บ้าง	ก�าลังแก้กัน
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การฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน

	 กลุม่แม่บ้านทีฝึ่กอาชพี	 กร็บัสนิค้าทีเ่ป็นฝีมอืของเขาเข้าร้านภฟู้า	 สนิค้าคณุภาพ 
ปานกลาง	 ไม่ได้สวยงามเท่าสนิค้าของศลิปาชพี	 แต่กม็ผีูม้าช่วยอดุหนนุมาก	 สนิค้าทีเ่ป็น 
อาหารบางรายการต้องพัฒนาต่อไป	 เพื่อให้ได้	 อย.	 ต้องระวังไม่ให้มีเชื้อโรคแบคทีเรีย	 
การบรรจุผลติภณัฑ์ไม่ให้มสีารอนัตรายเจือปน	 อนันีก้พ็ยายามให้ได้มาตรฐาน	 EU	 เพือ่ไป 
จ�าหน่ายที่กรีนวีคในกรุงเบอร์ลินที่เขามีงานปีละครั้ง

ร้ำนภูฟ้ำจ�ำหน่ำยสินค้ำที่เกิดจำกกลุ่มแม่บ้ำนที่ฝึกอำชีพต่ำงๆที่เกิดจ นที่ฝึกอ

การฝึกอาชีพในโรงเรียนมัธยมสายสามัญ

	 การฝึกอาชพีในโรงเรยีนมธัยมสายสามญั	 เช่น	 โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์	 แต่ก่อน 
กระทรวงศึกษาธกิารเคยเปิดหลกัสตูรทีเ่รียกว่า	 ประกาศนยีบัตรวชิาชีพช่างเทคนคิ	 (ปวท.)	 

กำรฝึกอำชีพให้นักเรียนในโรงเรียนสำยสำมัญ
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ปนระหว่างสายสามญักบัสายอาชพี	 แต่ไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็เหมอืนกบัประกาศนยีบตัร 
วชิาชพี	 (ปวช.)	 และประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู	 (ปวส.)	 อย่างเดมิ	 ก็เลยมกีารคดิโครงการ 
เปิดรัว้บ้านเอาเด็กสายสามญัไปเรยีนอาชวีะ	 ซึง่ปัจจบัุนพยายามร่างหลกัสตูรให้ดข้ึีนในสาย 
สามัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดาร	 แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องที่ว่าปัจจุบันนี ้
โรงเรียนแย่งนักเรียนกัน	 ถ้าจ้างคนไปสอนสายอาชีพ	 ก็ไม่มีใครไปเรียนสายอาชีพ	 เรียน
สายสามัญหมด	โรงเรียนเขาก็จะไม่ก้าวหน้า	ยังต้องพยายามประนีประนอมกันอยู่	

	 ก็มีการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล	 นอกจากวิชาสาย
สามญัแล้ว	 ยงัมสีอนทางด้านวทิยาลยัอาชวีะ	 ทีค่นท่ัวไปจะดใูนทีวไีด้	 คนนยิมมาก	 และมา
ท�าเป็นอนิเทอร์เน็ต	 หรือ	 off-line	 บ้าง	 วชิาท่ีนยิมกนัคอืท�ากบัข้าว	 คนท่ีดกูส็ามารถน�ามา 
ท�าอาหารกินเองได้	ท�าขายก็ได้

โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

	 คราวนี้ขอเล่าเรื่องโรงเรียนจิตรลดากับการตั้ง	 ปวช.	 ปวส.	 โรงเรียนจิตรลดานี้ 
เปิดท�าการสอนมาหลายสิบปี	 จะครบ	 60	 ปีในเดือนมกราคม	 2558	 ที่จะถึงนี้	 มีตั้งแต่ 
ชัน้อนบุาล	 3	 ปี	 จนถงึชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	 มธัยมศกึษาตอนปลายกม็แีผนกวทิยาศาสตร์	 
(คอืวทิย์	 คณิต)	 และมแีผนกศิลป์	 (คือศิลป์ภาษา	 และศลิป์คณติศาสตร์)	 เมือ่จบการศกึษา 
มัธยมการศึกษาตอนต้น	 ถ้าคะแนนไม่ดี	 ก็เคยแนะน�าให้นักเรียนเรียนอาชีวะ	 แต่มีคน 

กำรสอนวิชำชีพจำกวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวลผ่ำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
และน�ำมำท�ำเป็นระบบ eDLTV ให้เรียกชมทำงอินเทอร์เน็ต (http://edltv.net/) 

ชีพจ ชีพวังไกลกังวลผ่ชีพวังไกลกังวลผ่ รศึกษ งไกลผ่ วเทียม 
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เหน็ด้วยน้อย	 ไม่มคีนอยากไป	 บางคนกไ็ปเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีอ่ืน่	 เพราะถ้าอยู่ 
โรงเรียนจิตรลดาจะต้องถูกจับไปเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส	 ซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับครูและ 
นกัเรยีน	ครจูะทกุข์กว่าเพราะนกัเรยีนไม่สนใจเสยีอย่างกว็ิง่หนไีป	แต่ครเูดอืดร้อน	ความเป็นครู 
กอ็ยากให้นกัเรยีนได้ด	ี บางทกีท็�าให้เกดิความคดิว่า	 ควรจะตัง้สาขาเพิม่ขึน้ให้เขามทีางเลอืก 
มากขึน้	 มนีกัเรยีนทีไ่ม่ถนดัวทิยาศาสตร์เข้มข้น	 แต่กไ็ม่ถนดัด้านภาษาฝรัง่เศส	 ตอนหลงัมี 
ภาษาอื่นๆ	 ก็ค่อยยังชั่ว	 ไม่ชอบฝรั่งเศส	 ก็ไปเรียนภาษาจีน	 ภาษาญี่ปุ่น	 ภาษาเยอรมัน	
พวกนี้ถ้าใครใจรักในเรื่องประดิษฐ์คิดค้น	ก็จะได้ไปเรียนได้	

ผูเ้ชีย่วชาญทางการศึกษาท่านหน่ึงทีล่่วงลบัไปแล้ว	 ศาสตราจารย์	 สาโรช	 บวัศรี	
ท่านเคยพดูว่าคนเราน้ี	 ไม่ใช่ว่าคนน้ีเก่ง	 คนนัน้ไม่เก่ง	 แต่ว่าเขามคีวามถนดัเป็นอจัฉรยิะกนั
คนละแบบ	 ต้องค้นให้พบว่า	 เขาเก่งเรื่องอะไร	 บางทีเก่งใช้ความคิดก็ไปเรียนสายสามัญ	
คนเก่งทางปฏิบัติต่างๆ	ก็ไปเรียนอาชีพ

โรงเรียนจิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.โรงเรียนจิตรลดโรงเรียนจิตรลด ชีพ) เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.ชีพ) เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.ชีพ) เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.

พอพูดว่าอยากจะท�าโรงเรียนวิชาชีพ	 คืออาชีวศึกษา	 ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น	 ศิษย์
ปัจจุบัน	 ศิษย์เก่า	 และผู้ปกครอง	 ก็มาประท้วงกันใหญ่	 ว่าน่ากลัวมาก	 ที่จริงแล้วเท่าท่ี 
ท�ามา	 10	 ปีกเ็รยีบร้อยดี	 ไม่มเีหตุร้ายใดๆ	 เพราะเราถือว่านกัเรยีนเหมอืนคนในครอบครวั	 
อยูด้่วยกนัด้วยความรกั	 ความหวงัด	ี กใ็ห้งานท�ามากๆ	 มสีิง่ท่ีน่าสนใจ	 สนกุตืน่เต้น	 ดกีว่า 
ไปท�าไม่ดี	 ดูทุกคนก็ดูจะพอใจ	 ที่จริงเห็นใจผู้ประท้วงเหมือนกัน	 เพราะว่าปีที่คิดจะท�า 
วชิาชพี	 ท�าไมลกุขึน้อยากจะท�าปีน้ันกไ็ม่ทราบ	 ปีนัน้มนีกัเรยีนอาชีวศกึษาท่ีเป็นนกัเลงตกีนั	 
ยงิกนั	 ลกูหลงไปโดนบณัฑติธรรมศาสตร์	 ซึง่เป็นคนดแีละน่าจะมอีนาคตไกล	 เป็นความหวงั 
ของครอบครวั	 เป็นเรือ่งสยองขวญัของสงัคมมาก	 เขาเลยตกใจกัน	 แม้แต่ปัจจุบันปลายเดอืน 
ที่แล้ว	 วิทยาลัยแห่งหนึ่งมีการรับน้องใหม่	 ท�าร้ายน้องใหม่จนเสียชีวิต	 ต้นเดือนนี้ต�ารวจ 
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ก็จับนักศึกษาวิทยาลัยกว่า	 30	 คนพกปืนเข้าห้างสรรพสินค้าจับได้ปืนกองโต	 คนท่ีไม่มี 
ปืนกม็มีดี	 ถงึอาชญากรจะท�าเอง	 แต่ว่าโรงเรยีนกพ็ลอยเดอืดร้อนไปด้วย	 เพราะว่าควบคมุ
นักเรียนไม่ได้	 สองสามวันนี้ก็มีสังหารแก้แค้นกัน	 หากมีการท�าอะไรขึ้นมาเช่นปิดโรงเรียน
หรือลงโทษหมู่	 ก็ท�าให้เยาวชนจ�านวนมากขาดโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี	 ฉะนั้นผู้บริหาร
การอาชีวศึกษาและคุณครูต้องดูแลให้ดีเป็นพิเศษ	

	 ส่วนพวกเรา	 เราก็ใช้พื้นที่สนามเสือป่า	 ทหารย้ายออกไปที่อื่น	 ก็บอกให้เราท�า 
โรงเรยีนจติรลดา	 ไปดทูีก่บัท่านผูห้ญงิองักาบฯ	 (ท่านผูห้ญงิองักาบ	 บุณยษัฐติ)ิ	 อาจารย์ใหญ่	 
รู้สึกว่าตึกก็เก่า	 และพัง	 มีฝุ่นมากมาย	 พอไปดูเสร็จ	 วางแผนเสร็จ	 สองคนครูลูกศิษย์ 
กไ็ปนอนป่วยเป็นโรคหวดัหรอืแพ้	 อาการหนกัมาก	 แต่กท็�าได้เรว็	 อกีไม่ถงึครึง่ปีกเ็ปิดสอนได้	 
สอนวิชาหลายอย่าง	 เวลาจะสอนจะท�าตามใจไม่ได้	 ต้องตรวจตลาดก่อนว่าต้องการ 
วิชาชีพใด	 ก็เปิดอย่างนั้น	 เช่น	 ค้าปลีก	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 อิเล็กทรอนิกส์	 ไฟฟ้าก�าลัง	
เครือ่งกล	 เครือ่งยนต์	 อาหารโภชนาการ	 กม็บีรษิทัต่างๆ	 มาช่วยหลายบรษิทั	 เช่น	 บรษิทั
รถยนต์	หรือข้างๆ	 โรงเรียนนั้นเป็นห้องช่างของกรมราชองครักษ์	 เขาก็มาช่วยสอน	 เขามี
เครื่องมือต่างๆ	

งานสร้างสรรค์ของนักเรียน

ตอนหลังรู้สึกว่าวิชาชีพของอาชีวศึกษาเป็นงานท่ีต้องลงทุนมาก	 เครื่องมือแพง	 
เลยมคีวามคดิว่าต้องใช้ให้คุม้	กใ็ห้เอานกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นมาใช้เครือ่งมอืด้วย	ครท่ีูสอน 
วิชาชีพก็ไปช่วยสอนที่สายสามัญด้วย	 ไม่ว่านักเรียนจะชอบหรือไม่ชอบทางวิชาการก็ต้อง 

กำรน�ำเสนอโครงงำนของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 นักเรียนฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรรน�ำเสนอโครงง นของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 นักเรียนฝึกงนของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 นักเรียนฝึกง นที่สถ
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เรยีนบ้าง	 เช่น	 ภาษาไทย	 ภาษาองักฤษ	 ภาษาจนี	 ภาษาญีปุ่่น	 ภาษาเยอรมนั	 ต้องเรยีน 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บ้าง	 นักเรียนต้องท�าโครงงาน	 ซึ่งนักเรียนจะคิดเองว่า	 สิ่งใดที่ 
มองเหน็ในชวีติประจ�าวนัทีย่งัขาดอยู	่ กต้็องสร้างข้ึนมา	 ท�าให้นกัเรยีนมจิีนตนาการสร้างสรรค์	 
คดิปัญหาเอง	 ไม่เป็นเฉพาะตอบโจทย์ทีค่รูให้มา	 กใ็กล้เคยีงกบัท่ีเรยีกว่า	 Education	 4.0	 
แต่กย็งัมปัีญหาอยูอ่กีว่า	 ของทีท่�าเป็นโครงาน	ทีจ่ะให้มาเป็นของท่ีใช้ได้จรงิ	 เข้าสูอ่ตุสาหกรรม 
ได้จรงิ	 กเ็ป็นขัน้ใหญ่อกีขัน้ทีต้่องคดิ	 นกัเรยีนต้องไปฝึกงานทีส่ถานประกอบการ	 เท่าทีผ่่านมา 
สถานประกอบการและหน่วยราชการต่างๆ	 ร่วมมอืดมีากให้แต่ความรูท่ี้มปีระโยชน์	 เดก็ของ
เราไม่สบาย	บริษัทก็คุมให้กินยาอย่างนี้เป็นต้น	บริษัทช่วยเหลือมาก

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ก่อนที่จะท�าวิชาชีพ	 ได้ไปดูงานที่เยอรมัน	จีน	สิงคโปร์	 ฝรั่งเศส	 เบลเยี่ยม	บาง
ครั้งก็พาครูและผู้บริหารไปด้วย	 ได้ส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่น	 สิงคโปร์
โปลิีเทคนคิ	 สงิคโปร์มวีชิาชพี	 ใครทีเ่รยีนสงูขึน้ไปกเ็รยีนทีส่งิคโปร์โปลเีทคนคิ	 ต่อมากเ็ป็น

เสด็จโรงเรียนวิชำชีพของบริษัทซีเมนส์ 
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

เสด็จสถำบันกำรศึกษำเทคนิค วิทยำลัยตะวันออก  
สำธำรณรัฐสิงคโปร์

เสด็จโรงเรียนวิช ชีพของบริษัทซีเมนส์ เสด็จสถ บันก รศึกษ เทคนิค วิทย ลัยตะวันออก  

เสด็จวิทยำลัยเทคโนโลยีและวิชำชีพดิเดอโรต์ 
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

เสด็จสถำบันเทคนิคดอนบอสโก 
รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม

เสด็จวิทย ลัยเทคโนโลยีและวิชลัยเทคโนโลยีและวิช ชีพดิเดอโรต์ ลัยเทคโนโลยีและวิช เสด็จสถ บันเทคนิคดอนบอสโก 
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มหาวิทยาลัยเทคนิคอีกต่อหนึ่ง	 จีนก็ไปดูศึกษาด้านการอาหารที่เสฉวน	 	 และก็มีอาจารย์
จากวิทยาลัยที่สอนด้านอาหารที่เสฉวนมาดูงานที่โรงเรียน	 เขามาหัดท�าอาหารไทย	 ก็เลย
ต้องมีหน้าที่ชิมอาหารไทยที่คนจีนท�านี้อย่างมากมาย

สงิคโปร์มาเรยีนทีโ่ครงการส่วนพระองค์หลายวชิา	 จรงิๆ	 แล้วท่ีสงิคโปร์โปลเีทคนคินี ้
มวิีชาทีเ่รยีกว่า	Assistive	Technology	เป็นเทคนคิการสร้างเครือ่งมอืทีช่่วยคนพกิารและ 
คนชรา	 ทีจ่รงิกคิ็ดจะเปิดวชิาน้ีเหมอืนกนั	 แต่ยงัไม่ได้ท�า	 ทุกปีจะมงีานชุมนมุและประกวด 
student	design	 เมือ่คราวทีแ่ล้วมนีกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาของไทยเข้าประกวดด้วย	อาจารย์ 
ทีส่งิคโปร์โปลเีทคนิคเข้ามาบอกว่า	 ท�าไมโรงเรยีนจติรลดาไม่ท�าบ้าง	 กบ็อกว่าท�าแล้วแต่ยงั 
ไม่ค่อยเข้าขั้น	ก็เลยไม่ได้เข้ามาถึงที่ประกวดนานาชาติ	

งำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติเรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพและเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร ครั้งที่ 7 ที่สำธำรณรัฐเกำหลี

นประชุมวิช ติเรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภติเรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภ พและเทคโนโลยี

เสด็จโรงเรียนนอร์ทไลท์ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ

และมีปัญหำครอบครัว

เสด็จโรงเรียนนอร์ทไลท์ ส รณรัฐสิงคโปร์ กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร
จำกรัฐบำลประเทศเยอรมัน

รสนับสนุนท งวิช
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น่ีคือวิทยาลัยต่างๆ	 ที่ไปดูงาน	 เรามีโรงเรียนไทย-เยอรมัน	 ประเทศจีนเขามี 
วทิยาลยัเทคนิคจีน-เยอรมนั	 กก็�าลงัจะร่วมมอืกบัของเรา	 นอกจากนี	้ สงิคโปร์เขาฝึกเดก็ท่ี 
มีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีปัญหาครอบครัว	เราก็ไปดูงาน	เราได้รับความร่วมมือ
ไม่แต่เฉพาะในประเทศ	ล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญากับท่านทูตเยอรมัน

ชมรมวิชาชีพ

บางวชิาทีไ่ม่สามารถตัง้เป็นรายวชิาได้เพราะตดิระเบียบต่างๆ	 ก็แก้ปัญหาด้วยการ 
ท�าเป็นชมรม	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงานก็ร่วมมือส่งผู้มีความรู้มาสอน 
หลายวิชา	 และวิชาพวกนี้กลายเป็นวิชาที่นักเรียนเอาไปใช้ท�ารายได้เสริมให้แก่ตัวเองและ 
ครอบครวั	 ตอนทีน่�า้ท่วมนีก้ร่็วมกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงานสร้างส้วมลอยน�า้	 นีค้อืส้วมลอยน�า้ 
เป็นที่ต้องการมาก	 ก็มานึกดูว่า	 ถ้าน�้าท่วม	 ส้วมก็ผูกไว้กับเสา	 ถ้าเชือกที่ผูกเกิดหลุด	 
ก�าลังเข้าอยู่	ออกมาอีกที	ก็ออกไปปากอ่าวเสียแล้ว	ก็แย่เหมือนกัน	หวาดเสียว

ชมรมทำงวิชำชีพที่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนจัดร่วมกับโรงเรียนจิตรลดำ (สำยวิชำชีพ)งวิช ชีพที่กรมพัฒน ฝีมือแรงง นจัดร่วมกับโรงเรียนจิตรลดนจัดร่วมกับโรงเรียนจิตรลด  (ส ยวิช ชีพ)

วิชาชีพใหม่ๆ

	 นอกจากนี	้ มวีชิาทีก่�าลงัคดิว่าจะสร้าง	 จะเปิดใหม่	 คอื	 การสร้างเครือ่งดนตรไีทย	 
เรามีอาจารย์ที่โรงเรียนจิตรลดาสายสามัญ	 นี้เป็นศิษย์เก่าจิตรลดาและก็มาเป็นอาจารย์	 
คณุพ่อมโีรงงานสร้างเครือ่งดนตรไีทย	 ปัญหาคอืต้องร่างหลกัสตูรให้ด	ี ยงัไม่เสรจ็เรยีบร้อยดี	 
นอกจากการปฏิบัติแล้ว	 ก็อยากให้รู้ทฤษฎีดนตรีไทยเป็นอย่างไร	 มีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง	 
และเรื่องวิศวกรรมเสียง	 เครื่องดนตรี	 ต้องรู ้จักเลื่อยไม้	 ต้องรู ้จักกลึงไม้	 ถ้าไม่ท�า 
เครื่องดนตรีก็ใช้ทักษะที่ฝึกมา	 ไปท�าตู้	 ท�าโต๊ะอะไรก็ได้	 นี้ก็ล�าบากหลักสูตรยังไม่มีใน
ประเทศไทย	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็มีแต่ซ่อมเครื่องดนตรี	ไม่ได้สร้างเครื่องดนตรี

58-03-066_035-058_J-UnCoated.indd   55 3/14/15   10:45 AM



56

อาชีวอนามัย

	 การเรียนอาชีวศึกษานี้	 มีข้อที่เราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ	 คือ	 ต้องมีเรื่อง
ของอาชีวอนามัย	 ได้แก่	 การดูแลอนามัยของผู้ประกอบอาชีพที่มีหลายด้าน	 เช่น	 ต้องให้
มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ	 ไม่มีเสียงดังจนท�าลายหู	 เครื่องจักรปลอดภัยไม่ตัดแขนตัดขาคน
ท�างาน	 ไม่มีสารพิษทางเคมี	 เช่น	 กระเบื้องสมัยก่อนโรงงานท�าด้วยใยหิน	 แร่ใยหินก็ไม่
ค่อยปลอดภัย	ต้องดูแลไม่ให้มีไอพิษจากการเชื่อม	ไม่ให้ร้อนเกินไป	ไม่มีแสงที่จ้าเกินไป	มี
เครื่องป้องกันที่เหมาะสม	ปราศจากเชื้อโรค	

ที่โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพจะมีนายแพทย์และพยาบาลซึ่งเรียนปริญญาโท 
ทางวิชานี้มาสอน	 และมีอาจารย์ชาวเยอรมันมาตรวจโรงเรียน	 และแนะน�าให้ความรู้แก ่
ครูของเรา	 เช่น	 การจดงานต้องมี	 3	 เล่ม	 จดเนื้อหา	 จดภาพประกอบ	 และมีสูตรต่างๆ	 
แถมมาสอนท�าขนมเยอรมัน	 เช่น	 ขนมสโตเลน	 ซึ่งใช้กินในวันคริสต์มาส	 ในเมืองไทย 
ค่อนข้างจะหายาก	 คิดว่าคริสต์มาสคราวหน้าจะท�าขาย	 ก็เลยนึกไปถึงว่าน่าจะท�าขนม 
ไหว้พระจันทร์เพื่อออกขายในเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

	 พอท�าระดับ	 ปวส.	 แล้ว	 กนึ็กถงึว่า	 เราน่าจะลองต่อยอดข้ึนไปให้ครบวงจรถึงข้ัน 
ปริญญา	 ก็ออกมาต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	 หรือ	 Chitralada	 Technology	 
College	 ก็ได้เริ่มเปิด	 2	 คณะ	 คือ	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มีสาขา	 2	 สาขา	 คือ	

วิทยำลัยเทคโนโลยีจิตรลดำเปิดสอนระดับอุดมศึกษำ
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สาขาอิเล็กทรอนิกส์	 และสาขาไฟฟ้าก�าลัง	 ผู้ปกครองที่มาสมัครจะถามว่า	 ท�าไมเราไม่ 
เปิดวิศวกรรมศาสตร์เสียเลย	 ก็บอกผลัดเขาไปก่อนว่า	 เรายังไม่พร้อมท่ีจะเปิดวิชาการ 
ด้านทฤษฎีระดับสูงขนาดนี้	 อีกคณะหนึ่ง	 คือ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มี	 3	 สาขาคือ	 
สาขาการตลาด	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 และสาขาธุรกิจอาหาร	 ต้องจัดการให้เข้ากับกฎ 
ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ซึ่งเราก็ยังไม่มีประสบการณ์	 ก็เป็น 
เหมอืนกบั	 “มอืใหม่หดัขบั”	 เคราะห์ดทีีไ่ด้รบัความร่วมมอือย่างมากจากท่านผูห้ญงิองักาบฯ	 
ซึง่เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรยีนจติรลดา	 ขณะนีก้ลายเป็นอธกิารบดไีปแล้ว	 มคีณบดแีละ 
อาจารย์ทุกท่านที่มาช่วยกัน	 มาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย	 มีบริษัท	 โรงงาน	 และ 
สถานประกอบการมาช่วยด้วย	 ยงัมอีกีหลายคณะทีจ่ะเปิดต่อไป	 แต่ต้องใจเยน็ๆ	 แค่นีน้้อยๆ 
ให้ประสบความส�าเร็จเสียก่อน	แล้วค่อยขยาย	

สรุป

	 พูดโดยสรุป	 เรื่องฝึกงานอาชีพที่เรียกว่า	 อาชีวศึกษา	 นี้	 เป็นเรื่องส�าคัญมีหลาย
แนวทาง	ที่ส�าคัญ	คือ	ต้องฝึกให้นักเรียนขยันขันแข็ง		รักการงาน	ซื่อสัตย์		สุจริต		มีเมตตา
กรุณา		เอื้ออารีต่อผู้อื่น		และช่างสังเกต		เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ		ในการจัดการศึกษา
ต้องจัดวิชาที่มีผู้สนใจเรียนพอสมควร	เรียนจบแล้วมีตลาดแรงงานรับ	ตัวเราเองนั้นมีความ
สามารถพอไหม	มีทรัพยากร	(resources)	พอไหม	ต้องศึกษากฎระเบียบต่างๆ	ให้เข้าใจ	

เรื่องที่เล่าได้ยากเพราะมีรายละเอียดมาก	 คืออาชีวศึกษาส�าหรับคนพิการ	 มีผู้ 
เรียกร้องมามาก	 เพราะว่าเมื่อคนพิการจะล�าบากมาก	 มีคนพิการหลายชนิดหลายระดับ	 
อย่างเช่นคนหหูนวกทีย่งัมองเหน็	 กอ็าจจะฝึกช่างฝีมอืแก้เครือ่งปรบัอากาศ	 ท�าสวน	 แต่กม็ี 
ปัญหาเด็กหูหนวกคนหน่ึงอยากมาเรียนท�ากับข้าวท่ีโรงเรียนจิตรลดา	 ทางโรงเรียนไป 
ปรกึษาสถานประกอบการ	เขาบอกว่าท�าไม่ได้	กเ็ลยต้องเปลีย่นไปเรยีนคอมพวิเตอร์	ตอนแรกๆ	 
กพ็ดูจากนัไม่ค่อยรู้เรือ่ง	 ตอนน้ีมเีพ่ือนมฝีงูสบายแล้ว	 แต่ว่าไปดท่ีูต่างจงัหวดั	 เขากเ็อาเดก็ 
มธัยมศกึษาทีห่หูนวกไปเรยีนอาหารทีม่หาวทิยาลยัราชภฏั	 จบออกมาก็มงีานท�า	 ส่วนพวกที่ 
บกพร่องทางสตปัิญญาหรอืออทสิตกิ	 มกีารสอนงานช่างหรอืการท�าอาหาร	 กพ็อได้	 สอนให้ 
เปิดร้านของตนเองได้	 ไปดูที่สิงคโปร์เขาประมูลงาน	 ไม่ใช่ท�าเพื่อจิตกุศล	 แต่ประมูลงาน 
ที่ดูแล้วยาก	 คือ	 สายหูฟังเพลงดูหนังในเครื่องบินที่พันกันยุ่งเหยิงหมด	 ต้องเอามาแกะ	 
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ท�าความสะอาดแล้วมา	pack	ถุง	คนสติปัญญาไม่ค่อยดียังท�าได้	แต่มีบางคนเขาเก็บไว้ใน
ห้องต่างหาก	 ถามว่าเป็นไง	 เขาบอกว่าคนพวกนี้รุนแรงไปอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวตีกัน	 ที่เรียน
ขายของก็ยังท�าได้	 คนตาบอดท�างานฝีมือได้หลายอย่าง	 สายสามัญนี้ก็เรียนได้	 ตอนนี้ไป
สอนสามัญให้เรียนทางวิทยาศาสตร์	เพราะเดิมให้เรียนเฉพาะสายศิลป์	เด็กบางคนบอกว่า 
อยากเรียนสายวทิยาศาสตร์	 กล็องด	ู ปรากฏว่าเรยีนได้น้อยมาก	 แต่กจ็บมาแล้ว	 รุน่แรก 
ได้ปรญิญาทางวทิยาศาสตร์	 ส่วนอาชวีศึกษาในอนาคตนัน้จะต้องเตรยีมการว่าต่อไปทักษะ 
หลายอย่างทีหุ่น่ยนต์และคอมพิวเตอร์จะมาแทนแรงงาน		ฉะนัน้ต้องเตรยีมนกัเรยีนให้เข้าใจ 
ปรัชญาของงาน		การใช้และการออกแบบเครื่องที่จะมาคิดมาท�าแทนคน		ความรู้กว้างๆ	 
ให้พอที่จะเข้าใจระบบ	interface	และบูรณาการต่างๆ

	 คดิว่าควรจะจบเพยีงแค่นี	้ ทีจ่รงิมเีรือ่งศนูย์ฝึกงานระยะสัน้ของหน่วยงานต่างๆ	 
มากมาย	 กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานทีอ่ธบิายเมือ่สกัครูน่ีว่้ามาช่วยสอน	 นอกจากสอนวชิาชีพ 
แล้วเขายังพานักเรียนไปแข่งทักษะระดับนานาชาติด้วย	 พวกท่ีแข่งชนะยิ่งมีคนมา 
จ้างงานมาก	 พบว่าเป็นงานทีป่ระสบความส�าเรจ็ด	ี ถงึแม้จะพดูกนัมากว่า	 ต่อไปหุน่ยนต์ 
เข้ามาท�า	 ช่างพวกนีไ้ม่ต้องเรยีนแล้ว	 แต่กย็งัมคีนทีต้่องอาศยัช่างอยู	่ ยิง่ปัจจบุนัช่างไม่พอ	 
ก็ยิ่งต้องท�า	 คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ	 งานนี้ก็เป็นงานท่ีภูมิใจน�าเสนอมาก	 ก็ขอจบ 
เพียงแค่นี้
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ทรงสนทนาเรื่อง

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
ให้แก่คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2538
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พระราชกรณียกิจใน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ และ
คณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรรมการในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�าริ เข้าเฝ้า โดยภายหลังจากที่ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้กราบ
บังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของงานที่ส�านักงานฯ ด�าเนินการอยู ่แล้ว สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสนทนากับคณะผู้เข้าเฝ้าฯ เกี่ยวกับ 
“พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
คณะผู้เข้าเฝ้าฯ รู ้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเนื่องจากหัวข้อ 
ที่ได้ทรงสนทนาในวันนั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ขอ
พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญมาพิมพ์เผยแพร่ และเพื่อประมวลข้อมูลที่มีค่านี ้
ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส�าหรับใช้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไป

พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน�้า
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พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทเล็กซ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส 
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศว ่า ในสมัยก ่อนพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงใช ้ เทเล็กซ ์มาก  
โดยเฉพาะเวลามีภัยพิบัติ และปัญหาต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น�้าท่วม พายุพัด ซึ่งหากเป็น 
เหตุการณ์ใหญ่ๆ ก็จะเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเอง นอกจากนี้ยังได้รับสั่งให้เอา 
ของพระราชทานไปไว้ที่กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนไว้ล่วงหน้าด้วย เวลา 
เกิดเหตุจะได้ไม่ต้องรอค�าสั่งจากท่าน จะได้น�าของที่พระราชทานไว้ไปช่วยเหลือ 
ได้ทันท่วงที แล้วค่อยกราบทูลทีหลัง โดยข้อมูลจะเข้ามาทางเครื่องเทเล็กซ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นคนเจ้าระเบียบ เวลาเทเล็กซ์ออกมา จะออกมาเป็นชุดๆ ท่านจะ
เก็บม้วนไว้เป็นเรื่องราว แต่ก่อนท่านทรงใช้เทเล็กซ์มาก เป็นงานเรื่องพระราชทาน 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ท่านมีความเห็นว่า การที่เอาของไปแจกเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน  
จะใช้วิธีนี้ช่วยเฉพาะช่วงฉุกเฉินเฉพาะหน้า ในระยะยาวทรงมีพระราชด�าริว่า ช่วยให้เขา
ช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องหลักๆ โดยเฉพาะเรื่องน�้าส�าคัญที่สุด การเพาะปลูก งานสหกรณ์ 
ท่านก็ทรงเน้นมากในตอนนั้น บางคนก็ไม่เข้าใจ พอพูดถึงเรื่องสหกรณ์กลายเป็นว่า  
เป็นพวกสังคมนิยมแบบที่เขาไม่ชอบ ท่านทรงเน้นว่า เรื่องสหกรณ์คือการท�างานร่วมกัน  
การพัฒนากลุ่มสหกรณ์เริ่มจากการพัฒนาที่ดิน ต้องรักษาดินให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้ถูก 
กัดเซาะพังทลาย การรักษาดินในสมัยนั้น ท�าโดยเก็บพืชคลุมดินเอาไว้ พนักงานบางคน 
ชอบเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างที่ทรงเรียกว่า “ปอกเปลือก” เมื่อฝนตกก็เกิดการ 
กัดเซาะเป็นร่อง ต้องคอยบอกไม่ให้ปอกเปลือก เมื่อพัฒนาที่ดินให้ดีแล้วก็ให้คนเข้ามาอยู่

และแนะน�าหลักวิชาการเพาะปลูก
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เทเล็กซ์ (Telex) หรือ โทรพิมพ์ เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อความส�าหรับธุรกิจส�าคัญๆ ในยุคระหว่าง พ.ศ.2510 จนถึง
ประมาณ พ.ศ. 2535 โดยอุปกรณ์ท�างานคล้ายเครื่องพิมพ์ดีด แต่สามารถท�าให้ข้อความที่ป้อนเข้าไป ออกไปพิมพ์ที่

เครื่องเทเล็กซ์เครื่องอื่นได้ ทั้งนี้ การติดต่อไปยังจุดหมายปลายทาง จะใช้วิธีหมุนเลขหมายคล้ายโทรศัพท์
(ภาพจาก en.wikipedia.org)

วิทยุตํารวจ

นอกจากการใช้เทเล็กซ์ ก็มีวิทยุของต�ารวจข่ายต่างๆ ของมหาดไทย เมื่อฟังแล้ว 
บ่อยครั้งที่ทรงช่วยเหลือการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีได้ เช่น เมื่อเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุ

 ในหลวงกับวิทยุสื่อสาร     ในหลวงกับแผนที่

แผนที่อากาศ

ด้านอุตุนิยมก็ทรงใช้แผนที่อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาส่งมาถวาย ประกอบกับ
ข่าววิทยุ ภายหลังมีภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยม เรื่องอุตุนิยมนี้ทรงช่วยได้ทั้งในเรื่อง
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น�้าแล้ง และเมื่อมีน�้าท่วม วาตภัย สามารถพยากรณ์และแนะน�าการเผชิญปัญหา 
ได้ทันท่วงที ความจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงได้ข้อมูลเป็นแผนที่อากาศ
ธรรมดา แต่ท่านทรงมีความช�านาญในการรวบรวมข้อมูล และตีความข้อมูลเนื่องจากได้
ทรงเห็นมามาก จึงท�าให้ช่วยคนได้

แผนที่

สมัยก่อนเวลาออกเยี่ยมราษฎรไม่มีหมายออกล่วงหน้าอย่างในปัจจุบัน ท่านใช้
วิธีพูดคุยกับประชาชน ดูแผนที่แล้วก็จะขีดเส้นเขียนข้อมูลต�าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ที่
ชาวบ้านเล่าถวาย วันหนึ่งอาจจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เทียบกับแผนท่ี แล้ววันรุ่งข้ึนท่านก็ไป
ทีน่ัน้ทางรถยนต์ ไม่มใีครรูว่้าไปไหน ท่านจะใช้ต�ารวจน�า บอกต�ารวจแค่เลีย้วซ้ายเลีย้วขวา
โดยส่งทางวิทยุ แผนที่ที่ท่านใช้ ทรงได้จากกรมแผนที่ทหาร ส่วนใหญ่จะใช้มาตราส่วน 
1:50,000 เมื่อเดินทางไปที่ใดก็จะทรงเทียบแผนที่กับภูมิประเทศจริง ถ้ามีส่วนใดของ
แผนที่คลาดเคลื่อน หรือภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก็ทรงเขียนแก้ไขเติมลงไป 
ในแผนท่ีนั้น รวมทั้ งข ้อมูลที่ชาวบ ้านกราบทูลด ้วย เมื่อมีผู ้ ขอพระราชทาน 
พระมหากรุณาธิคุณในเรื่องอ่างเก็บน�้า หรือฝาย ก็จะทรงถามข้อมูลจากชาวบ้านเพื่อให้ 
ทราบว่าเขาท�ากินตรงไหน เส้นทางน�้าเป็นอย่างไร จะได้ทราบว่าควรท�าอย่างไร บางคนก็
อาจท้วงว่า ชาวบ้านอาจกราบบังคมทูลผิด แต่คิดว่าท่านตรวจสอบจากหลายๆ คนก็
คงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องพอที่จะให้เจ้าหน้าท่ีใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นไปรังวัดอย่างละเอียด
ต่อไป บางครั้งท่านก็ได้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปส�ารวจหรือถามไม่ได้ หรือข้อมูล
ที่ท�าจากภาพถ่ายทางอากาศไม่ได้เนื่องจากเป็นส่วนที่มีเมฆคลุม

การที่ท่านต้องขีดเขียนข้อมูลต่างๆ ลงในแผนท่ีท�าให้ไม่สามารถใช้แผนท่ี 
หุ้มพลาสติกอย่างที่เขาใช้ๆ กันได้ ข้อมูลที่เขียนก็เก็บไว้ใช้นานๆ เวลาฝนตกก็เอาใส ่
ถุงพลาสติกและทรงเขียนในถุง แต่ก็ใส่ถุงไม่ทันบ้าง แผนท่ีพอใช้นานๆ ก็เก่าใช้ไม่ได้  
พอเปลี่ยนก็ต้องลอกข้อมูลใส่แผ่นใหม่ การต่อแผนท่ีก็ทรงต่อเองอย่างประณีต คนอื่น

ท�าถวายก็ไม่เหมือน
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ในเรื่องแผนที่ น้ันท่านไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรนอกเหนือจากเข็มทิศ หรือ 
เครื่องวัดความสูงที่ติดในรถ เมื่อเขียนแผนที่ก็ไม ่ได ้ใช ้คอมพิวเตอร์ เรียกได้ว ่า 
ท�าด้วยความช�านาญ ไม่ต้องใช้เครื่องมือมาก เวลาเสด็จเยี่ยมประชาชน มีเจ้าหน้าที่กรม
แผนที่ทหารตามเสด็จ จึงน�าสิ่งที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยไปแก้แผนที่อีกครั้ง

เวลาใช้ภาพถ่ายอากาศก็ทอดพระเนตรแต่ละแผ่น (ขนาด 9 x 9 นิ้ว)  
บางครั้งท่านก็เอาของที่มีอยู่แล้วมาศึกษาเปรียบเทียบกับแผนที่ ถ้าเป็นโครงการที่ยังไม่มี
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือที่มีอยู่เก่าเกินไป ก็ให้ไปถ่ายใหม่

เรื่องเครื่องมือต่างๆ นั้นไม่ได้ทรงใช้เอง ข้อมูลต่างๆ นอกจากที่จดในแผนที่แล้ว 
ท ่านจ�าเอาทั้งนั้น หลายอย่างที่ทรงทราบ คิดว ่าเป ็นเพราะความช�านาญ หรือ 
เคยมีประสบการณ์มา เช่น การท�าฝนเทียมก็ทรงดูทางลม ลักษณะความกดอากาศจาก
แผนที่อากาศ และก็ทรงทราบว่าควรใช้สูตรใด หรือพยากรณ์ว่ามีพายุ ก็ทราบจากแผนท่ี
อากาศ ถ้าพายุเคลื่อนมาด้วยความเร็วเช่นนี้ จะมาถึงเมื่อไร ก็พอหาทางรับมือหรือ 
เตือนภัยประชาชนได้ทัน

ความจริงแล้วข้อมูลต่างๆ ที่ท่านใช้ก็ไม่ใช่ของลึกลับหรือของที่ว ่าคนอื่น 
จะหาไม่ได้ ประเด็นส�าคัญอยู ่ที่ว ่าท่านสามารถดึงอะไรออกจากสิ่งนั้นได้มากกว่า 
คือแปลภาพได้ หรือว่าแผนที่ก็เป็นแผนที่ธรรมดา ที่เขาใช้ติดข้างฝากัน แต่ว่าเอามา 
แปลได้
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สถานีวิทยุ อ.ส.

สถานีวิทยุ อ.ส. เดิมอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ท่ีมาของค�าว่า อ.ส.) ข้างๆ ห้อง
ที่เราเรียกว่าห้องอาวุธ เป็นห้องประทับเล่นที่มีอาวุธโบราณติดข้างฝา มีเครื่องส่งวิทยุ
เล็กๆ แล้วพอย้ายเข้ามาประทับที่สวนจิตรลดา ประมาณ พ.ศ. 2500 สถานีวิทยุ อ.ส. ก็
ย้ายตามมา แต่ก่อนวันศุกร์จะทรงดนตรี และมีคนโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้นอกจาก 
ขอเพลงแล้ว คนที่โทรเข้ามาก็อาจจะพูดเรื่องอื่นๆ ได้ด้วย

เรื่องที่สมัยก่อนไม่เคยมีและทรงจัดท�าเป็นองค์แรกคือ การรับบริจาคเงินช่วย
การกุศลผ่านทางวิทยุ ตอนนั้นมีวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก ทรงเล่นดนตรีให้คนขอเพลง
โดยบริจาคช่วยผู้ประสบภัยที่แหลมตะลุมพุก เป็นการใช้สื่อวิทยุในกิจการอย่างนี้เป็น 
ครั้งแรก

นอกจากนั้นก็มีประกาศต่างๆ ทางวิทยุเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ เชิญให้คน
มาฉีดยา ท่านทรงสนพระทัยโครงการเรื่องทางการแพทย์และสาธารณสุขหลายๆ เรื่อง 
เช่น โรคเรื้อน โปลิโอ อหิวาต์ ทรงใช้สื่อทางวิทยุชักจูงคน รวมทั้งการใช้สื่อวิทยุเพื่อให้
ประชาชนได้รับความรู้ ได้ข่าวสาร โดยท่านทรงรับสั่งให้ท�าตารางรายการวิทยุของ อ.ส. 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าวันใดมีรายการอะไรบ้าง ซ่ึงบางรายการก็คล้ายกับ
วิทยุศึกษา มีรายการสุขภาพ การศึกษา ธรรมะ หรือการพัฒนาเยาวชน ซึ่งอาจนับได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของระบบการศึกษาทางไกลหรือ Tele-education
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การประดิษฐ์ Font

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า แต่ก่อนพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะใช้ CU Writer แล้วก็เอามาท�าเขียนทีละตัวๆ เขียนภาษาสันสกฤต
ซึ่งทรงท�าเอง หรือว่าตัวเขียนภาษาไทยก็ทรงท�าเอง เพราะท่านไม่โปรดมากท่ีเขาประดิษฐ์
ตัวเขียนกันใหม่ๆ ท่านจึงทรงเขียนของท่านเอง แต่ว่าที่ประดิษฐ์ค�านั้นท่านก็ใช้ซอฟต์แวร์
ของเดิม เพราะฉะนั้น ท่านเคยรับสั่งว่า การจะเอา font ของท่านเผยแพร่ ความจริงแล้ว
ไม่ถูก เพราะลิขสิทธิ์เป็นของคนอื่น ของเราเป็นแค่เอามาเขียนแต่ว่าตัวโปรแกรมเก่าเป็น
ของคนอื่น ท่านไม่ได้ท�าเองมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าท่ีเห็นท่านเขียนเองเป็นตัวสันสกฤต  
(หมายถึงอักษรเทวนาครี) ไม่ได้ซื้อมาส�าเร็จรูปแบบที่ว่าใครเขาท�าไว้แล้ว

การทรงคอมพิวเตอร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงคอมพิวเตอร์ทุกวัน อย่างเขียนโน้ตดนตรีนี่ก็ทรงเขียนขึ้นมาเอง ไม่ได้
ใช้โปรแกรมดนตรี ใช้โปรแกรมธรรมดาคือของโบราณนั่นเอง เสร็จแล้วก็มาเขียนโดยที่
ไม่ได้ใช้โปรแกรมดนตรีส�าเร็จรูปมาเขียนโน้ตเหมือนคนอื่น ทรงนั่งเขียนเอง ตอนนี้เวลา
เขียนเรื่องต่างๆ ท่านก็ทรงใช้เครื่องพิมพ์ท้ังนั้น แต่ก่อนท่ีท่านจะเขียน จะแต่งเรื่องเล่นๆ 
คือเป็นการทดลอง ยุคแรกๆ ยังไม่ค่อยมีเรื่องเสียง ท่านก็ท�าให้พูดสวัสดีครับ อะไรต่อ 
มิอะไร ตั้ง 10 กว่าปีมาแล้ว

อีกอย่างที่ทรงท�าก็คือวาดเป็นรูปต่างๆ ใช้วาดภาพ ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไร
ใหม่ๆ ท�าอย่างไรกไ็ม่รู้ ใช้ของโบราณ แล้วเอามาท�าเอง อย่างท่ีทรงเขียนเรือ่งพระมหาชนกนี่ 
ท่านวาดได้ภาพพระมหาชนกว่ายน�้า แล้วมีนางมณีเมขลาเหาะมา วาดแผนที่ก็ไม่ได้ 
ใช้โปรแกรมแผนที่อะไรเขียน วาดเป็นแผนที่อินเดีย แล้วท่านก็กะเอาว่าที่ในชาดกพูดไว้
อย่างนี้ ในสมัยใหม่นี้ plot ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหน ว่ายน�้าจากตรงไหนไปถึงไหน  
คนโน้นคนนี้ในเรื่องเดินจากไหนไปที่ไหน ขีดในแผนที่สมัยใหม่ว่ามันจะอยู่ในที่ไหน แล้ว
ท่านก็เอาแผนที่อุตุนิยมมา แล้วก็เอามาสันนิษฐานว่าอากาศในวันนั้นควรจะเป็นอย่างไร 
เทยีบกบัตอนนัน้ ทีม่พีายพุดัชาวประมงไปข้ึนบังคลาเทศ ท่านบอกว่าลกัษณะต้องอย่างนัน้ 
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ตอนที่ดูพระอาทิตย์ พระจันทร์ต่างๆ position มันคล้ายกันตรงไหน อะไรต่างๆ ท่านก็
เอามาเทียบจากเรื่องชาดกมาเป็นเรื่องสมัยใหม่ ท่านก็ใช้ลงในเครื่องพวกนี้

อย่างที่ทรงเพลงใหม่ก็เห็นพิมพ์ในนั้น ดูเหมือนจะมี word processor  
แต่ว่าใช้เขียน อย่างเขียนเพลงรัก เพลงเมนูไข่ ที่เขียนใหม่ก็ใช้เครื่องนั้น หรือพิมพ์หนังสือ
อะไร จะมีเรื่องราวอะไรท่านก็ใช้พิมพ์ พิมพ์เองท้ังนั้นไม่ต้องอาศัยเสมียนท่ีไหน แล้วก็
เขียนเรื่องต่างๆ อย่างพระราชด�ารัส ตอนวันที่ ๔ ธันวาคม ที่คนมาเฝ้าฯ พอเสร็จแล้ว
ท่านก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่านแปลของท่านเอง แล้วพิมพ์ลงในนั้น พิมพ์ไว้สมัยท่ี 
ทรงเขียนเรื่องนายอินทร์ กับเรื่องติโต ยังใช้ลายพระหัตถ์เขียน แล้วก็ให้เสมียนพิมพ์  
แต่หลังจากนั้น ใช้เขียนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลานี้ท่านแต่ง autobiography อยู่ 
ท่านเขียนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

ในวันปีใหม่ ท่านพระราชทานพรแก่คณะบุคคลต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ท�า ทรง
ท�าติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ท่านทรงประดิษฐ์เหมือน ส.ค.ส. แล้วพระราชทานหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเช่น ในห้องสมุด ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องการเงิน ท่านท�าเหมือนกับที่เคย 
พระราชทานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คือ แต่ก่อนเคยพระราชทานเป็นเทเล็กซ์ถึงเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น ต�ารวจ หรือพวกสื่อสารที่ข่ายอยู่ด้วยกัน สมัยก่อนบางที
ท่านมีค�าขวัญค�าคมออกมาเป็นเทเล็กซ์ หรือพระราชทานพรทางวิทยุสื่อสาร (ไม่ใช่ทาง
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วิทยุทีวีที่เป็น official) บางทีท่านพูดวิทยุสื่อสารอยู่ ก็จะพระราชทานพรหรือที่ออกมา
เป็นเทเล็กซ์ fax ก็มีบ้าง ท่านทรงท�าติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

ท่านจะวาดภาพอะไรต่างๆ ประกอบพรที่พระราชทานด้วย บางทีเห็นท่านท�า
ของให้กันเอง อย่างพระราชทานสมเด็จแม่ ท่านรวบรวมข้อมูลไว้ เช่น วันที่เท่านั้นเท่านี้  
ปีอะไร เสด็จฯ ไปไหนบ้าง เหมือนกับเป็นไดอารี่ เก็บไว้ว่า เสด็จฯ จังหวัดนั้น จังหวัดนี้ 
หรือไปไหน มีเหตุการณ์อะไรส�าคัญ แล้วก็วาดภาพประกอบ ตรามูลนิธิชัยพัฒนาท่านก็
ออกแบบและวาดเองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่
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โครงการพระดาบส : โครงการเพื่อพัฒนาคน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า หลักการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในการท�าโครงการนี้ คือ ทรงท�าเหมือนการศึกษา 
นอกระบบอย่างหนึง่ โดยทรงมพีระราชด�ารว่ิา ยงัมคีนทีม่คีวามรูอ้กีมากทีอ่ยากถ่ายทอด 
ความรูแ้ต่ก็ไม่มีเงินที่จะตั้งโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน ขณะเดียวกันก็ไม่อยาก 
รับราชการ แต่มีความรู้และพร้อมที่จะถ่ายทอด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบโครงการพระดาบสเหมือนลิเกสมัย
โบราณที่มีพระฤาษี พระดาบสอยู่ในป่า ใครๆ จะไปศึกษาหาความรู้ก็ต้องไปท่ีพระดาบส
ไปที่ฤาษี แล้วลูกศิษย์พวกนั้นก็รับใช้อาจารย์ เข้าป่าไปเก็บผลไม้มาเลี้ยงอาจารย์ แต่ทีนี้
ในป่าสมัยใหม่เป็นป่าคอนกรีต ผลไม้ก็ไม่มีเก็บ ท่านก็เปรียบว่า คนอย่างพระดาบสนี้ก็
ยังมีอยู่ ยินดีมาเป็นพระดาบส เราก็หาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ให้ มีสถานท่ีให้เขามีอาหาร
การกินเหมือนสร้างป่าให้พระดาบส เด็กที่มาเรียนก็มีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความสัมพันธ์
ฉันอาจารย์-ลูกศิษย์ที่ดี แต่ว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าจริงๆ ก็เป็นป่าคอนกรีต พระดาบสก็
อยู่ในตึก มีคนมาสมัครเรียน โครงการพระดาบสนั้นขยายได้ทุกสาขาวิชาเหมือนโบราณ 
แต่เท่าที่ท�าออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆ ก็มีเรื่องไฟฟ้า นอกจากนั้นมีเรื่องอื่นๆ อีกบ้าง  
คนที่จบแล้วก็ไปเรียนต่อสูงขึ้นได้ ไปประกอบอาชีพตั้งตัวได้ก็มาก

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้รับสั่งถึง
การท�าพิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่รวบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆ มาจัดแสดง โดยอาจ
แสดงทั้งชุด หรือเปิดให้ดูชิ้นส่วน/อุปกรณ์ข้างในด้วย เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ในยุคก่อนๆ เพื่อให้เด็กนักเรียน/นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  
ดีกว่าทิ้งไปหรือเก็บไว้เฉยๆ รับสั่งว่า “...เคยนึกถึงคอมพิวเตอร์เก่าๆ เสียดายนะที่  
upgrade ไม่ได้ ตอนน้ันไปดูที่พิพิธภัณฑ์ท่ีอเมริกาเห็นเขาเก็บไว้หมดเลย ตั้งแต่พวก
เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆ โบราณๆ บ้านเรามีไหม อย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรืออะไร
น่ีมีแต่เก็บหม้อชาม อะไรพวกนี้ พวกเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าเก็บไหม ถึงได้อยากจะท�า
เรื่องน้ี คือ ตอนนั้นก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า อย่าคิดว่ามันเป็นของโบราณล้าสมัย คน
ที่จะเรียนถึงขั้นที่ว่าจะออกแบบของใหม่ได้นั้นจะต้องรู้ของเก่า เพราะมันเปรียบเสมือน
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เป็นหลักพ้ืนฐาน ถ้าเราเอาไว้ให้เด็กดูว่า ของท่ีเป็นพื้นฐานเต็มท่ีเป็นอย่างนี้ แล้วก็มา
แก้ไขใหม่ คือสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ โดยที่ว่าตรงนี้มีขั้นตอนยุ่งยาก ก็ค่อยพัฒนาขึ้น 
เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆ ถ้าทิ้งก็เสียดาย...”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายเป็นล้นพ้นที่ทั้งสอง 
พระองค์ได้ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชทานแนวพระราชด�าริ และทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุข 
และความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างแท้จริง

 

Manimekhala Meterological Service Mount Sumeru Videha
 ส�านักงานบริการอุตุนิยมวิทยามณีเมขลา เขาพระสุเมรุ แคว้นวิเทหะ (มิถิลา)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาประเทศ

ในงานสัมมนา “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน”
จัดโดย คณะกรรมการอํานวยการปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2538
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

58-03-066_071-098_J-UnCoated.indd   71 3/14/15   9:49 AM



72

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาประเทศ

ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดงาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ” ที่
เชิญข้าพเจ้ามาบรรยายในงานประชุมทางวิชาการที่จัดขึ้น โดยวิชาชีพแล้ว ข้าพเจ้าเป็น
ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศได้ศึกษามาบ้าง มีความรู้ระดบัทัว่ๆ 
ไป ขนาดการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รู้ลึกซึ้งเหมือนท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ที่เป็นนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีประสบการณ์อยู ่มาก การบรรยายในวันนี้ เป ็นเพียงทัศนะและ
ประสบการณ์ของผู้มีความรู้ด้านนี้ระดับพื้นๆ หรือ layman ว่า สามารถน�าความรู้ที่ได้
เรียนมา มาเสริมการท�างาน หรือในส่วนที่เป็นพลเมืองดีพยายามช่วยเหลือชาติได้อย่างไร
บ้าง มิได้ลึกซึ้งขนาดเป็นแนวคิดที่จะใช้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศ 

เมือ่วานนีม้าเปิดงาน “ไอทเีฉลมิพระเกยีรต”ิ 
ได้ดูกิจกรรมต่างๆ มากมายในเรื่องของไอที ดูไปจนถึง 
3 ทุ่มก็ยังไม่ได้ถึงครึ่ง ก็ต้องกลับเสียแล้ว พอกลับมา
เจอเพื่อนมารออยู่ เขาดูโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดพิธีเปิด 
เพื่อนถามว่า ตกลงไอทีนี่คืออะไร ประกอบด้วยอะไร
บ้าง แล้วเป็นยังไง จึงขอถือโอกาสนี้พดูแสดงความคดิ
เหน็จากความรูเ้ท่าทีไ่ด้รวบรวมมาในประเดน็ต่างๆ เหล่า
น้ี ถ้าผดิพลาดประการใดผู้ที่จะมาบรรยายเรื่องไอทีใน
ด้านต่างๆ ต่อจากข้าพเจ้า ก็กรุณาเพิ่มเติมด้วย หรือ
ว่าให้มาบอกกันตอนรับประทานข้าว
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ก่อนอื่นขอพูดถึงค�าว่า “สารสนเทศ” หรือ “สารนิเทศ” ซึ่งเป็นค�าที่ได้ยินกัน
อย่างแพร่หลายในช่วง 10 กว่าปีมานี้ เมื่อ 10 ปีก่อนได้รับเชิญไปเป็นกรรมการท่ีปรึกษา
ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีโอกาสพิจารณาหลักสูตร
วิชาที่แปลมาจากค�าว่า “Information Science” ตอนนั้นเรียกว่า “สนเทศศาสตร์” 
ตอนหลังเปลี่ยนเป็น “สารนิเทศศาสตร์” ทั้งค�าว่า สารสนเทศ และ สารนิเทศ ต่างก็
เป็นศัพท์บัญญัติของค�าว่า “Information” ราชบัณฑิตยสถานก�าหนดให้ใช้ได้ทั้งสองค�า 
ในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสารและธุรกิจ นิยมใช้ค�าว่า “สารสนเทศ” ส่วนในวงการ
บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ ใช้ว่า “สารนิเทศ” ความหมายกว้างๆ หมายถึง 
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อน�ามา
เผยแพร่ และใช้ในงานต่างๆ ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้า การผลิต  
การบริการ การบริหาร การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การทหาร 
และอื่นๆ ดังจะเห็นได้ว่าออกจากห้องนี้ก็จะได้เห็นทุกๆ อย่างที่พูดมานี้

ส่วนค�าว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Information Technology ที่มัก
เรียกกันว่า ไอที นั้น เน้นถึงการจัดการในกระบวนการด�าเนินงานสารสนเทศ หรือ
สารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการ 
และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย�า และความรวดเร็ว
ทันต่อการน�ามาใช้ประโยชน์
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พอถึ งประเด็นที่ ว ่ า ไอที
ประกอบด้วยอะไรน้ัน ก็ยังไม่เป็นที่
ตกลงกันอย่างแน่ชัดนัก ต่างคนต่าง
ก็ถามๆ กันว่าเป็นยังไง ข้าพเจ้าได้ไป
ถามมาจากหลายท่าน เช่น รศ.ดร.
ครรชิต มาลัยวงศ์ ที่พบท่านเมื่อ 
วานน้ี อาจารย์บอกว่า ประกอบด้วย 
กลุ ่มเทคโนโลยีด ้านคอมพิวเตอร์  
ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ กลุ่ม
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย กลุ่มเทคโนโลยี
การพิมพ์ และเรื่องที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของความรู้วิธีการใช้งานหรือเรื่องของ 
know how แล้วก็ได้อ่านบทความของ ดร. สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ ในวารสารสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” อาจารย์เน้น
เฉพาะสามกลุ่มแรก ไม่ได้เน้นเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่มาคุย
กันเพื่อจะท�าหนังสือเล่มที่คงได้รับกันทุกคนในวันนี้ เล่มฟ้าๆ วันนั้นถามคุณวิลาวรรณ  
วนดรุงค์วรรณ ว่า ตกลงไอทปีระกอบด้วยอะไร จะได้เอามาเขยีนมาพดูได้ถกู คณุวลิาวรรณ
ก็เน้นอยู่ 3 เรื่อง คือเรื่องฐานข้อมูล หรือ Database เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
หรือ Telecommunication แล้วก็เรื่องที่แยกมาต่างหากคือ เรื่องคอมพิวเตอร์ ก็เลย
ขออาศัยนิยามของคุณวิลาวรรณ เพราะดูจะเชื่อมโยงกับงานที่ข้าพเจ้าท�า คือ งานด้าน
ประวัติศาสตร์ได้มากที่สุด

ทีนี้มาแยกเป็นทีละอย่าง เอาเรื่องของ ฐานข้อมูล หรือ Database ก่อนในแง่
ของการศึกษาประวัติศาสตร์น้ัน แนวคิดเรื่องฐานข้อมูลเป็นเรื่องท่ีใช้มากท่ีสุดเพราะว่า
วชิาประวติัศาสตร์ต้องศึกษาหรอืวเิคราะห์แสดงความคิดเห็นออกมาในกรอบของข้อมูลท่ี
มีอยู่เท่านั้น จะจินตนาการออกไปเองโดยที่ไม่มีข้อมูลเป็นเครื่องยืนยันไม่ได้ ผู้มีวิชาชีพ
ทางด้านประวัติศาสตร์จึงมีความคุ้นเคยกับเรื่องฐานข้อมูลอยู่มาก แนวคิดเรื่องฐานข้อมูล
เป็นสิ่งที่มีมานานคู่กับมนุยษชาติและการสร้างอารยธรรม ความเจริญในด้านต่างๆ  

ทรงฟังการบรรยายในงาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ”
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ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นผลมาจากความรู้ท่ีสั่งสมกันมา และพัฒนาต่อไปในคน
รุ่นหนึ่ง สืบต่อมายังอีกรุ่นหนึ่ง แล้วพัฒนาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ มนุษย์เห็นคุณค่าของ
ความรู้ และต้องการส่งต่อข้อมูลความรู้นั้นมายังคนรุ่นหลัง ในสังคมโบราณที่มีประชากร
น้อยและเป็นสังคมเรียบง่ายไม่ซับซ้อน มนุษย์อยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ 
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่มาก ธรรมชาติจึงเป็นพลังส�าคัญท่ีทรงอิทธิพลและบางครั้งดู
ลึกลับ ดังนั้น ในสังคมโบราณที่ยังไม่รู้จักการเขียนหนังสือ จึงถ่ายทอดเก็บข้อมูลความรู้
ในรูปของนิทานพื้นบ้าน ปรัมปราคติ ซึ่งมักจะแทรกและสื่อพลังธรรมชาติในรูปของ
เทพเจ้าและสิ่งปาฏิหาริย์ต่างๆ ด้วยวิธีการนี้ มนุษย์ก็สามารถจัดเก็บและถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ต่างๆ รวมทั้งความเป็นมาของชุมชนส่งต่อสืบทอดมาให้คนรุ่นหลังได้ จะเห็นได้
ว่า ทั้งสังคมตะวันออกและสังคมตะวันตก ล้วนมีนิทานพื้นบ้านและปรัมปราคติอยู่มาก

ขอแทรกเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่าให้ฟังเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กอยู่
ทรงเล่าเรื่องหนองถล่ม เรื่องมีอยู่ว่ามีชาวบ้านอยู่กันเป็นชุมชน ต่อมาเกิดมีกระรอกเผือก
บ้าง ปลาเผือกบ้าง ถือเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ ห้ามไม่ให้คนกิน แต่ก็มีคนไม่เคารพเช่ือฟัง 
ค�าห้าม ไปจับมากิน ขณะเดียวกันก็มีคนไม่กิน คนท่ีกินปรากฏว่าช่ัวข้ามคืนบ้านช่องถล่ม
กลายเป็นหนองน�้า ส่วนคนที่ไม่กินบ้านช่องก็ยังเป็นเกาะตั้งอยู่ ทรงบอกว่าผู้ใหญ่ใน
ชุมชนที่เล่าเรื่องให้ผู้คนในชุมชนฟัง คงทราบว่า นี่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือ
ทางภูมิศาสตร์ ที่พื้นดินไม่สามารถจะทนต่อน�้าหนักบางอย่างได้ ก็ถล่มลงไป ส่วนไหนที่

ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ”
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แข็งก็ยังคงอยู่ ผู้ใหญ่ที่เล่าบอกเล่าเก็บข้อมูลเก่ียวกับปรากฏการณ์นี้โดยโยงกับอิทธิฤทธิ์
เหนือมนุษย์ เพื่อให้จ�าได้ง่ายและสอดคล้องกับสภาพสังคมความเช่ือในสมัยนั้น เรื่องนี้
ถ้าไปทูลถาม คิดว่ายังโปรดที่จะเล่าอยู่ เรื่องนิทานแบบหนองถล่มนี้น่าสังเกตว่ามีอยู่ 
ทั่วโลก

เมื่อมนุษย์รู ้จักเขียนหนังสือ เข้าสู่สังคมของการอ่านการเขียน พร้อมกับท่ีมี
ประชากรเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมต่างๆ เพิ่มทวีหลากหลายข้ึน ข้อมูลความรู้จึงมากข้ึนด้วย 
ในขณะเดียวกันก็มีผู้อ่านเขียนได้มากขึ้นเช่นกัน มนุษย์ก็ได้พัฒนาฐานข้อมูลของตน เพิ่ม
จากการเล่าปากต่อปากมาเป็นจารึก บันทึก ปูมโหร จดหมายเหตุ และหนังสือที่เขียน
ด้วยมือ เมื่อค้นพบการพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูลความรู้ในรูปของหนังสือก็ยิ่งสะดวกข้ึน 
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ได้กว้างและมากขึ้นด้วย

เรื่องปูมโหรนั้นผู้ที่เป็นโหราจารย์จะรวบรวมบันทึกไว้ว่า ปีนั้นปีนี้มีอะไรเกิดขึ้น 
จะได้เก็บไว้สอบเทียบกับเรื่องโหรของเขาว่า เขาท�านายถูกหรือท�านายผิด ปัจจุบันนี้  
เราคงไม่เชื่อกันแล้วว่า โหรจะไปท�านายอนาคตได้อย่างไร แต่เรื่องที่เขาเขียนเอาไว้บันทึก
เอาไว้ก็มีประโยชน์ ท�าให้เรารู้ว่าในปีใด มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นตามพลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมก็ยิ่งซับซ้อนขึ้น ข้อมูลความรู้เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น ก็มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือที่
เรียกว่า filing รวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มๆ แล้วจัดแบ่งแยกย่อยอย่างเป็นระเบียบ มีรหัส
ของข้อมูลแต่ละกลุ่ม เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น ถึงตอนนี้ถ้าจดบันทึกไว้เฉยๆ ไม่พอละ 
ต้องจัดเป็นหมวดหมู่ คนที่จะจัดเป็นหมวดหมู่ได้ต้องเป็นคนท่ีละเอียดลออพิถีพิถัน  
ในการจดักลุม่และแบ่งแยกย่อยให้เป็นระบบทีม่รีะเบยีบ ข้าพเจ้าเคยถกูผูใ้หญ่บอกว่า การ
เก็บของแบบข้าพเจ้าเขาไม่เรียกว่า filing เขาเรียกว่า piling คือมีอะไรก็สุมๆ กันเข้าไป 
แต่ว่าท�าอย่างนั้น จะหาอะไรก็มักไม่เจอ คนท�า filing ต้องมีระบบมีระเบียบ อีกอย่าง
หน่ึงต้องมีความรู้เรื่องของหมวดหมู่ หรือ set ที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์บทที่ 1 ตอน
เริ่มต้นเลย เราก็ต้องเรียนเรื่อง set ว่าอันไหนเรื่องไหนควรจะอยู่กับหมวดไหน ซึ่งเวลา
ที่ซับซ้อนมากเข้า ก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันในการจัดหมวดหมู่

58-03-066_071-098_J-UnCoated.indd   76 3/14/15   9:49 AM



เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

77

เท่าที่ทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องข้อมูลและการท�า 
filing ข้อมูลต่างๆ ทรงรวบรวมและจัดระบบ filing ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ใส่ในคอมพิวเตอร์ ทรงเก็บเป็นแฟ้มเป็นหมวดหมู ่ ทรงท�ามานานแล้ว ทรงเล่าว่า  
ทีค่ณุขวัญแก้วท�าถวายตอนหลงันีท่รงเป็นคนสอนให้ท�า หากใครไปสนทนากบัคณุขวญัแก้ว
เร่ืองพระราชกรณียกิจในช่วงระยะแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ก็จะพบว่าคุณขวัญแก้ว 
จัดเก็บและท�า filing ข้อมูลพระราชกรณียกิจไว้อย่างดี มีเรื่องการสาธารณสุข การสื่อสาร
กับประชาชนทางวิทยุ การเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นต้น 
หรือเร่ืองภาพถ่ายต่างๆ ในส่วนช่างภาพส่วนพระองค์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่มีการเขียน 
เรียงเบอร์เรียงล�าดับกันมาให้ค้นได้ง่าย ก็เป็นระบบท่ีทรงตั้งเอาไว้ หรืออย่างเรื่องการท�า
แผนที่ก็ไม่ได้ทรงท�าเป็น digital mapping อย่างที่เดี๋ยวนี้นิยมท�ากัน เท่าที่ทราบทรงใช้
วิธีเสด็จไปสถานที่นั้นๆ ได้สัมผัส ได้เห็น ก็บันทึกไว้ในความจ�าของท่าน เวลาทรงขับรถ
ไปถึงสะพาน มองดูล�าธาร ทรงชะโงกดู เห็นน�้าไหลจากทางไหนไปทางไหน ก็ทราบความ
สูงต�่าของพื้นที่ ก็ทรงเอาข้อมูลมาบันทึกสร้างในสมองแบบที่เราสร้างในคอมพิวเตอร์ เป็น 
digital terrain model หรือเป็นภาพแผนท่ีออกมา แล้วทรงบอก model ท่ีอยู่ในสมอง
น้ีให้คนอื่นท�าในรายละเอียดต่อไปได้

พระราชกรณียกิจต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารกับประชาชนทางวิทยุ การเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา
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การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 17 
และ 18 เป็นเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ท�าให้อารยธรรมในสังคม
โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ด�าเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือกันว่าเป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมระยะที่สาม พลังความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสั่งสมเพิ่มพูน
มาตลอดเวลานี้ ท�าให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น ชีวิตยืนยาวขึ้น ประชากร
เพิ่มมากขึ้น มีความก้าวหน้าทางวัตถุในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สังคม
โลกอันกว้างใหญ่ได้ติดต่อกันใกล้ชิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จนดูเสมือนหนึ่งเป็นโลกไร้
พรมแดน ขณะเดียวกันสังคมก็ซับซ้อนมาก ข้อมูลความรู้ก็มากท่วมท้น จนวิธีท�า filing 
ด้วยมือและใช้เทคโนโลยีธรรมดาไม่อาจสนองสภาพการณ์ดังกล่าวได้

การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบจึงพัฒนามาเป็นฐานข้อมูล หรือที่เรียก
ว่า Database โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งได้คิดค้นพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ มาช่วย
ประมวลผล นอกจากนั้น เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สามนี้ ท�าให้การไหลบ่าของข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ 
ด�าเนินไปทุกทิศทาง ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศจนเกิดกระแสสารสนเทศ
ท่วมท้น (Information Explosion) เมื่อยิ่งมีสารสนเทศมาก การท�าฐานข้อมูลก็ยิ่งมี
ความส�าคัญและเป็นสิ่งจ�าเป็น รวมทั้งท�าให้เกิดเครือข่ายสารสนเทศด้วย

ในด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Telecommunication นั้น เมื่อ
พิจารณาถึงพื้นฐานของการสื่อสารที่พัฒนามาตั้งแต่สังคมโบราณแล้วก็คือ ภาษานั่นเอง 
เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม ก็มีความจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกัน ต้องการ
สื่อสารความรู้ ความคิด และอารมณ์จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง จึงต้องคิดค้นประดิษฐ์
เครื่องมือเพื่อใช้ในการนี้ เริ่มด้วยภาษาท่าทางหรือภาษาสัญลักษณ์ แล้วพัฒนาเพิ่มเติม
มาเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน ปัจจุบันเรายังคงใช้ภาษาทั้ง 3 แบบนี้ในการติดต่อสื่อสาร
ท�าความเข้าใจกัน

58-03-066_071-098_J-UnCoated.indd   78 3/14/15   9:49 AM



เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

79

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส�าคัญของมนุษย์มาตั้งแต่สังคมโบราณสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของแต่ละสังคม เพราะมนุษย์ย่อมถ่ายทอดข้อมูล 
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนในด้านต่างๆ ผ่านทางภาษา โดยการขีดเขียน
บันทึกส่งต่อกันมา ภาษาจึงเป็นสื่อของทุกสิ่งทุกอย่างในอารยธรรมของมนุษยชาติ  
เป็นเครื่องช่วยสานมนุษย์ในยุคสมัยต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ท�าให้มนุษย์ต่างยุคต่างสมัยเข้าใจ
กัน และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมในสังคมของตนให้เจริญก้าวหน้าคงอยู ่ต่อมา  
หากกลุ่มสังคมใดไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาถ่ายทอดวัฒนธรรมของตน ก็จะด�ารง
คงอยู่ไม่ได้

การสื่อสารนั้นจะต้องมีทั้งภาคส่งและภาครับ รวมท้ังมีสื่อท่ีใช้ส่ง – รับสารด้วย 
อวัยวะในร่างกายของมนุษย์ที่ใช้สื่อสารประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งจะน�า
ทุกอย่างมาประมวลที่สมองสั่งการ แล้วอวัยวะเหล่านี้ก็จะสื่อสารออกมาเป็น ภาพ เสียง 
กลิ่น รส และสัมผัส ตามล�าดับ แต่ว่าข้อมูลท่ีออกมาจากการสื่อสารในช่องต่างๆ ท่ีกล่าว
มาน้ันจะมีระดับไม่เท่ากัน ตากับหูเป็นสื่อรับ – ส่งที่ส�าคัญที่สุด ท�าให้ได้รับหรือสามารถ
ส่ง “สาร” หรือ “ข้อมูล” ได้มาก ดังนั้น หากตาหรือหูไม่มีประสิทธิภาพหรือสูญเสียไป 
ก็จะรับส่งสัญญาณกับคนอื่นได้น้อยลง ก็จะเสียข้อมูลไปมาก จะต้องใช้ข้อมูลอื่นเข้ามา
ช่วย ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคคลที่มีปัญหา
เรื่องตาและหู เรื่องนี้จึงมีความส�าคัญ ส่วนจมูกกับลิ้นซึ่งสื่อสารเรื่องกลิ่นและรสนั้นเป็น
ตัวที่ส่งข้อมูลน้อย ไม่มาก หากสูญเสียไปก็จะเสียข้อมูลไปไม่มากเท่าใด เพราะว่าเราจะ
กินน�้าพริกไม่อร่อย หรือกินทุเรียนไม่ได้กลิ่น ก็เป็นข้อมูลส่วนท่ีถือว่าน้อย เมื่อเปรียบ
เทียบกับข้อมูลที่เสียไปเพราะขาดตาและหู หรือตาและหูไม่มีประสิทธิภาพ

เมื่อมนุษย์รู ้จักใช้ภาษาเขียน เพิ่มเติมจากภาษาพูดและภาษาสัญลักษณ์  
ก็สามารถสื่อสารได้ไกลกว่าภาษาพูด เช่น เขียนจดหมายถึงกัน ติดประกาศในชุมชน  
ทางด้านราชการก็มีท้องตรา หนังสือ หมายรับสั่ง ใบบอก และพระราชสาส์น เป็นต้น  
ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อบริหารงานราชการ เมื่อค้นพบการพิมพ์ ก็สื่อสารได้กว้างและ
ไกลขึ้น เกิดหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้  
ให้แก่ผู้คนในสังคม
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การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมท�าให้มนุษย์ประดิษฐ์
เคร่ืองมือต่างๆ ที่จะใช้ในการสื่อสารได้เพิ่มข้ึน เช่น โทรโข่ง ไมโครโฟน โทรเลข โทรศัพท์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ท�าให้การสื่อสารพัฒนามาเป็นการสื่อสารมวลชน สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดสังคมมวลชนตามเมืองใหญ่ๆ อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม

พลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้สังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นและ
ขยายตัวใหญ่โตขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากร เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ แผ่กว้างไพศาล 
และซับซ้อนขึ้น ก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
จึงด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง การค้นพบอิเล็กทรอนิกส์ และการท่ีสามารถน�า
ดาวเทียมมาใช้ในการสื่อสารต่างๆ ท�าให้การสื่อสารเจริญรุดหน้ามาก และเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว กว้างไกล รวมทั้งมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารที่เป็นไป
อย่างใกล้ชิดรวดเร็วท�าให้ประเทศต่างๆ ในสังคมโลกมีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน โลกท้ังโลก
ดูเหมือนจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ หรือการท�าให้เป็น
แบบอย่างเดียวกันทั้งโลก

อย่างเมื่อวานน้ีที่ได้ไปดูการสอนทางไกล หรือ tele-education ผู้สอนเป็น
อาจารย์สังกัดโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี สอนที่กรุงเทพฯ ผ่านดาวเทียม เมื่อสอนแล้ว
นักเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีก็ได้เรียน นักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ที่จังหวัด
ตาก ก็ได้เรียนเท่ากัน หรืออย่างการรักษาทางการแพทย์ทางไกลที่สาธิตให้ดูเมื่อวาน  
คุณหมอจากโรงพยาบาลสระบุรีสามารถปรึกษาการรักษากับแพทย์ในกรุงเทพฯ ท่ีเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคได้ สามารถส่งได้ทั้งภาพเอกซเรย์ ภาพอุลตร้าซาวด์ ภาพคลื่นหัวใจ 
ได้ทุกอย่าง

แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมจะเจริญรุดหน้าเพียงใด ภาษาก็ยังคง
เป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่ส�าคัญยิ่ง ภาษามีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด และการเปลี่ยนแปลง
นั้นก็มีทั้งความงอกงามและความวิบัติ ภาษาท่ีคิดค้นข้ึนมาใช้กับคอมพิวเตอร์นั้นถือได้
ว่า เป็นภาษาที่แตกแขนงเพิ่มขึ้นมาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ส่วนเรื่องที่ 3 คือ เรื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สมองกล ส่วน
คนจีนเรียกว่า สมองไฟฟ้านั้น เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในงานต่างๆ ทุกสาขา จนกระท่ังบรรยาย
ไม่ถูก ข้าพเจ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากในเรื่องของงานพิมพ์ ใช้เหมือนเครื่องพิมพ์ดีด 
นอกจากนั้นก็ใช้ประมวลผล ท�าบัญชีรับ – จ่ายเงิน เพราะว่าวันๆ มีคนเอาสตางค์มาให้
ส�าหรับเรื่องการกุศลมากและหลายประเภท ต้องใช้ไม่ให้ผิดประเภท และต้องเก็บให้ดี
ด้วย เผ่ือเขามาทวงถามจะได้ไม่ติดตะราง เรื่องนี้ใช้ให้คนอื่นท�า ไม่ได้ท�าเอง เมื่อปี พ.ศ. 
2527 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมระยะสั้นเร่ือง “การส�ารวจในระยะไกลโดยใช้ภาพสัญญาณ
จากดาวเทียม” หรือ remote sensing ข้าพเจ้าได้เรียนเรื่อง image processing เกี่ยว
กับการวิเคราะห์จ�าแนกข้อมูลการใช้ที่ดิน หรือ land use และสิ่งปกคลุมดิน หรือ land 
cover วิชาที่เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องนี้ส่วนมากเป็นวิชาในเรื่องสถิติ

การศึกษาวิเคราะห์จ�าแนกข้อมูลการใช้ที่ดินนี้มีวิธีท�า 2 แบบ แบบหนึ่งเรยีกว่า 
unsupervised classification เป็นวิธีการท่ีให้เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์จัดกลุ่มของ
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยที่เราอาศัยสูตรทางสถิติตามวิธีของ maximum likelihood กล่าว
คือ โปรแกรมจะจัดแบ่งค่าระดับสีเทา หรือ gray scale ในกรอบพื้นที่ทุก 3 x 3 จุดภาพ 
ให้ออกเป็นกลุ่มๆ แล้วค�านวณหาค่า mean ค่า standard variation ค่า covariance 
matrix แล้วแยกแยะตามประเภทของข้อมูลจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า ประเภทข้อมูล
ใดมีค่าเหล่านี้ใกล้เคียงกันโดยมี scale distance น้อยกว่า 3.0 ก็จัดเป็นข้อมูลเดียวกัน 
เราไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากนัก ปล่อยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�า นอกจากในตอนหลัง
เราวิเคราะห์ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แยกมาให้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้น

ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5
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ส่วนอีกแบบนั้นเรียกว ่า 
supervised classification เป็นการ
จ�าแนกข้อมูลที่เราต้องอาศัยความรู้
ของเราที่มีในพื้นที่ที่เราศึกษา และใช้
ฝีมือบ้างในการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง 
หรือ training area ของข้อมูลแต่ละ
ประเภทในแต่ละพื้นที่ย่อย โดยใช้
หลักของการสะท้อนแสงของวัตถุบน
ผิวโลก หรือ spectral signature 
แต่ทั้งนี้จะต้องค�านึงถึงความเป็นจริงว่า วัตถุต่างชนิดกันอาจจะมีค่าสะท้อนแสงที่เท่ากัน 
และวัตถุชนิดเดียวกันก็อาจจะมีค่าสะท้อนแสงไม่เท่ากันก็ได้ ฉะนั้นจึงต้องใช้ภาพถ่าย
ทางอากาศ หรือภาพผสมสีผสมเทียมที่เรียกว่า false color composite ที่ผ่านการเน้น
ความคมชดัของข้อมลูไปตรวจสอบกบัสภาพความจรงิในพืน้ทีเ่พือ่ช่วยในการก�าหนดพืน้ที่
ตัวอย่าง ซึ่งคอมพิวเตอร์จะค�านวณหาค่าสถิติต่างๆ จากพื้นท่ีตัวอย่างท่ีก�าหนด เพื่อ
จ�าแนกประเภทของข้อมูล และสุดท้ายจะด�าเนินการรวมประเภทข้อมูลที่มีลักษณะใกล้
เคียงกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน

เมื่อศึกษาถึงตอนนี้ ข้าพเจ้านึกถึงตอนเรียนการอ่านศิลาจารึก เมื่ออาจารย์ให้
ดูตัวอย่างอักษร ก.ไก่ ข.ไข่ แบบโบราณในสมัยต่างๆ แล้ว เราก็จ�าไว้ ใช้ความจ�าบันทึก
เข้าไปเหมือนกับ train สมองตัวเอง เม่ือพวกเราเห็นตัวอักษรเช่นนั้นอีกที่ไหนก็ตาม  
อีกกี่หลักก็ตาม เราก็รู้ว่าจารึกหลักนั้นเป็นสมัยใด เพราะว่ารูปร่างตัวอักษรไม่เหมือนกัน 
เราจ�าได้ อ่านได้ จ�าแนกได้ ดูไปแล้วเหมือนเรื่อง pattern recognition ที่เราก�าหนดให้
คอมพิวเตอร์จ�าลักษณะต่างๆ ไว้ เมื่อเห็นที่ไหนก็จ�าแนกได้ทันที

พูดถงึเร่ืองการอ่านศิลาจารึก ทีเ่รา train สมองตวัเองให้เป็น pattern recognition 
แล้ว ก็นึกถึงตอนที่อ่านหนังสือเรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” ท่ีพระเจ้าอยู่หัวทรง
แปลน้ัน ข้าพเจ้าอ่านไปแล้วก็รู้สึกภูมิใจมาก ท่ีในกลุ่มของผู้ท่ีรวมกันเพื่อแก้ข้อสัญญาณ
กลเอนิกม่านั้น มีนักอ่านจารึกเข้าร่วมทีมด้วย

ตรวจสอบลักษณะดินในพื้นที่ศึกษา
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ข้าพเจ้าได้โยงไอทีกับประวัติศาสตร์ตามนิยามของคุณวิลาวรรณแล้ว เนื่องจาก
ข้าพเจ้าชอบอ่านวรรณคดี จึงขอแถมการโยงไอทีกับเทคโนโลยีอัตโนมัติให้ฟังด้วย  
ในสังคมโบราณก็มีแนวคิดเรื่องการประดิษฐ์เครื่องใช้ท่ีท�างานอย่างอัตโนมัติเช่นกัน  
ในวรรณคดีจีน เรื่อง “สามก๊ก” ตอนที่ขงเบ้งยกกองทัพไปตีวุยก๊กครั้งที่หก ขงเบ้งต้องท�า
ศึกกับสุมาอี้ แม่ทัพของฝ่ายวุยก๊ก ในการศึกครั้งนี้ ขงเบ้งได้ให้ช่างท�าโคยนตร์เพื่อใช้ขน
เสบียงอาหาร สามก๊กฉบับแปลของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้แปลความไว้ดังนี้

“...ครั้นได้สิบสี่สิบห้าวัน ช่างท�าการแล้ว ตอยอย อาวต๋ง ก็เอาโคยนตร์พันหนึ่ง
มาให้ขงเบ้ง ขงเบ้งก็เอาโคยนตร์นั้นลองดู ทหารเข้ารุนแต่พอให้พ้นจากที่ โคยนตร์นั้นก็
เดินไปขึ้นเนินเขาลงลุ่มได้ดังเป็น ขงเบ้งจึงว่า ถ้าเดินแต่ตัวเดียวไปได้ทางประมาณสาม
ร้อยเส้น แม้ไปทั้งพวกเดินทางได้ถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยเส้น ขุนนางทั้งปวงเห็นดังนั้น  
ก็สรรเสริญเป็นอันมาก ขงเบ้งจึงให้ทหารคุมไปเข็นเกวียนเสบียง ณ ด่านเกียมโก๊ะมาส่ง
ถึงค่ายเขากิสานเป็นหลายเที่ยว แลในกองทัพขงเบ้งนั้นมิได้ขาดเสบียงอาหาร”

ฝ่ายสมุาอีไ้ด้ให้คนเข้ามาขโมยโคยนตร์ ไปรือ้และค้นคว้าหาวธิที�า แล้วเลยีนแบบ 
ท�าโคยนตร์ขึ้นใช้บ้าง แต่จะลอกเลียนเทคโนโลยีทั้งที ก็ไม่ดูให้ดี หัวใจที่ควบคุมการ 
ท�างานของโคยนตร์นั้นอยู่ที่ลิ้นของโคยนตร์ ขงเบ้งเลยใช้เรื่องนี้แก้ล�าสุมาอี้ ดังความที่
จะตัดตอนมาอ่านให้ฟังดังนี้

“...อองเป๋งเห็นดังนั้นก็ให้ทหารพลิกลิ้นโคยนตร์ลงเสีย แล้วพากันท�าเป็นถอย
หนีไป โกฉุยก็มิได้ติดตาม ให้ทหารเข้าไสโคยนตร์ก็ไม่เคลื่อนจากที่ ครั้นจะให้ (คน) ขน
เสบียงก็ไม่ทัน โกฉุยมีความสงสัยนัก พอได้ยินเสียงโห่ร้องข้ึนอื้ออึง แล้วเห็นอองเป๋ง  
เกียงอุย อุยเอี๋ยน คุมทหารตีกระหนาบมาเป็นสามด้าน โกฉุยต้านทานมิได้ ก็พาทหาร
ถอยมา

อองเป๋งจึงให้ทหารกลับลิ้นโคยนตร์ขึ้น เข็นเกวียนเสบียงไปได้ดังเก่า...”

จะเห็นได้ว่า ในสังคมโบราณก็มีเรื่องอย่างนี้ เรื่องแนวคิดเทคโนโลยีอัตโนมัติ
สมัยใหม่เราก็ใช้เครื่องยนต์ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สร้างหุ่นยนต์ข้ึนมา ใช้ผลิตช้ินงาน
อะไรต่างๆ อยู่มากในโรงงานอุตสาหกรรม
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ทีพ่ดูมานีเ้ป็นทศันะของข้าพเจ้า
ที่ เชื่อมโยงและเน้นให้เห็นว ่าแนวคิด
ต่างๆ นั้นมีอยู ่ มนุษย์ในแต่ละสมัยได้
คิดค้นพัฒนาแนวคิดนั้นให้ออกมาเป็นรูป
ธรรมแล้วส่งต่อมาให้คนรุ ่นหลัง ซึ่งจะ
พัฒนาสืบต่อมา การพัฒนาประยุกต์ใน
แต่ละสมัยก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
การณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นกระแสธารที่ไหล
ต่อเน่ืองกันมา

ทีน้ีจะขอเวลาที่เหลือพูดเร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ” การมาพูดเรื่องนี้ก็เหมือนกับเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน เพราะผู้พูดมี
ความรู้ในเรื่องนี้เพียงระดับประถมศึกษา แต่ผู้ฟังมีความรู้ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
จึงขอพูดอย่างสรุปจากการที่ได้ไปเดินดูเมื่อวานนี้ แล้วแทรกข้อคิดเห็นของข้าพเจ้าใน
บางตอน เทคโนโลยีสารสนเทศใช้พัฒนาประเทศได้อย่างกว้างขวางในทุกๆ ด้าน สามารถ
ประยุกต์น�ามาใช้ในงานต่างๆ ได้ดังนี้

1) การประมวลผลและการบริหารงานทั่วไปทั้งในงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน งานประยุกต์คอมพิวเตอร์ส่วนมากเริ่มต้นที่งานประมวลผลข้อมูลหรือ data 
processing เช่น งานทะเบียน งานเก็บเงินค่าประกันสังคม งานแจ้งความของต�ารวจ 
เป็นต้น ในปัจจุบันการ update ข้อมูลในการประมวลผล มักจะใช้แบบ batch ซึ่งช้า 
หากเปล่ียนเป็นระบบ on line จะรวดเร็วขึ้น แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพราะต้อง
มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเพิ่มมากข้ึนด้วย และยังต้องใช้ระบบสื่อสารเช่ือมโยง
ไปยังที่ต่างๆ
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ปัจจุบันแนวโน้มงานประยุกต์คอมพิวเตอร์จะมุ่งไปสู่ระบบออนไลน์มากข้ึน เช่น 
ระบบย้ายเข้าออก ระบบจองตั๋วโดยสารรถไฟ ระบบประกันสังคม ระบบควบคุมจราจร 
ระบบส่งเอกสารธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า กรมศุลกากร ธนาคาร การท่าเรือ บริษัทขนส่ง 
บริษัทประกันภัย ระบบนี้เรียกว่า ระบบ EDI หรือ Electronic Data Interchange

จากระบบประมวลผลข้อมูลที่สะสมข้อมูลไว้ได้มากแล้ว ก็จะน�าไปสู่ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือ MIS – Management Information System  
ซึง่น�าข้อมลูมากลัน่กรองเปรยีบเทยีบให้เป็นรายงานสารสนเทศ เช่น รายงานสรปุเป็นรายคาบ 
รายงานแนวโน้ม รายงานความผิดพลาดหรือความผิดปกติ รายงานการคาดหมาย เป็นต้น

ปัจจุบันระบบ MIS ยังใช้กันน้อย เพราะผู้บริหารมักไม่ทราบว่าต้องการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศอะไรบ้าง แต่ผู้บริหารภาครัฐควรใช้อย่างยิ่ง เช่น ถ้ามีระบบ MIS ที่ดีพอ 
ก็จะท�าให้ทราบข้อมูลต่างๆ หลายเรื่อง เช่น

- ประชากรจังหวัดใดเกิดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 – 10
- เกษตรกรมีรายได้ต่อหัวเท่าไรในจังหวัดที่ก�าหนดไว้ในโครงการพัฒนา
- เศรษฐกิจระดับอ�าเภอและจังหวัด เป็นเท่าไร เพิ่ม – ลดในอัตราเท่าไร
- จ�านวนนักเรียนมีมากน้อยเท่าไร
- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาในวิชาต่างๆ เป็นเท่าไร เป็นต้น

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาในโครงงานต่างๆ ท�าให้
การพัฒนาประเทศโดยรวมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การศกึษา การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นการลงทนุทีส่�าคญัยิง่ในการพฒันา
ประเทศ และเราใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ 
ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปัจจัยนั้น 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด แม้เราจะมีปัจจัยอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้า
ทรัพยากรมนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาก็ไม่อาจประสบผลส�าเร็จสูงสุดได้ รัฐบาล
ไทยเริ่มเน้นการพัฒนาก�าลังคนมาต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
6 ได้ข่าวว่าในการท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นั้นมีปรัชญาหรือจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การ
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พฒันาทรพัยากรมนษุย์ การพฒันาเศรษฐกจิ เป็นเครือ่งมอืของการพฒันาคนและคณุภาพ
ชีวิต ไม่ได้เน้นที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

ในช่วงนี้จึงมีการกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาแบบยั่งยืน และ
แนวทางต่างๆ ที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอยู ่มาก  
เพ่ือกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อเนื่องให้การพัฒนา
ประเทศโดยรวมประสบผลส�าเร็จ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน�ามาใช้ในด้านการ
ศึกษาน้ันมีทั้งเทคโนโลยีเสียง หรือ audio technologies เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 
หรือ video technologies และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีเสียง ที่ใช้กันอยู ่ทั่วไป ได้แก่ วิทยุกระจายเสียงและเทปเสียง 
เทคโนโลยีเสียงเป็นเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนในเชิงเทคนิคน้อยที่สุดในบรรดาเทคโนโลยี
ทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดด้วย

เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว เป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนในเชิงเทคนิค
และเสียค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตรายการ แต่ก็มีข้อดีที่ส�าคัญ คือ ช่วย
ถ่ายทอดความรู้ได้ทั้งในรูปของภาพเคลื่อนไหวและเสียง ประสมเข้าด้วยกัน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ยากต่อการเข้าใจหากจะอธิบายด้วยตัวหนังสือหรือเสียงเท่านั้น เช่น 
ความงามทางสถาปัตยกรรม ศิลปะอื่นๆ และทักษะการแสดงออกต่างๆ เป็นต้น  
สื่อประเภทน้ีท�าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ลึกซ้ึงข้ึน เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวท่ี
ส�าคัญ ได้แก่ โทรทัศน์แบบปกติ หรือ open broadcast television โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมหรือสายเคเบิล หรือ satellite/cable television และวิดีโอ

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ เป็นเทคโนโลยทีีซ่บัซ้อนในเชงิเทคนคิและเสยีค่าใช้จ่าย
สูงสุด การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในฐานะสื่อการเรียนการสอนนั้นมีข้อดีคือ ช่วยให ้
ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถก�าหนดเวลาเรียน
ของตนเองได้ นอกจากน้ียังสามารถเก็บข้อมูลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนไว้ด้วยเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีการโต้ตอบทันที
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนครูผู้สอน ช่วยให้การเรียนรู้ได้ผลมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในฐานะสื่อการเรียนการสอน
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ก็คือ การออกแบบและการผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (courseware) จ�าเป็นต้อง
ใช้ผู้ที่มีความรู้และความช�านาญในด้านน้ี จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ค่าใช้จ่ายสูงในการ
ผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ในฐานะสื่อการเรียนการสอน 
ทางไกลคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ computer assisted instruction – CAI และ
วีดิทัศน์ชนิดมีการโต้ตอบ หรือ interactive video

3) การสาธารณสุข เราสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
สาธารณสุขได้หลายด้านดังนี้

3.1) ระบบสารสนเทศโร งพยาบาล  ห รื อ  H I S  (Ho sp i t a l  
Information System) เป็นระบบที่ช่วยด้าน patient record หรือเวชระเบียน ระบบ
ข้อมูลยา การรักษาพยาบาล การคิดเงิน  
มีลักษณะแบบจุลภาค แต่สามารถขยาย
เป็นระดับมหภาคได้ เมื่อโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศแลกเปลี่ยนและส่งเวชระเบียนผ่าน
ระบบโทรคมนาคม เป็นโทรเวชกลายๆ ได้

เสด็จโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)

นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เสด็จโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
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3.2) ระบบสาธารณสุข ใช้ในการดูแลป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น เช่น 
เมื่อมีผู้ป่วยอหิวาตกโรคในหมู่บ้าน แพทย์และสาธารณสุขอ�าเภออาจตรวจค้นได้ว่าผู้ป่วย
มาจากต�าบลอะไร มีประชากรกี่คน เป็น ชาย หญิง เด็กเท่าไร เพื่อจะได้จัดหาวัคซีนไป
ฉีดป้องกันได้ทันที ระบบท�านองนี้ อาจขยายไปสู่ระดับอ�าเภอ และจังหวัด ซึ่งก็เป็นเรื่อง
เดียวกับการประยุกต์ด้านการบริหาร

3.3) ระบบผู้เช่ียวชาญ เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยโรค ระบบท่ี
มีชื่อเสียงเมื่อสิบปีเศษมานี้ คือ ระบบ Mycin ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และเริ่มมี
ผู้น�ามาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ มากขึ้น เลยไปถึงโรคพืชและสัตว์ หลักการที่ใช้คือ เก็บ
ข้อมูลต่างๆ ไว้ให้ละเอียด แล้วใช้หลักปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence – AI 
มาช่วยวิเคราะห์เป็นแนวคิดในการท�าให้คอมพิวเตอร์ท�างานและคิดได้เหมือนคน ระบบ
นี้น่าจะช่วยอนามัยต�าบลในการวินิจฉัยโรคยากๆ ได้ ให้คนที่มีความรู้ปานกลางพอสมควร
สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เพิ่มจาก tele–medicine ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ตัวจริงต้องมาให้ค�าปรึกษาแนะน�า อย่างที่แสดงเมื่อวานนี้

4) การเกษตร ปัจจุบันมีปัญหาหลากหลาย เช่น พืชผลราคาตกต�่า ชาวนา
ยากจน ฝนไม่ตก เทคโนโลยีสารสนเทศอาจช่วยงานเกษตรในทางอ้อมได้ เช่น จัดท�า
ระบบข้อมูลเพื่อช่วยให้พยากรณ์ราคาพืชผลได้ เพื่อจะได้วางแผนว่าจะปลูกพืชอะไร  
มากเท่าไร กรมอุตุนิยมวิทยาน่าจะใช้คอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศได้ดีขึ้น นอกจากนั้น
อาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการเกษตรโดยแบ่งเนื้อที่เป็นแปลงๆ มีระบบทดน�้า และ
วางแผนการปลูกพืชต่างๆ คละกันไปในแต่ละแปลงให้เหมาะกับปริมาณน�้าท่ีมีโดยรวม 
บางแปลงปลูกข้าว บางแปลงปลูกพืชไร่อื่นๆ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยก�าหนดว่าต้องปล่อย
น�้าเข้าไปในแต่ละแปลงมากน้อยแค่ไหน จึงจะได้ผลผลิตรวมมากที่สุด

จากตัวอย่างเหล่านี้  จึงเป็นไปได้ที่จะใช้คอมพิวเตอร์ช ่วยวางแผนด้าน
การเกษตรอย่างจริงจังได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดการด้านป่าไม้ การจัดที่ท�า
กิน หรือการพัฒนาที่ดินด้วย
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5) ด้านแผนท่ีและภูมิศาสตร์ เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพถ่าย
จากดาวเทียม การท�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS และการท�าแผนที่ เรื่องแผนที่
น้ีเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น ข้อมูลที่ได้มา
ในตอนแรกๆ อาจไม่ถูกต้อง เมื่อศึกษาเพิ่มเติมแล้วคอมพิวเตอร์ก็สามารถท�าให้การแก้ไข
แผนที่ท�าได้ง่ายขึ้น ดังที่มีการแสดงข้างนอก นอกจากนั้นยังมีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 
แต่ก่อนก็ใช้วิธีทาง photogrammetry ธรรมดา เดี๋ยวนี้สามารถน�าคอมพิวเตอร์มาช่วย 
ท�าให้สะดวกขึ้น

ระบบ GIS นั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น ใน
ด้านการวางแผนชุมชน การตลาด การขายอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาที่ดิน การจัดระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งระบบ Facility Management คือการดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดิน เช่น ท่อแก๊ส ท่อน�้ามัน สายโทรศัพท์ ฯลฯ

นอกจากใช้ในเร่ืองของ GIS แล้ว ยังมีอีกอย่างท่ีคล้ายๆ กัน เรียกว่า Land 
Information System หรือ LIS อย่างที่กรมที่ดินท�าและใช้ หรือที่ กทม. ท�า LIS มัก
นิยมใช้ในเมือง

6) การคมนาคม คอมพิวเตอร์น่าจะเข้ามาช่วยพัฒนาการคมนาคมได้หลาย
ด้าน เช่น การวางแผนและออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง การจัดท�าระบบจัดสรร
ความถี่วิทยุของกรมไปรษณีย์โทรเลข การจัดระบบจองและส�ารองบัตรโดยสารของ
การบินไทย การรถไฟ บริษัทขนส่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้การจัดการระบบขนส่งและ
คมนาคมของไทยดีขึ้น แต่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการจราจรในกรุงเทพฯ นั้นยังน่า
สงสัย เพราะปัญหาอยู่ที่มีรถยนต์มากเกินไป และถนนน้อยเกินไป

7) ด้านอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยให้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้รวดเร็ว
และมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในบางระดับไปได้มาก 
เช่น คนที่จะท�างานบางอย่าง ปกติเราต้องใช้ผู้ท่ีมีความช�านาญท�างานมานานๆ หรือมี
ความเชี่ยวชาญ หรือมีพรสวรรค์ในด้านนั้นโดยเฉพาะ แต่ว่าถ้าเราเอาพรสวรรค์เหล่านั้น
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มาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา หรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะวัดอะไรต่างๆ ได้
โดยจ�านวนขึ้นมาได้แล้ว เราก็สามารถที่จะท�างานได้อย่างรวดเร็ว ใครก็มาท�างานในจุด
นั้นได้ เพียงแต่ฝึกอบรมบ้างเล็กน้อยก็ท�าได้ แล้วคนที่ท�างานในจุดนั้นก็ต้องปรับปรุง
พัฒนาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เป็นที่ต้องการได้ เพราะถ้าพัฒนาไม่ทันก็อาจจะตกงานได้

8) ด้านความมั่นคงปลอดภัย เราสามารถน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการ
ทหารได้หลายอย่าง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์จัดท�าฐานข้อมูลก�าลังพล ฐานข้อมูลอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการบุกรุก การวางแผนจัดส่งก�าลังบ�ารุง  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในท�านองเดียวกับด้านการบริหารทั่วไป

ข้อน่าสังเกต คือ เรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องของไอทีต่างๆ นั้น เกิดขึ้นจากความ
จ�าเป็นด้านการทหาร ถ้าไม่มีการทหารการสงครามขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เกิด ไม่ได้
พัฒนา ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้ ก็ท�าให้มีการ
วิจัยด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์มากขึ้น หลายอย่างเกิดขึ้นในวงการทหารก่อน แล้ว
น�ามาใช้ในวงการพลเรือนในเวลาต่อมา

โดยสรุป การประยุกต์ด้านนี้ช่วยให้ประเทศเกิดความมั่นคง และช่วยสร้างฐาน
พลังด้านเศรษฐกิจได้

9) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส�าคัญมาก เราอาจใช้ไอทีในการวางแผนและ
จัดการส่ิงแวดล้อมได้โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ และอาจใช้ในการ monitor หรือเฝ้าติดตาม
สภาวะแวดล้อมได้ โดยใช้ระบบ sensor และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม

10) ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานรัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันกับผู ้อื่นได้ ท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถน�าไปสู่การวางแผนและ
การปฏิบัติการได้ดีขึ้น

11) การจัดการบรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบันสังคมมีความก้าวหน้าสูง แต่ก็มี
ภัยต่างๆ มากขึ้น ดังที่ได้เห็นจากข่าว จึงมีการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบรรเทา
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สาธารณภัย เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จัดท�าฐานข้อมูลที่จ�าเป็นในการบรรเทาภัยพิบัติแบบ
ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรือท้องแบนส�าหรับส่งไปช่วยบริเวณที่ถูกน�้าท่วม ฐาน
ข้อมูลสถานพยาบาล หมอ และยา หรือแม้แต่แหล่งเก็บสารเคมีส�าหรับก�าจัดน�้ามันที่รั่ว
จากเรือน�้ามัน เป็นต้น นอกจากนั้น อาจใช้คอมพิวเตอร์สร้างสถานการณ์จ�าลอง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้ทดสอบความพร้อมของตนเองในการท�างาน

นอกจากนั้นก็มีเรื่องการศึกษาการเตรียมการบรรเทาสาธารณภัย หรือ Disaster 
Preparedness ทั้งภัยที่เกิดจากคนและภัยจากธรรมชาติ เป็นการศึกษาที่เจ้าหน้าที่
ประชาสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สภากาชาดของหลายประเทศมาศึกษาท�างานร่วมกัน  
โดยใช้ Database เดียวกันในหลายๆ ประเทศ

12) การช่วยเหลือผู ้พิการ เช่น การท�ารถเข็นอัตโนมัติส�าหรับผู ้พิการ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างอักษรเบรลล์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา เรื่องเหล่านี้น่าจะศึกษา
ค้นคว้ากันได้อีกมาก เพราะว่าเป็นเรื่องท่ีท�าให้คนท่ีมีศักยภาพในการท�างานน้อยกว่า 
ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการท�างานให้มากขึ้นได้ บางครั้งอาจ
ท�าได้ดีกว่า ถ้าผู้พิการคนนั้นมีสมองที่ดีที่ฉลาด

13) การพระศาสนา เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกพระไตรปิฎกทางภาษา
บาลี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ท�าแล้ว กรมศาสนาอาจใช้คอมพิวเตอร์ท�าฐานข้อมูลในการ
ควบคุมพระและวัดในลักษณะของการท�าทะเบียนราษฎร์เพื่อให้รู้สังกัด

หนังสือพระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5    พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ ที่จารลงบนใบลาน

(ภาพจากเว็บไซต์สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน)
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14) กฎหมายและนิติบัญญัติ เช่น การน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกคดี
ต่างๆ ฐานข้อมูลค�าพิพากษา การจัดท�าร่างกฎหมายรวบรวมเนื้อหาของกฎหมาย  
การตรวจสอบความขัดแย ้งของมาตราต ่างๆ ในกฎหมายต่างฉบับและการท�า 
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ท�าให้ง่ายต่อการเพิ่มเติมหรือการแก้ไขต่างๆ ได้ รวมทั้งการ
เก็บข้อมูลด้านการตั้งกระทู้ถามและการตอบกระทู้ของสมาชิกรัฐสภา

นอกจากงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีการด�าเนินการด้านไอที
อีกหลายเรื่องที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ อาจสรุปได้ดังนี้

1) เรื่องฐานข้อมูล ท�าให้เกิดแหล่งรวมส�าหรับบันทึกข้อมูลให้ผู้ใช้หลายคนหรือ
หลายหน่วยงานใช้ร่วมกันได้ ฐานข้อมูลมีทั้งชนิดเก็บค่าสถิติตัวเลขท่ีจะน�ามาค�านวณได้ 
เช่น ฐานข้อมูลน�้าฝน ชนิดเก็บข้อมูลธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ชนิดเก็บเอกสารรายงาน
และข้อความ เช่น ฐานข้อมูลบทความวารสาร และฐานข้อมูลค�าพิพากษาศาลฎีกา ฐาน
ข้อมูลชนิดเก็บภาพถ่าย ฐานข้อมูลแผนที่ แผนภูมิต่างๆ เป็นต้น

2) ระบบเครือข่าย ท�าให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของที่ต่างๆ ให้สื่อสารกันได้ 
และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ก�าลังสนใจจัดสร้างระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือระบบแลน (LAN – Local Area Network) กันมากขึ้น  
เพื่ออ�านวยประโยชน์ในด้านการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน และท�าให้ท�างานร่วมกันเป็นทีมได้
ดีขึ้น แต่ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือระบบแวน (WAN – Wide Area Network)  
ยังมีน้อย เท่าที่เห็นมีใช้อยู่ก็คือ ระบบเครือข่ายธนาคารที่ร่วมกันบริการฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ หรือ ATM ระบบ PULINET หรือ Provincial University Library Network  
ที่บริการสืบค้นข้อมูล และยืมคืนหนังสือข้ามมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค Chulalinet  
หรือ Chulalongkorn Library Network ที่ให้บริการห้องสมุดร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพฯ ระบบไทยสาร (Thai Social/Science Academic Research Network) 
หรือระบบ Internet ที่ NECTEC จัดท�าขึ้น ตลอดจนระบบ Internet อื่นๆ ของจุฬาฯ 
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบบแวนที่จัดท�าไปแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงาน 
อื่นได้
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3) ดาวเทียมสื่อสาร ท�าให้ประชาชนทั่วประเทศรับชมรายการโทรทัศน์ได้หลาย
รายการ เทคโนโลยีวีแสท (VSAT) ส�าหรับสื่อสารข้อมูลไปกลับผ่านดาวเทียม ก็ช่วยให้
เกิดระบบ on line และระบบ WAN ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนา
ภูมิภาค ถ้าหากมีมากขึ้น และราคาถูกลง ก็อาจช่วยให้เมืองต่างๆ ในชนบทมีเทคโนโลยี
ดีขึ้น และมีโอกาสในทางธุรกิจได้มากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีงานท�า มีความเป็นอยู่ที่
สุขสบายขึ้น ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาชีพอาจท�างานอยู่ต่างจังหวัดได้ โดยไม่ต้องเข้ามา
แออัดในกรุงเทพฯ เนื่องจากสามารถท�างานทางไกล (Telework) ได้ ลูกๆ ก็เรียนในแบบ 
tele–education ได้ หรืออาจหาหมอในแบบโทรเวช หรือ tele-medicine ได้ด้วย 
เช่นกัน

4) โทรคมนาคม เวลานี้เทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ก้าวหน้าไปมาก สหรัฐอเมริกา
ก็มีโครงการ Information Superhighway ที่จะเชื่อมโยงบ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล 
และส�านักงานเข้าด้วยกัน โดยใช้ใยแก้วน�าแสงหรือ fiber optics เรื่องนี้หลายประเทศ
ท�าแล้ว ในไทยเองก็มีการด�าเนินการวางสายใยแก้วน�าแสงแทนสายทองแดง การใช้ 
ใยแก้วน�าแสงจะช่วยให้สื่อสารได้ดีขึ้นทั้งภาพ เสียง และข้อมูล นอกจากนี้การน�าระบบ 
ISDN มาใช้ก็คงจะช่วยให้การสื่อสารพัฒนามากข้ึนไปอีก เมื่อวานนี้ได้ยิน ดร. ไพรัช  
ธัชยพงษ์ พูดว่า ตอนนี้บ้านเราก็จะพยายามท�า Information Superhighway อยู่เหมือน
กัน ก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

Topology of Thailand’s National Network
(ภาพจาก http://www.nectec.or.th/inet-map 

(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2541)
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อย่างไรก็ตามการมีเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ดี สามารถสื่อสารได้กว้าง
ขวาง หลากหลาย เชื่อมโยงได้มาก ก็อาจน�าไปสู่การฟุ้งเฟ้อและการบันเทิงที่ไร้สาระได้ 
ดังน้ันถ้าจะให้เป็นไปในทางพัฒนา ก็ต้องมุ่งคิดโครงการที่ดี ข่าวสารที่เป็นประโยชน์มา
บรรจุไว้ด้วย ไม่เน้นเรื่องของการฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่าน เช่น จัดการสื่อสารทางไกลร่วมกับการ
ศึกษา ร่วมกับบริการสาธารณสุข หรือร่วมกับบริการข้อมูลสาธารณะต่างๆ หากพยายาม
ด�าเนินการไปในทางนี้ ก็จะเป็นไปในทางพัฒนาที่แท้จริง

5) มัลติมีเดีย จะมีความส�าคัญมากต่อการศึกษาและธุรกิจในเวลาท่ีไม่ไกลจาก
น้ีนัก โดยเฉพาะในด้านการจัดท�าสารานุกรม หรือหนังสือรวบรวมข้อเท็จจริงและความ
รู้ต่างๆ ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ผลิต CD-ROM เรื่องต่างๆ ออกมามาก แต่ของไทยยังมี
น้อย ควรส่งเสริมให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังติดขัดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปยัง
ไม่มีเครื่องอ่านแผ่น CD-ROM หน่วยงานของรัฐควรจะก�าหนดมาตรฐานหรือให้ 
ข้อแนะน�าแก่ห้องสมุด รวมทั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีเครื่องอ่านแผ่น CD-ROM แก่
โรงเรียนด้วย เพื่อจะได้สามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่โรงเรียนในชนบทได้ ปัจจุบันต้นทุน
ในการผลิต CD-ROM ลดลง คิดว่าในบ้านเราก็คงจะมีการผลิตและการศึกษาในเรื่องนี้
เพิ่มขึ้น

6) ซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใดๆ ก็ตามต้องอาศัยซอฟต์แวร์ ซึ่งทุกวันนี้ได้ก้าว
รุดหน้าไปมาก ไทยเราจึงต้องสนใจช่วยกันส่งเสริมเทคโนโลยีให้มีผู ้รู ้มากขึ้น มีความ
ช�านาญ และประสบการณ์มากขึ้น ก็จะท�าให้หน่วยงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทันกับความ
ต้องการ และเป็นการส่งเสริมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ให้ก้าวหน้า
มากขึ้นด้วย

ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น มีข้อคิดอยู่หลายประการ

1) ต้องเพิ่มความรู้ของคน เริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลท่ัวไป ควร
น�าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานของภาครัฐบาลมากขึ้น และให้ใช้ประโยชน์กระจายเข้าถึง
ชนบทมากขึ้น นอกจากประมวลผลค�า (Word Processing) คือใช้พิมพ์เอกสาร ควรใช้ 
ในงาน (Application) อื่นๆ ด้วย ถ้าหากผู้บริหารหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
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ก็คงจะเห็นลู่ทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานด้านอื่นๆ ได้อีกมาก ได้รับทราบว่าทาง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการระดับ 5 ถึง 8 ต้องมาฝึกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์  
2 วัน ซึ่งก็ดี แต่จ�านวนผู้ที่ต้องฝึกอบรมมีหลายแสนคน ถ้าหากไม่ช่วยกันสนับสนุนด้าน
การจัดฝึกอบรมและงบประมาณแล้ว ก็อาจจะจัดไม่ทัน และการส่งเสริมด้านนี้ก็คงไม่
เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ได้จัดด�าเนินการไปบ้างแล้ว 

2) ผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้โดยตรงได้แก่ ครู อาจารย์ควรมีความสนใจใฝ่รู้
ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เรื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ท้อถอยว่าเราท�าไม่ได้ ต้องยึดหลัก
ว่า เราท�าได้ แม้จะยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ก็ต้องขวนขวายในสิ่งท่ีมีอยู่ก่อน คือ การ
หาความรู้โดยการอ่านหนังสือ ติดตามฟังข่าว อาจไม่มีโอกาสใช้จริงในระยะต้น ต่อไปถ้า
มีโอกาสจะได้พร้อมที่จะเรียนรู้ฝึกฝนการใช้ ส่วนเยาวชนนั้นแม้ในปัจจุบันมองดูเหมือน
ว่าเยาวชนรุ่นใหม่นี้จะมีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีกว่า ปรับตัวได้เร็วกว่า 
แต่อันที่จริงเยาวชนก็ยังต้องการผู้ชี้แนะอยู่มาก หากครูอาจารย์มีความกระตือรือร้นที่
จะทันโลก ทันความรู้ใหม่ๆ มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะสามารถถ่ายทอด
ความรู้ของตนให้แก่เยาวชนได้อย่างดีและกว้างขวาง

ครูอาจารย์ควรได้โอกาสฝึกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต้องให้ลึกซ้ึงกว้าง
ขวางกว่าการฝึกอบรมผู้บริหาร เพราะต้องสามารถสอนผู้อื่นได้ด้วย

3) กระทรวง ทบวง กรม จะน�าไอทีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ควรจะใช้ระบบ
ที่สามารถติดต่อกันได้ เช่น กระทรวงมหาดไทยจะร่วมสร้างเครือข่ายกับกระทรวง
สาธารณสุขได้อย่างไร จะสร้างความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรได้อย่างไร เป็นต้น  
อีกประการหนึ่ง การรวมเครื่องมือรวมบุคลากร หาทางใช้ร่วมกันให้คุ้มค่าเป็นสิ่งท่ีดี และ
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องานโดยรวม ต้องตกลงกันว่าจะใช้รหัสและสัญลักษณ์
อย่างไร เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

4) ต้องมีแหล่งกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือด้านไอทีเวลา
นี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ก็ท�าหน้าที่นี้ 
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แต่ยังไม่สามารถให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารได้มากนัก ต่อไป NECTEC ก็จะท�างานด้าน
นี้ได้อย่างแท้จริง คนที่มีปัญหาก็มาขอบริการได้ ก็อาจช่วยหน่วยงานต่างๆ ได้มาก 
นอกจากนั้นศูนย์อาจมี freeware คือ โปรแกรมให้เปล่า ส�าหรับแจกจ่าย รวมทั้งพัฒนา
ซอฟต์แวร์กลาง ส�าหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ร่วมกันได้ด้วย

 ก่อนจะจบการบรรยายในวันนี้ขอฝากข้อคิดเก่ียวกับเรื่องเทคโนโลยีไว ้
เล็กน้อย เทคโนโลยีต่างๆ ทุกประเภท มิใช่แค่เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ล้วนแต่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในสังคมโบราณมีประชากรไม่มาก มนุษย์เพียงแต่ปรับ
ตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางภูมิศาสตร์ และทางด้านสังคมท่ีก�าหนดข้ึน  
ก็สามารถอยู่ได้อย่างสบาย แต่ในสังคมปัจจุบันมีคนมาก ทรัพยากรน้อย มนุษย์จะปรับ
ตัวเพียงอย่างเดียวไม่พอแล้ว ต้องอาศัยเทคโนโลยีปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตนเองได้
ส่วนหนึ่งด้วย เทคโนโลยีจึงท�าให้เราสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่จ�ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาต่างๆ นอกจากนั้นยังท�าให้
ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น เช่น อากาศร้อน หรือหนาวมากทนไม่ได้ ก็มาอยู่
ในห้องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิตามต้องการ ไม่ใช่ว่าปรับตนเองให้ทนร้อนหนาวได้ เมื่อ
สามารถปรับปรุงสิ่งที่มีรอบตัวให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีคนอยู่ในที่ต่างๆ ได้มากขึ้น  
มีอาหารเลี้ยงคนมากขึ้น มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น และมีความ
ก้าวหน้าทางวัตถุในทุกๆ ด้านด้วย

 แต่เราก็ควรมีหลักในการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบคอบในทางสร้างสรรค์ 
ไม่ใช่ว่าเป็นทาสของสิ่งที่เราท�าจัดขึ้น เราต้องไม่ท�าลายธรรมชาติ ต้องให้ธรรมชาติอยู่
ยั่งยืนนาน ไม่ใช่แค่ชั่วลูกชั่วหลาน หรือแค่ตัวเรา คือท�าแล้ว โกยเอา โกยเอา โกยเอา 
รวยแล้วเลิก อย่างนี้ก็จะอยู่ไม่ได้นาน มนุษย์เรานั้นควรมีความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเป็นอิสระในความคิด รู้จักพินิจเรื่องต่างๆ ด้วยปัญญาท่ีรอบคอบ การพัฒนา
ประเทศที่ดีนั้นควรด�าเนินไปพร้อมๆ กันอย่างกลมกลืนทั้งทางด้านวัตถุที่อิงอยู่กับเรื่อง
เทคโนโลยี และทางด้านจิตใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable)
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แต่ว่าก่อนที่จะจบจริงๆ ขอแถมอะไรอีกนิดหน่อย เรื่องสารานุกรมไทยส�าหรับ
เยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเรื่องที่พอคิดๆ ไปก็เข้ากับเรื่องของไอทีหรือ
สารสนเทศนี่อย่างมาก วันก่อนได้รับพระราชทานพระราชกระแสว่า การจัดท�าเรื่องของ
สารานุกรมเยาวชนต้องการที่จะให้มีข้อมูลต่างๆ ทุกอย่างส�าหรับคนทุกระดับ คือระดับ
เด็กที่เพิ่งหัดอ่าน คนที่มีความรู้ปานกลาง หรือว่าผู้ที่มีความรู้สูง แต่ว่าอาจจะไม่รู้ในสาขา
ที่เราจะต้องอ่านนั่น ก็ให้มีความรู้หลายๆ สาขา และแต่ละสาขาก็มีข้อส�าคัญคือว่าอยาก
ให้โยงกัน บางทีท่านก็นึกว่าอยากรวบรวมทุกๆ อย่างนี้อยู่ในสารานุกรม เพื่อที่จะว่าพอ
เป็นชุดเป็นเล่มนี่ ส่งออกไปช่วยเหลือเด็กในเขตทุรกันดารได้ ปัจจุบันน่าจะนับเป็น  
Tele-education ได้อย่างหนึ่ง แล้วก็พยายามให้เน้นเรื่องของการโยงวิชาการต่างๆ  
เข้าด้วยกัน ไม่ใช่ว่าเรียนอันนี้แล้วอันนี้จบอยู่ในตัว ให้โยงกับอย่างอื่นได้ด้วย

จะอ่านพระราชด�ารัสบางตอนที่พระราชทานแก่คณะกรรมการโครงการ
สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนเมื่อ พ.ศ. 2517 มาสัก 2 ตอน ท่านบอกว่า

“....ถ้าสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสารานุกรมนี้สร้างข้ึนเพื่ออะไร ก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือ
เกี่ยวข้องกับวิชาทั้งหลายที่มนุษย์ได้ขวนขวายมาตั้งแต่เมื่อโบราณกาล และประมวลขึ้น
มา เพื่อที่จะให้อนุชนรุ่นหลังสามารถที่จะรับความรู้ต่างๆ ท่ีสะสมเอาไว้ ตามปกติต้อง
เรียนในโรงเรียนหรือตามส�านักอาจารย์ต่างๆ และโดยที่ครูและอาจารย์ต่างๆ ขาดแคลน 
ส�านักเรียนโรงเรียนค่อนข้างจะน้อย เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนของเยาวชนท่ีเกิดมา จ�าต้อง
ให้มีแหล่งวิชาการที่ผู้ที่จะขวนขวายหาความรู้ สามารถท่ีจะหาความรู้ด้วยตนเอง หรือ

เว็บไซต์สารานุกรมไทยส�าาหรับเยาวชนไทย
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2558)
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ญาติพ่ีน้องหรือเพื่อนฝูงที่มีความรู้มากกว่าหน่อยสามารถที่จะสอนต่อๆ กันไป ไม่จ�าเป็น
ที่จะเข้าโรงเรียนก็ยังได้ความรู้ได้....”

นี่เป็นตอนหนึ่ง กับอีกตอนหนึ่งว่า

“....จุดประสงค์ของสารานุกรมนี้จะพยายามท่ีจะให้ผู้อ่านผู้ใช้เห็นว่าวิชาการ
ทั้งหลายโยงกันทั้งนั้น มีความเกี่ยวโยงกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าคนไหนเรียนวิชาในด้านหนึ่งโดย
เฉพาะ จะปฏิบัติงานของตนได้โดยเอกเทศ หรือถ้าไปไกลกว่าจะแสดงให้เห็นว่าคนเรา
ทุกคนต้องมาอาศัยอีกคนหนึ่ง หรือวิชาหนึ่งต้องอาศัยวิชาอื่นมาประกอบด้วย จึงจะได้
ผลส�าเร็จ....”

อันนี้ก็เป็นพระราชด�ารัสที่พระราชทานเมื่อ 20 กว่าปีแล้ว ก็เข้าใจว่ายังเข้ากับ
เรื่องของไอทีได้ ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้

คณะกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับ
เยาวชนฯ เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2515

การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ
(ภาพจากเว็บไซต์สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นประธานในงาน 20 ปี โครงการสารานุกรมไทย

ส�าหรับเยาวชนฯ

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ

งานประชุมวิชาการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2542
วันที่ 30 มีนาคม 2542

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
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เทคโนโลยี นวัตกรรม  
กับการพัฒนาประเทศ

ข้าพเจ้ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ในวันนี้ได้มาบรรยายพิเศษในการ
ประชุมประจ�าปีของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อที่ก�าหนด
คือ เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกอยู่หน่อยที่มาเชิญ
ข้าพเจ้าผู้ได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีไม่มากนักเป็นผู้บรรยาย แต่ก็ยินดีมาเสนอข้อคิด
เห็นและเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยได้ท�างานพัฒนามา

ได้อ่านจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ว่า

“เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเสนอสถานภาพ
และแนวคิดในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นแนวทางส�าคัญเพื่อช่วยแก้
ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้”

พออ่านตรงข้อนี้ก็เลยทราบบทบาทว่าขอแสดงความคิดเห็นเป็นสาธารณชน
หรือคนธรรมดาผู้เข้าใจว่าที่พวกท่านท�างานนี้ท�าอะไร ท�ามากท�าน้อยแค่ไหน ข้อนี้เป็น
ข้อส�าคัญ เพราะถ้าพูดไม่ถูกก็เป็นเร่ืองดี ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้แนวว่าควรชี้แจงแก่
สาธารณชนอย่างไรให้เข้าใจถึงบทบาทของผู้ท�างานด้านนี้ ซึ่งก็เชื่อแน่ว่าเป็นการท�างาน
เพื่อประเทศชาติ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าบุคคลอื่นไม่เข้าใจก็อาจไม่ได้รับการ
สนับสนุนเท่าที่ควรจะเป็น

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เห็นการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
พัฒนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย พูดแล้วก็อาจว่าขุดเอาเรื่องเก่าๆ มาพูดอีก ตอนนั้นเป็นช่วง
เก่าๆ ที่ได้มีส่วนร่วมท�างานมากกว่าตอนนี้ด้วยซ�้า งานพัฒนาเหล่านี้ต้องใช้ความรู ้
ที่อาศัยการศึกษาสังเกตของผู้มีสามัญส�านึก และของผู้ท่ีศึกษาระดับเช่ียวชาญหลายๆ 
สาขามารวมกัน อาศัยความลึกความกว้างให้ครบทุกแง่ของชีวิต จึงจะได้ความรู้
ประสบการณ์มา
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ขอเริ่มต้นกล่าวถึงศัพท์ที่ตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อน ที่ฟังยากที่สุดเห็นจะเป็นค�า 
นวัตกรรม เข้าใจว่าเป็นศัพท์บัญญัติ แปลจากภาษาอังกฤษว่า innovation หมายถึงการ
เรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคม 
แต่เดิมน้ัน นักบัญญัติศัพท์เคยบัญญัติว่า นวกรรม แต่มีผู้ค้านว่า นวกรรม นั้น พระท่าน
ใช้แปลว่า ก่อสร้าง เลยเปลี่ยนเป็น นวัตกรรม ซึ่งแปลกออกไป

คนเรานั้นจะต้องมีนวัตกรรม คือต้อง innovative หรือ ต้องรู้จักสร้างสรรค์ 
ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  
แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่ หรือความพอใจ 
ความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหา
ทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้า ยิ่งในภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่ สังคม เศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม กล่าวคือต้องปรับทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น  
ต้องมีความสนใจใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรับผิดชอบ ความขยัน รวมทั้งเรื่อง
กระบวนการท�างาน สถาบัน และองค์กร พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องการนวัตกรรม ทั้งนั้น

เร่ืองของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นคงต้องเล่าเป็นเรื่องเหมือนนิทาน
นิยายว่า คนเราตั้งแต่เกิดขึ้นมาในสมัยหินก็ต ้องสั่งสมความรู ้ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อ 
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่รอด ให้มีปัจจัย 4 ครบ ซ่ึงก็ต้องเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัว อันนี้ก็คือ วิทยาศาสตร์ แล้วน�ามาปรับใช้ในการ
ด�ารงชีวิตได้นั่นก็คือ เทคโนโลยี ท�าให้คนเราต่างจากสัตว์ สัตว์อยู่รอดได้ในโลกเพราะมี
สัญชาตญาณ แต่คนเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเอามาปรับปรุงแล้ว
สั่งสมข้อมูลไว้จนสามารถส่งผ่านจากบุคคลในรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นได้ แล้วก็คิดต่อๆ กันมา
โดยไม่ต้องย้อนกลับไปคิดต้ังต้นใหม่ หากแต่คิดสั่งสมความรู้ลึกรู้รอบได้ ต่อเนื่องมา
เป็นการปฏวิติัทางวทิยาศาสตร์และการปฏวิตัอิตุสาหกรรม แล้วสานต่อมาถึงความก้าวหน้า
ทันสมัยของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาแขนงในปัจจุบัน
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ความหมายของ วิทยาศาสตร์ นั้น หมายถึงโครงสร้างและพฤติกรรมของสรรพ
สิ่งในโลก คนเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากการสังเกต การทดลอง การบันทึก หรือ
การตั้งเป็นทฤษฎี เพื่อเล่าหรือสอนให้ผู้อื่นได้ศึกษาต่อให้สูงและกว้างขวางยิ่งขึ้น กล่าว
อีกอย่างหนึ่ง บ่อเกิดของวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญมากคือ ความอยากเรียนรู้ ศึกษาค้นหา
ด้วยการทดลองวิเคราะห์บนรากฐานของเหตุผล ถ้าไม่มีส่วนนี้ ประเทศก็ไม่เจริญ ประเทศ
ต้องสร้างนักวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ให้การศึกษา ก็ต้องปลุกส�านึกของครูและ
นักเรียนให้อยากรู้ อยากหาค�าตอบ ต้องส่งเสริมให้ได้เรียนสูง จะได้ท�างานในที่ต่างๆ เช่น 
ศูนย์วิจัยที่มีเครื่องมือนานา หรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่เกษตรหรือในที่อื่นๆ 
แม้แต่ผู้ไม่มีหน้าที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก็ควรมีความรู้ในระดับพื้นฐาน เมื่อไม่นาน
มาน้ี ได้ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่า ต้องการเน้นให้
ประชาชนศึกษาและมีความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ คนที่ไปท�างานอย่างอื่นนั้นก็ไม ่
สูญเปล่า เพราะได้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ติดตัวไป

ส่วนเรื่อง เทคโนโลยี ก็คือ การน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา เช่น ถ้าต้องการปัจจัย 4 อย่าง เริ่มจากอาหาร ก็ต้องคิดวิธีไปหาอาหาร การปรุง
อาหารให้ถูกกับบุคคลจนกระทั่งถึงขั้นสูง คือ มีความรู้ทางโภชนาการ แต่การที่จะได้
อาหารมานี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีที่มีเครื่องมือไปล่าสัตว์ ไปเก็บของที่มีในธรรมชาติ 
ไปจนถึงการสร้างขึ้นมาเป็นงานเกษตรหรืองานอุตสาหกรรมด้านอาหาร ในด้านเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มนั้น ก็มีตั้งแต่ผลิตขึ้นมาเอง จนถึงเทคนิคท่ีจะใช้ของสังเคราะห์ในยุคปัจจุบัน 
เรื่องการสร้างที่อยู่ เดิมคนเราหากมีที่ไหนในธรรมชาติท่ีจะอยู่ได้อย่างสบายพอควร ก็
ต้องไปอยู่ แต่พอมีคนมากๆ ไม่มีที่อยู่แล้ว ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่สบาย ก็ต้องปรับปรุงที่
ไม่สบายนั้นให้สบาย เช่น สมัยก่อนอาจสร้างอาคารให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ แต่
ในสมัยนี้ ร้อนไปก็ปรับให้เย็น เย็นไปก็ปรับให้ร้อนได้ด้วยเทคโนโลยี ส่วนอีกประการหนึ่ง
คือ เรื่องที่คนเราต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็ต้องหาทางรักษาโรคอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ 
สูงขึ้นๆ ทุกที มีหลายคนซึ่งถ้าไม่มีเทคโนโลยีก็ตายไปแล้ว พอมีเทคโนโลยีก็ท�าให้มีชีวิต
อยู่สู้โลกต่อไปในขณะนี้
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ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยนี้ การที่จะได้มานั้นนับวันยิ่งต้องใช ้
ทนุทรพัย์หรอืงบประมาณมากขึน้ ฉะนัน้ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องจงึมภีาระหนกัทีจ่ะต้องคดิว่า
ประเทศเราไม่ได้ร�่ารวย ควรจะสละรายได้ประชาชาติกี่เปอร์เซ็นต์ในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และควรจะเป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยประยุกต์ 
(Applied Research) ซึ่งจะเป็นส่วนที่เอาผลการศึกษามาใช้ได้ไว เกิดประโยชน์ ก่อก�าไร
ได้เลย ควรจะเอาอย่างละสักกี่เปอร์เซ็นต์ บางอย่างก็มีคนอื่นที่ช�านาญกว่ารวยกว่า 
ผลิตงานวิจัยพื้นฐานไว้แล้ว เราก็ไม่ต้องวิจัย หรือว่าถ้าไปเอางานวิจัยพื้นฐานของผู้อื่น
บางทีเขาก็คิดเงินแพง หรือไม่ให้เลย หรือบีบบังคับด้วยประการต่างๆ หรือจัดการ 
เอาวัตถุดิบของเราไปท�าวิจัย แต่จดทะเบียนเป็นของตนเอง หรือมีวิธีบีบคั้นต่างๆ เราเอง
ควรต่อสู้ หรือท�าเองได้แค่ไหน ท�ามากเกินไปก็พัง ความสมดุลจึงเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาตัดสินดีๆ

นอกจากแบ่งการวิจัยเป็นพื้นฐานและประยุกต์ดังได้กล่าวมาแล้ว ท่ีเคยได้ยิน
มาเทคโนโลยยีงัแบ่งเป็นเทคโนโลยก้ีาวหน้า (Advanced Technology) และเทคโนโลยี
เหมาะสม (Appropriate Technology) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีระดับที่เหมาะสม
กบัความเป็นอยูแ่ละทรพัยากร ทรพัยากรในท่ีนีห้มายถึง ท้ังคนและวตัถุ ซ่ึงมผีูป้ระกอบการ 
คนงาน พื้นที่ และเงินทุน อันนี้ก็กล่าวไปตามที่เคยได้ยินมาสักเมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว 
ปัจจุบันอาจไม่แบ่งแบบนี้แล้วก็ได้ เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีเหมาะสม ตอนที่ท�างานพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ
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นั้น ก�าลังพูดเร่ืองน้ีกันมาก จนกระทั่งมีการตั้งสมาคมเทคโนโลยีเหมาะสม มีการออก
หนังสือวารสารต่างๆ ในช่วงน้ัน ไม่เฉพาะหนังสือไทย หนังสือฝรั่งก็ออกมากันมากใน
แนวนี้ เรื่องการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมในการพัฒนาชนบท เรื่องการผลิตเครื่องมือ
การเกษตร การรักษาพืช การถนอมอาหาร การพลังงาน การสร้างบ้านเรือน การเก็บน�้า 
การสาธารณสุข ส่วนใหญ่หนังสือพวกนี้จะขายหมดแล้ว ก็ไปถามผู้ใหญ่บางท่าน มีท่าน
หน่ึงให้ข้อคิดมาว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเทคโนโลยีเหมาะสม เขาเรียก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็
รู ้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนกัน เพราะเทคโนโลยีเหมาะสมที่ท�ากันตอนนั้น ไม่เฉพาะแต่ละ 
ท้องถิ่นเท่านั้น บางทีเขาก็เขียนเป็นรูปแบบ แล้วเอามาประยุกต์ใช้กันในแต่ละท้องถิ่น
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ ส่วนเทคโนโลยีก้าวหน้านั้นคงจะไม่มีความจ�าเป็นหรือ
ไม่มีความสามารถที่จะกล่าวละเอียด เป็นหน้าที่ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การพฒันานัน้จะต้องอาศยัเทคโนโลยทีกุระดบั เช่น ในเรือ่งการเกษตร การหา
ของกินของใช้ เมื่อจะปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายด้าน
เริ่มตั้งแต่ดูพื้นที่ที่เหมาะสม ต้องทราบว่าพื้นท่ีท่ีเราจะไปพัฒนานั้นอยู่ท่ีไหน บางครั้ง 
นักพัฒนานั่งพูดกันอยู่ในที่ห่างๆ ออกไปจากที่ที่จะพัฒนา ยังเถียงกันว่าจุดที่ตัวเองพูดถึง
นั้น จุดไหนกันแน่ พูดกันคนละจุด ทะเลาะกันก็มี ลักษณะพื้นท่ีของท่ีนั่นเป็นอย่างไร 
เครื่องมือที่ใช้ก�าหนดพื้นที่ในลักษณะนี้ที่ดีท่ีสุดง่ายท่ีสุดในการศึกษาก็คือ แผนท่ี การท�า
แผนที่ นี้ก็เป็นที่รู้กันว่า ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูง แล้วก็มีราคาแพงทีเดียว นอกจากการบอก
พิกัดหรือสถานที่แล้ว ยังต้องบอกให้ทราบถึงระดับความสูงของพื้นที่ด้วยเพราะการ
พัฒนาพื้นที่ทั้งพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมล้วนต้องใช้น�้า จึงมีความส�าคัญมาก
เร่ืองการจัดการน�้า น�้าก็ไหลจากที่สูงไปต�่า จึงต้องรู้ว่าน�้าต้นทุนอยู่ที่ไหนมาจากไหน 
ที่ไหนสูงที่ไหนต�่า ก็ต้องดูเส้นชั้นความสูง นอกจากนั้น การดูการเรียงของเส้นชั้นยังอาจ
ท�าให้รู้คร่าวๆ ว่า หินเป็นหินประเภทไหน เป็นยังไง เมื่อหินย่อยสลายจะเป็นดินชนิด
ไหน พืชพันธุ์ชนิดไหนที่พอขึ้นได้ เดาได้ว่าภูมิอากาศเป็นยังไง เราก็ได้ทราบข้อมูลคร่าวๆ 
พอที่จะตัดสินใจได้
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หลายครั้งมีหนังสือร ้องเรียนหรือร ้องฎีกามาขอพระราชทานพระมหา 
กรุณาธิคุณเรื่องต้องการน�้าเพื่อการเกษตร ก็โปรดให้รวบรวมไว้ บางฉบับมีแผนที่ประกอบ
มาเสร็จด้วยว่า ต้องการฝายหรืออ่างเก็บน�้า คลองส่งน�้าที่ไหน แผนที่เหล่านี้ส่วนมากก็
ไม่สู้ถูกต้องตามมาตราส่วน ที่ถูกต้องก็มี เพราะเจ้าหน้าที่ราชการบ้านเมืองเขียนเสียเอง 
แล้วเอาไปใส่มือชาวบ้านให้ทูลเกล้าฯ ถวายก็มีหลายครั้ง เพราะถ้าข้ึนทางระบบราชการ
จริงๆ ก็ยาก สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมี ต้องการพัฒนา ก็เขียนมาทูลเกล้าฯ ถวาย แต่ก็ต้อง
เอามาเทียบกับแผนที่ของทางราชการ พอให้เข้าใจว่าต้องการอะไร ที่ไหน บางทีหลาย
อย่าง ถ้าขาดข้อมูล ตอนนั้นก็ให้ไปดูในภาพถ่ายทางอากาศ หรือไม่ก็บินไปถ่ายใหม่ เมื่อ
มีข้อมูลมาแล้ว ก็มีพระราชด�าริแนะน�าได้ว่าควรท�าอะไร สร้างฝายยาวแค่ไหน จุดไหน 
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่น�าไปค�านวณ เป็นการประหยัดเวลามาก แต่ว่าก็มีผู้ถามกันว่าภาพถ่าย
ดาวเทียมไม่ใช้หรือ ในช่วงนั้น resolution ของภาพถ่ายดาวเทียมยังค่อนข้างต�่า แล้ว
ในการดูลักษณะภูมิประเทศ ตอนนั้นภาพถ่ายทางอากาศจะสะดวกกว่า แต่ต่อไป การที่
จะทราบข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนั้น ภาพถ่ายดาวเทียมจะมีบทบาทมากขึ้น หรือ
ถ้าการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมีปัญหาซึ่งก็มีอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องเมฆบังตามฤดูกาลนั้น  
ต่อไปการใช้ภาพพวกไมโครเวฟหรือเรดาร์ก็จะมีบทบาทมากข้ึน และสามารถน�าเข้าระบบ
สารสนเทศได้มากขึ้นไวขึ้น แต่ก็ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือความสมดุลในการปฏิบัติ
งานด้วย

ในช่วงนี้ หนังสือพิมพ์คงจะลงข่าวมากเรื่องการท�าฝนเทียม เพราะปีนี้ค่อนข้าง
จะเป็นปีที่แล้ง พอน�้าท่วมทีก็บอกว่าฝนเทียม ไม่ว่าน�้าท่วมหรือน�้าแล้งเราก็จะใช้
เทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยา คือมีข้อมูลจากแผนที่อากาศ ซึ่งกรมอุตุนิยมจะออกมาเป็น
ประจ�าจากการส�ารวจชนิดต่างๆ หรือภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยม เมื่อทราบข้อมูล ก็
สามารถเตือนภัยได้ว่าน�้าจะท่วม น�้าจะแล้ง คนก็เตรียมตัวได้ทัน ในการเตือนภัยก็ใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร เรื่องการสื่อสารก็ส�าคัญมาก ในสมัยก่อนสัก 20-30 ปีที่ผ่านมา 
เห็นในห้องทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีวิทยุนานาคลื่น นานาชนิดใช้ในการ
สื่อสาร บางครั้งท่านก็เตือนได้ว่า ตรงนี้ต้องย้ายคน ต้องอพยพคน จะเกิดน�้าท่วมหรือ 
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ใช้การตีความข้อมูลทางอุตุนิยม และใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่สื่อไปได้
อย่างรวดเร็วให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมตัวปฏิบัติได้ทัน
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กรณีน�้าแล้งก็มีการท�าฝนเทียม อย่างท่ีท�าเมื่อเร็วๆนี้ จะท�าฝนเทียมได้ก็ต้องใช้
ความรู้หลายอย่าง เช่น เรื่องเมฆ มีเมฆชนิดไหนที่จะรวบรวมน�้ามาแล้วท�าให้ฝนตกก็ต้อง
พิจารณาให้ดี ไม่ใช่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมซ่ึงมีความรู้โดยตรงจะรวบรวมข้อมูล
ได้ คนทั่วไปก็ช่วยได้ อย่างในช่วงสักหลายๆ เดือนที่ผ่านมาก็ทรงบอกว่ามีคนอาสาช่วย
พระราชกิจ ซึ่งก็คือพวกการบินไทยนั่นเอง พอบินไป เขาก็ไปถ่ายรูปว่าตรงนั้นตรงนี ้
มีเมฆ เขาก็สังเกตแล้วกราบทูลมา ซึ่งก็ได้น�ามาประกอบพระราชด�าริ พวกเขาถือว่าเขา
เป็นคนธรรมดา ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง แต่ก็สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ คือเรื่องเมฆชนิด
ต่างๆ หรือเรื่องความกดอากาศ ซึ่งก็ต้องดูจากแผนที่ ความเร็วหรือทิศทางลม ความเร็ว
ของเคร่ืองบิน คุณสมบัติและปฏิกิริยาของสารเคมีแต่ละชนิด เพื่อจะได้สามารถรวบรวม
ความชื้นให้เป็นฝน และข้อส�าคัญก็คือ จะต้องให้ตกในที่ควรตก เช่น อ่างเก็บน�้า จะมี
ประโยชน์มาก เพราะอ่างเก็บน�้ามีระบบที่จะจ่ายแจกน�้า และมีประสิทธิภาพที่จะรับน�้า
มากพอควร ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ระเหยไป

อีกตัวอย่างหนึ่ง คงจะจ�ากันได้ว่าปีก่อนนี้มีปัญหาเรื่องไฟไหม้ใหญ่ที่พรุโต๊ะแดง 
จังหวัดนราธิวาส การพยายามดับไฟ ก็เดินไปที่ไฟนั้น เจ้าหน้าที่ก็อาศัยความอดทน 
กล้าหาญที่จะเข้าไป ท�าได้ล�าบากมาก แล้วก็ต้องรักษาความชื้น เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วง
ที่น�้าแห้งไป ก็จะเอาน�้าใส่เข้าไป จะท�ายังไง ก็มีผู้พยายามเอาเฮลิคอปเตอร์ขนน�้าเข้าไป
เท ก็ไม่ค่อยจะถึง ไม่ค่อยได้ผล เพราะว่าที่ที่ไฟไหม้อยู่ในป่าลึก เท่าที่เคยเห็นตั้งแต่ตอน
เด็กๆ ว่า ที่ข้างพรุโต๊ะแดงมีเขาอยู่ลูกหนึ่ง ช่ือว่าเขาตะเว ถ้าใครไปมาจะเห็นว่ามีเมฆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร
ภาพย่อทิศทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตร
ปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบินบ่อฝ้าย อ�าเภอหัวหิน 
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ปกคลุมอยู่บนยอดเขาแทบจะตลอดเวลาทั้งปี แล้วเมฆนั้นเป็นต้นน�้าของสายน�้าที่จะไหล
ลงไปเล้ียงในพรุโต๊ะแดงนั้น ก็ท�าฝนเทียมตรงยอดเขาให้น�้าลงไปที่ล�าธาร แล้วเข้าไปใน
พรุ ก็เหมือนส่งท่อเข้าไปในพรุนั้นเลย ในตอนหลังนั้น ด้วยวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมา 
เหตุการณ์ก็สงบไป

มีรูปซึ่งไม่ทราบว่าเขาได้ไปออกที่ไหนบ้างแล้วหรือยัง พอดีไปยุโรปกลับมา
พร้อมกับหวัดของสหภาพยุโรป ไปเบลเยี่ยมก่อน แล้วไปบุลกาเรีย ไปถึงที่นั่น เขาก็กังวล
กันใหญ่เพราะไม่สบายเป็นหวัด เนื่องจากอากาศหนาวขึ้นทันควัน แต่ก็บอกเขาว่าเป็น
ตั้งแต่เบลเยี่ยม เขาเลยดีใจ และไม่สนใจว่าเป็นหวัด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขา เป็น
ของสหภาพยุโรป พอกลับมาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าเฝ้า เพราะกลัวจะแพร่เชื้อโรค แต่ว่าได้รับ
ของจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าเป็นเทคโนโลยีผ้าปิดจมูก ที่เขารับรองว่าเป็นผ้าปิดจมูก
เทคนิคใหม่ จะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ 95 เปอร์เซ็นต์ อีก 5 เปอร์เซ็นต์เป็นกรรม ก็
ปิดจมูกแล้วขึ้นไปเฝ้า พอไปเฝ้าก็พระราชทานรูปนี้มา เลยขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตว่าเอามาให้ท่านทั้งหลายเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า เทคโนโลยีนี่ ถ้าเผยแพร่
ให้สาธารณชน เผยแพร่สนุกๆ วาดเป็นการ์ตูนเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ก็จะดี แล้วท่านก็
กล่าวถึงสูตรต่างๆ ในการท�าฝน การท�าฝนนั้นบางทีก็ใช้เทคโนโลยีโบราณ เช่น บั้งไฟ 
ขอฝน หรือว่าท�าพิธีกบเอยท�าไมจึงร้อง เรียกขอฝน กบเลือกนาย อย่างนี้เป็นต้น เพราะว่า
มีเหตุจริงๆ เน่ืองจากมีท่านผู้ใหญ่บางท่าน เพื่อความมั่นใจก็ไปขอให้พระท�าพิธีขอฝน 

ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2541 ฝนหลวงเติมน�้าให้กับป่าพรุโต๊ะแดง
เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าในฤดูแล้ง
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เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนท�าฝนเทียม ต้องเสี่ยงชีวิตขึ้นไปบนนั้น เอาสารเคมีไปเท ซึ่งไม่ใช่
ของง่าย ท�างานด้วยความเหนื่อยยากกลายเป็นว่าถ้าฝนตกก็เป็นเพราะท�าพิธี ไม่ใช่ 
เขาท�า นักเทคโนโลยีเลยน้อยใจเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกัน นี่ก็มีเรื่องของสูตรต่างๆ  
แต่ในภาพนี้ท่านยังไม่ได้ใส่เรื่องของลักษณะลมและความเร็วลม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบาย 
การท�าฝนหลวง

สูตรต่างๆ ในการท�าฝนเทียม  
(ภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ในการเพาะปลูกพืช นอกจากน�้าแล้ว ยังต้องอาศัยดิน การปลูกพืชไร้ดิน หรือ
ปลูกในน�้า ก็เป็นเทคโนโลยีพิเศษไปอีก เมื่อเราใช้ดินเป็นวัสดุเพาะปลูกแล้ว เราก็ต้องมี
เทคโนโลยีตรวจสอบว่าดินมีโครงสร้างอย่างไร มีองค์ประกอบทางเคมีเช่นใด ในการปลูก
ต้องปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยเป็นพืชอาหารชนิดใดบ้าง และการเพาะปลูกนี้ก็มีอุปสรรค
ต่างๆ มีศัตรูมาก จะต้องท�าลายศัตรูพืชเหล่านั้นอย่างไร
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เรื่องพืชที่ปลูกนั้น มองดูก็เหมือนเป็นเรื่องง่าย เกษตรกรรมเป็นภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ทีส่ัง่สมกนัมานาน แต่โดยทัว่ไปแล้ว คนกร็ูส้กึว่าไม่ใช่เทคโนโลยหีรอืวทิยาศาสตร์ที่
ต้องศึกษาค้นคว้า ที่จริงมิใช่เช่นนั้น การเพาะปลกูต้องอาศยัเทคโนโลยหีลายอย่างในการ
พฒันา ยกตัวอย่างเช่น โครงการหลวงจะช่วยประชาชนกลุ่มหนึ่งท่ีมีอาชีพหลักในการ
ปลูกฝิ่น เป็นอาชีพที่ไม่สมควรท�า ก็ต้องช่วยเขากให้เปลี่ยนไปท�าอย่างอื่น มีบุคคลที่ยังเห็น
ว่าการปลูกฝิ่นน�าผลประโยชน์มาให้เขา ก็ส่งเสริมการปลูกฝิ่นโดยใช้เทคโนโลยีแอบให้
ปุ๋ยกับผู้ปลูกฝิ่น ให้น�้าโดย sprinkler นัดให้ไปในที่ซึ่งเอาของพวกนี้มาได้ แล้วก็ไปแอบ
ปลูกฝิ่น โครงการหลวงไม่เห็นด้วยกับการปลูกฝิ่น แต่ก็ไม่เห็นด้วยท่ีจะไปท�าลายไร่ฝิ่น
ทันทีทันควันโดยไม่ให้ทางด�ารงชีวิตใหม่แก่ราษฎรเหล่านั้น ขั้นตอนการช่วยนั้นยากมาก 
เขาเคยปลูกฝิ่นอยู่ จะไปให้เขาท�าอย่างอื่นก็ต้องศึกษาวิจัยว่าในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศอย่างนั้น พืชอะไรจึงจะเหมาะสมที่จะมาแทนฝิ่นต้องคัดเลือกพืชหรือสร้างพันธุ์
ที่เหมาะสม ซึ่งก็ใช้เวลาและทุนมาก เคยมีคนมาพูดให้เข้าหูว่า ท�าโครงการทดลองอยู่
น่ันเอง ไม่ท�าจริงสักที ที่จริงแล้วก็ทดลองอยู่นั่นเองหรือนานจริงๆ ต้องพิจารณาด้วยว่า
เทคโนโลยีที่เราจะให้เป็นระดับที่คนที่นั้นจะปฏิบัติได้หรือไม่ การตลาดเป็นอย่างไร มีเส้น
ทางถึงตลาดหรือไม่ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะรักษาพืชหลังเก็บเกี่ยวก่อนจะจ�าหน่ายอย่างไร 
เพื่อไม่ให้ของเสียหรือเสื่อมคุณภาพ (Post Harvest) บางทีก็ต้องแปรรูป เช่น อบแห้ง 
spray dry, freeze dry และอื่นๆ ท�าแล้วก็ต้องมาบรรจุหีบห่อ packaging ยังไงจึง
เหมาะสม เป็นเรื่องที่ซับซ้อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม
ชาวเขาบริเวณดอยปุย เมื่อกว่า 20 ปีมานี้ ชาวเขาส่วนใหญ่ท�าไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและตัดไม้ท�าลายป่า
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ส่วนเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์นั้น นอกจากเทคโนโลยีเพาะเมล็ด ต่อตา 
ทาบกิ่ง ที่เคยเรียนกันเมื่ออยู่ชั้นประถมแล้ว ปัจจุบันนี้ การเพาะพันธุ์แบบใช้เนื้อเยื่อก็
เป็นเรื่องแพร่หลาย มีการน�าวิธีทางพันธุวิศวกรรมมาใช้ เช่น การถ่ายยีนส์ แต่ก่อนการ
ท�างานทางด้านนี้คงไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอะไร แต่ปัจจุบันมีพลเมืองมากขึ้น 
มีปากมีท้องที่ต้องบริโภคมากขึ้น ทรัพยากรย่อมลดลง และต้องผลิตมากขึ้นด้วย ก็ต้อง
ใช้วิธีที่ไม่เคยใช้ พื้นที่ที่มองกันว่าไม่ควรเพาะปลูก ก็ต้องน�ามาใช้ในการเพาะปลูก จึงต้อง
ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเข้ามาเสริม

นอกจากการเกษตรแล้ว เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ก็มีความส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ถือเป็นรายได้ รายได้ขาเข้าของประเทศตอนนี้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
มากกว่าสินค้าเกษตรกรรมเสียอีก การท�าอุตสาหกรรมก็ต้องลงทุนสูงหลายอย่าง ต้อง
อาศัยเครื่องจักรกลและวัตถุดิบจากต่างประเทศ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกสาขาคือ เรื่องการแพทย์ ที่กล่าวมาแล้วว่า 
คนเราน้ันก็ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา แต่คนมีสัญชาตญาณรักชีวิต ต้องต่อสู้
ความเจ็บไข้ เพราะฉะนั้น เราควรสนใจเทคโนโลยีท่ีจะรักษาสุขภาพอนามัยไม่ให้เจ็บป่วย 
เช่น โภชนาการ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาสุขภาพอนามัย พวกนักพลศึกษาท้ังหลายก็รักษา
สุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยเหมือนกัน หรือว่าพวกกระบวนการรักษาความสะอาดก็รักษา 
ไม่ให้มันสกปรก อาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยแพง แต่คนก็ไม่ค่อยนึกถึง นึกว่าเจ็บแล้วก็
ใช้ยาต่างๆ รักษา แต่ตอนป้องกันไม่ให้เจ็บไม่ค่อยจะท�ากัน จึงต้องใช้เทคโนโลยีพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาโรค ที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยก็มีความสามารถ
ในทางวิชาแพทย์ และมีความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ แต่อาจจะมีปัญหา
อยู่เสมอว่า เราประดิษฐ์อุปกรณ์ต้นแบบได้ แต่มีความล�าบากในการผลิตเชิงพาณิชย์  
ส่วนเทคโนโลยีด้านการสื่อสารก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนาการแพทย์ทางไกลได้

นอกจากน้ัน เราสามารถผลิตเวชภัณฑ์ได้หลายอย่าง แต่ก็มีข้อที่ควรระวังว่า 
ในปัจจุบันน้ีเมื่อเศรษฐกิจตกต�่า คนไทยไม่มีทุนทรัพย์พอท่ีจะซื้อยาราคาแพงจากต่าง
ประเทศ ก็มีบางส่วนที่หันกลับไปหาการรักษาแพทย์แผนโบราณ ซึ่งก็เป็นส่วนเสริมที่มี
ประโยชน์ยิ่ง ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราย่อมมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ แต่ก็มีข้อควร
ระวังว่า เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความจ�าของผู้ที่ถ่ายทอดการศึกษาอาจจะเลอะเลือนหรือ
มีผู ้ถือโอกาสในความทุกข์ยากของคนอื่นคิดยาหรือวิธีรักษาแปลกๆ เพื่อหาเงินและ 
ชื่อเสียงเข้าตัว อาจเป็นอันตรายต่อผู้เชื่อถือ สมควรใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ 
ว่าตัวยามีประโยชน์จริงหรือเปล่า เป็นอันตรายหรือไม่ เพราะว่าได้ประสบกับตัวเอง คือ
ไปไหนๆ ก็มีคนน�ายามาให้ว่ารักษาโรคนี้โรคนั้นได้ มีคุณภาพดี ก็แอบเอาไปท่ีแล็บ  
ให้เขาวิเคราะห์ ปรากฏว่าเป็นตัวยาที่ไม่สามารถรักษาโรคนั้นได้ แถมถ้าบริโภคเข้าไป 
จะไปท�าลายตับ ไต ไส้ พุง หลายๆ อย่างด้วย

เทคโนโลยี IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็มีความส�าคัญมาก เพื่อให้เราได้
ข้อมูลและส่งข้อมูลของเราให้ผู้อื่นได้รู้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว คอมพิวเตอร์นั้นช่วยใน
การค้นคว้าวิจัย เก็บสะสมรักษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล ใช้ในการควบคุมการ
ท�างานของอุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจวินิจฉัยรักษา
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โรคต่างๆ ปัจจุบันชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หลายส่วนผลิตในประเทศไทย และมีการประกอบ
คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าออกที่ส�าคัญด้วย แต่อีกอย่างหนึ่งท่ีส�าคัญก็คือ การเขียน
ซอฟต์แวร์ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่คนไทยจะสามารถพัฒนาข้ึนได้ด้วยตนเอง แต่จะท�าได้
ก็ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งต้องเป็นคนที่มีจินตนาการต้อง
มีความรู้หลายๆ อย่าง ซึ่งคิดว่าคนไทยก็สันทัด เรื่องเทคโนโลยี IT นี้ก็เช่นเดียวกันคือ 
แม้เรามีอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ข้อสนเทศที่มีประโยชน์
เสมอไป ถ้าไม่มีประโยชน์ ของที่ราคาย่อมเยา ไม่ทันสมัยอาจจะได้ผลกว่า เช่น มีหน่วย
งานหนึ่งอยากจะปรับปรุงใช้วิทยุสื่อสารเรียกขานกัน มี call sign แต่เจ้าหน้าท่ีเดิมท่ี
ท�างานอยู่ไม่ค่อยถนัดที่จะใช้วิทยุพูด ก็เลยลืมชื่อตัวเองบ้าง ลืมชื่อผู้อื่นที่ต้องเรียกบ้าง 
กดผิดปุ่ม บางทีกดตรงที่จะพูด แต่หวังว่าจะได้ยิน ในที่สุด มีคนแก่คนหนึ่งบอกว่า 
ถ้าต้องการฉันเมื่อไร โทรศัพท์บอกฉันก็แล้วกัน ไม่เอาแล้วทางวิทยุ อย่างนี้ซื้อมาก็ไม่ได้
ประโยชน์ ถ้าเป็นแบบนี้ ก็ต้องเลือกที่มีประโยชน์กับคนไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์ซ้ือมา 
หมื่นบาท ใช้สลึงเดียว

เทคโนโลยีพลังงาน นั้นก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ คนทุกคนทราบถึงความส�าคัญของ
พลังงาน เมื่อเรามีสังคมที่ก้าวหน้าขึ้นก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ถ้าไม่ใช้อย่างประหยัดก็
อาจจะเป็นปัญหาได้ พลังงานน�้ามันหรือก๊าซนั้นนับวันจะมีน้อยลง ถึงแม้ว่าเราจะพัฒนา
ขึ้นไปได้อีก แต่ประเทศที่ผลิตได้มากก็อาจจะมีโอกาสในการก�าหนดอะไรต่างๆ ในโลกได้ 
พลังน�้าเป็นพลังงานที่สะอาด มีมลภาวะน้อย แต่การจะท�าไฟฟ้าพลังน�้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ต้องใช้ทรัพยากรที่ดิน คือจะต้องมีแหล่งเก็บน�้าที่จะเอามาปั่นเป็นพลังซึ่งก็ต้องอาศัยเนือ้ที่ 
บางทีคนเขาก็อยากจะใช้เนื้อที่นั้นไปเป็นอย่างอื่น ก็อาจจะเกิดปัญหา นอกจากนั้น  
ยังมีพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้กันมาก แต่ก็มีปัญหาคือ เป็นที่กังวลว่าจะไม่มีเทคโนโลยีพอ
ในการเก็บสารพิษตกค้าง ไม่ให้มาท�าอันตรายมนุษย์ได้ หรือนานาชาติมักจะเกรงว่า
ประเทศก�าลังพัฒนาเมื่อมีการพัฒนาทางนิวเคลียร์แล้ว จะเอาไปเที่ยวรบราฆ่าฟันกัน  
ที่ส�าคัญอีกอย่างคือ การใช้พลังงานเสริม เช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ
พลังงานความร้อนจากโลก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการศึกษาค้นคว้าและการท�าอุปกรณ์ 
เพราะการท�าเรื่องเหล่านี้ การค้นคว้าวิจัยและค่าใช้จ่ายยังสูง อย่างพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้ต้มน�้าท�าน�้าร้อนก็ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว แต่การที่จะท�าไฟฟ้า ที่เนคเทคเขาให้ดู
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ถ้าจะกล่าวถึงเทคโนโลยีอีกหลายๆ อย่างก็คงน่าเบื่อ และจบไม่ลง จึงขอกล่าว
แต่เพียงเท่านี้ ก่อนที่จะจบขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบางข้อที่อาจจะเหมาะสม 
กับสมัยเศรษฐกิจฝืดเคือง จนต้องปรับโครงสร้าง คือ

ประการแรก ยิ่งเราฝืดเคือง ยิ่งต้องศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันมากขึ้น 
หรือต้องศึกษาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกกระบวนความคิด เงินน้อยต้องคิดมาก 
และให้บุคคลากรด้านน้ีมีมากพอใช้เมื่อเศรษฐกิจกลับมาดี และต้องมองโลกในแง่ดีว่า 
คงกลับมาดีสักวันหนึ่ง ถ้าเมื่อกลับมาดีแล้วไม่มีคนท�างานด้านนี้เพียงพอก็ไม่ดีใหม่อีก

ประการที่สอง การพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีดีอย่างแน่นอน แต่ใน
สถานการณ์อย่างเรา และสถานการณ์อื่นๆ ด้วย ถึงจะมีเงิน เราก็ต้องคิดเรื่องการใช้เงิน
ให้ดี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สูง ย่อมได้ผลสัมฤทธิ์สูง รายละเอียดสูง แต่ราคาก็จะสูง 
หรือบางอย่างใช้เวลาในการพัฒนามาก บางอย่างที่ท�าแล้วจะช่วยร่นเวลาให้เร็วก็มีแต่ก็
ต้องใช้ทรัพยากรสูง เราต้องดูว่าจะมีทุนวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสูงไหม ถึงจะมีทุนพอ 
บุคลากรของเราที่มีอยู่หรือคนที่จะท�างานนั้นรู้จักใช้เทคโนโลยีนั้นหรือไม่ และมีความ
จ�าเป็นหรือไม่เพียงใด บางทีที่ล้าหลังนั้นมีคนน้อย ใช้ manual ท�าก็ได้ ไม่ต้องระดับ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ต้องดูว่าผู้ที่รับบริการมีจ�านวนพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีนั้นคุ้มหรือไม่  
ในบางโอกาสอาจจะเหมาะกว่าที่จะใช้เทคโนโลยีเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการต�าน�้าพริก
ละลายแม่น�้าหรือขี่ช้างจับตั๊กแตน แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีถ้าเป็นการใช้เพื่อการศึกษา

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

โครงการท�าไฟฟ้า ประชาชนที่ท�าไฟฟ้าอาจจะ
ขายคืนได้เมื่อไม่ใช้ แต่อุปกรณ์พวกนี้ก็ยังมี
ราคาสูง ชาวบ้านตอนนี้ก็ใช้วิธีตัดไม้กันไป ก็
มีป ัญหาเรื่องว่าใช้พลังงานก็ต ้องมาตัดไม้
ท�าลายป่า เคยไปดูเทคโนโลยีท้องถิ่น เช่น ใน
หมู่บ้านของชาวลื้อ ทั้งในไทย ลาว หรือเมือง
จีน จะเห็นว่าเขาปลูกต้นขี้เหล็ก แล้วตัดกิ่งใช้
เป็นเชื้อเพลิงโดยต้นไม้ไม่ตาย เขาปลูกไว้หน้า
บ้านใช้ไปได้เรื่อยๆ หลายๆ ปี
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ค้นคว้า ก็ขออ้างอิงถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีอีกว่า ในบางเรื่องถ้าเป็นการลงทุนระยะ
ยาว เราก็ต้องวิจัยว่าอีกหน่อยจะไม่ให้ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมากเกินไป การ
ประหยัดอาจจะเป็น false economy คือประหยัดแบบเสียน้อยเสียยาก เสียมาก 
เสียง่าย ก็ต้องพิจารณาให้ดี เป็นหน้าที่ของผู้ใช้เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายและ
ผู้บริหารด้วยต้องค�านึงถึงการหาความเหมาะสมเป็นเรื่องยาก

ประการที่สาม ปัจจุบันเรื่องการใช้เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมอยู่มาก เช่น การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่ไม่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่ก็คงจ�าเป็น นอกจากจะรักษาบ้านเมือง
และทรัพยากรของเราไว้แล้วปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศยังตั้งมาตรฐานในส่วนนี้ไว้
สูงที่เขาพูดกันในเรื่องการค้าว่าเป็นอันหนึ่งใน non-tariff barrier ท่ีท�าให้เราขายของ 
ไม่ได้ ถ้าเราไม่ท�าตามมาตรฐาน ISO ก็ไม่มีใครซื้อสินค้าของเรา

ในเรื่องการเกษตรนั้นต้องระวังเรื่องสารเคมีที่อาจจะมีพิษตกค้าง ก็คิด
เทคโนโลยีการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์หรือยาปราบศัตรูที่มาจากอินทรียวัตถุ เช่น สารสะเดา  
การใช้ตัวห�้าตัวเบียน เรื่องพวกนี้อาจจะช่วยได้มาก ปัจจุบันมีการผสมพันธุ์พืชต้านศัตรูพืช 
ซึ่งเป็นประโยชน์มาก แต่บางทีคิดอย่างอาจมีปัญหาอีกอย่าง เช่น ไม่ใช้สารเคมีแล้วต้อง
ใช้กาวเหนียวดักศัตรูพืช บางคนก็บอกว่าต้องระวัง เพราะมีแมลงดีๆ เข้าไปติดกับมาก 
เขาก็ทดลองใช้ผักกางมุ้งเพื่อลดสารเคมี แต่ในบางที่ พอกางแล้วผลผลิตน้อยกว่าไม่กาง 
เพราะตรงนั้นเป็นที่ที่ไม่มีแมลง ก็ต้องดูให้เหมาะสม บางคนว่าการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
อาจท�าให้มีปัญหาในอนาคต อันนี้ก็ไม่ทราบ วิจารณ์ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้

ประการที่สี่ ขณะน้ีเร่ืองที่กล่าวขวัญกันมากคือ เรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเร่ืองที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นๆ น�า
ความรู้ หรือแม้แต่เทคนิควิธี หรือผลิตภัณฑ์ของเขาไปใช้โดยไม่ต้องลงทุนค้นคว้า และ
ไม่ให้ประโยชน์แก่เขาอย่างสมควร เรื่องนี้ก็ต้องศึกษาไว้ให้ดี แม้ตัวเราเองก็ดี เราก็มี
ปัญญาที่จะคิดค้นอะไรได้ ก็ต้องระวังไม่ให้ถูกปล้นเอาทรัพย์สินทางปัญญาหรือปล้น
ทรัพยากรไป และควรจะช่วยตัดสินใจได้ว่าบางอย่างเราควรลงทุนค้นคว้าวิจัยเอง 
หรือไม่

ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ สวัสดี
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Science, Technology and Development

I am neither a scientist nor a technologist. My interest is in  
development, and I consider myself a development worker. Professor  
Dr. Ginkel, President of the United Nations University, may also have 
thought so when he invited me to participate in this international  
conference on “Globalization : Challenges and Opportunities for Science 
and Technology” during August 23-24, 2006, and to give a lecture on  
science, technology and development. The preparation for this lecture 
was quite a serious matter. The organizer of the conference asked me to 
submit my vitae of not more than 150 words and an abstract of 400 words 
by June. The full paper was due in July.

After the talk I was advised that I should translate my lecture into 
Thai. They thought it would be useful for the Thai people too. So I did 
that, but instead of translating the full lecture I rewrote a short paper 
summarizing it, because I felt that most Thai people have already known 

การส�ารวจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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well about it, especially the examples from His Majesty the King Initiated 
Projects. The paper in Thai was first published in the Journal of the Military 
Academy of Thailand. Afterwards the National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA) published it as a booklet.

NSTDA would also like to publish the full lecture in English, which 
could be useful for non-Thai readers. This book is for that purpose. It 
begins with the abstract and the full paper submitted in July, 2006, with 
a few more things that I added during my lecture.

ABSTRACT

Development is process leading to progress or change for the  
better. Sustainable development is the goal of those who work toward 
improving livelihood of the people without destroying the environment. 
In implementing a development project, both high and appropriate  
technologies are very important tools to achieve successful results and 
outcomes. This applies even at the grass root level at which provision of 
the four basic necessities for life, namely, food (including water), habitation 
clothing and medicine, is the fundamental aim.

Over the past century, we have witnessed the key role of S&T in 
development leading to alleviation of poverty, better health and better 
education. The remarkable advancement in information technology,  
biotechnology, material science, nanotechnology, space technology, etc., 
has greatly enhanced our capacity of utilizing, reconstructing, managing 
and conserving the nature. From the author’s experience, education, work, 
health, and security are the key aspects of development, and S&T plays 
an important role in all. This presentation will highlight some lessons 
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learned in the development projects in Thailand, in relation to the  
application of S&T in development. Some selected issues on agriculture, 
health, nutrition, education, water, energy and environment in various 
projects will be exemplified 

The 21st Century brings many challenges and opportunities to  
science and technology. Through research and development, S&T has 
expanded knowledge and options for mankind for centuries, and it will 
continue to do so at an even more rapid rate in this Century. However, 
as the costs of research and research products are rising, “knowledge  
divide” can become an important global issue in the near future. We may 
be faced with new kinds of poverty, illiteracy, ethical problems and social 
unrest, caused by that divide.

UNESCO and UN University can take the leading role in promoting 
S&T cooperation and tackling such dilemmas to bridge the gaps among 
the faster- and the shower-growing “knowledge societies”.

INTRODUCTION

Science and Technology have enhanced the capacities of human 
beings in utilizing and transforming environments to meet their needs. In 
the past few decades, scientific and technological advances have caused 
very rapid changes in human societies. We can say that science and  
technology speed up development, and in turn development catalyzes 
science and technology advancement. They have evolved together and 
are indicators of one another.
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MY VIEW OF DEVELOPMENT

Development is a process leading to progress or change for the 
better. The goal of development workers is sustainable development to 
improve livelihood of the people without destroying the environment. 
One must recognize that development varies with culture, geography, 
religious belief, ethnicity and socioeconomic background. Even though 
there is no “one-size-fits-all” formula of development, success stories 
usually involve development workers who are caring, responsible and 
respectful for other human being. In other words, development involves 
a lot of humanity and spiritual element. 

Obviously, in order to achieve the goal we need to improve a lot 
of things, and we have to specify our goal clearly. In my experience, 
sometimes we want to help disadvantaged people, we start with improving 
the place and their livelihood. For example, we improved their schools. 
Formerly, it had been a bad school. When we improved its quality until 
it became a good school, rich or influential people put their own relatives 
in this nice school. Of course, the place has turned in to a gorgeous place, 
but the people we would like to develop have been chased away some-
where. We end up developing the place, instead of the disadvantaged 
people. This is the dilemma of development.

In charity we have to give without other thoughts. In development, 
however, we are more outcome-oriented and need to do a lot of  
experiments. Sometimes people criticize us that we experiment too much. 
We always experiment, because if we introduce new things without  
experimenting, we might have something which works in some place, say 
in Japan, but not in Thailand. So we have to experiment first to see 
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whether it is really good for Thailand. This takes a lot of time, and after 
that we have to do a lot of assessment and evaluation to decide whether 
to continue the development process or not. Anyhow, we need to have 
love, diligence, knowledge, skills, faith, and conviction, just like we do in 
charity. This is not just that we are benevolent and help other human 
beings. Human beings are social animals, and we have to live together.  
If others are unhappy, we cannot be happy alone. This is how we work.

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Science is a study to gain understanding about nature, from some-
thing as small as quantum to the limitless universe. The knowledge of 
science is useful in our daily lives and careers. The study of basic science 
also plows the seed of scientific thinking, methodology and research  
essential for problem solving. Therefore scientific knowledge and scientific 
process are valuable assets of mankind, and they should belong to all.

Technology is human invention or innovation to facilitate human 
being to have comfortable living and to accomplish difficult tasks. Suitable 
technologies are important tools to achieve successful results and  
outcomes of development. In any development, science and technology 
education are necessary, even at the grass root level. We cannot achieve 
sustainable development if the education component is not incorporated 
in to the plan. What, when, how and how much scientific, and technology 
should be used depend on each circumstance. There are no set rules like 
appropriate technology for rural development, high technology for urban 
development. There is also no clear cut border between basic and applied 
sciences. They are all related. 
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MY EXPERIENCE IN DEVELOPMENT WORK 

Human needs may vary, but everyone needs at least the four 
basic necessities for life, namely, food including water, habitation, clothing 
and medicine. These four have had their priorities in all of my development 
projects. 

I have had the privilege of accompanying Their Majesties the King 
and Queen, my parents, to visit many remote areas in almost every corner 
of Thailand since I was very young. In the 1970s, I had some responsibilities 
in development work. I met many different kinds of people and had  
opportunities to observe and analyze their ways of living and needs in 
their surroundings. Many lived in severe environments without access to 
any public services, namely, education, health care, etc. In many cases 
they lacked the basic necessities mentioned above.

At present I am responsible for many development projects,  
especially the ones related to the Chaipattana Foundation (www.chaipat.
or.th) registered officially in 1988. 

The objectives of the Foundation are as follows :

- To support the implementation of Royally-Initiated and 
other development projects 

- To promote the development of social and economic welfare 
activities to improve the quality of life of the people and to enable them 
to become self-reliant

- To carry out plans or projects that are beneficial to the 
people and the country as a whole 

- To cooperate with the government sectors and other charity 
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organizations for public benefit or to take action that reinforces support 
of public welfare

- To carry out activities without political involvement. 

The activities of the Foundation can be read from the Foundation’s 
journals (www.chaipat.or.th/chaipat/journal/journale.html) 

COMMUNITY DEVELOPMENT 

I would like to mention a few key aspects of development.
Education is the most important factor to sustain a country’s  

development. Science and technology education should be implemented 
at all levels, from kindergarten up to secondary and tertiary education. 
Students should learn both skills and also the power to think in a scientific 
but imaginative way which will certainly lead to creativity and innovation. 
To be able to fulfill the educational goals, science and technology  
are needed, for example, scientific equipments and laboratories, books, 
journals and other printing materials, computers and computer-related 
gadgets, etc. For people with disabilities, science and technology play an 
important role in their achievements. 

In rural and remote communities, sometimes we have to start 
from scratch. We build schools or learning centers in villages. Infrastructures 
like water supply, transportation, clean drinking water, nutritious food, 
basic medication, have to be provided. Science and technology play an 
important role in provision of the needed resources. The schools also face 
the problems of shortage of educational resources, especially teachers in 
science and technology and teaching staff in general. This problem can 
be partly solved by providing good library, using information and  
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computer sciences, e-learning, and distance learning. Both teachers and 
students along with villagers can benefit from such programs. 

We hope that our efforts in development will lead to an equal 
opportunity in education and success in life for all.

Work or employment is another key aspect of development. An 
adult person should work, be self-reliant and be able to contribute to 
others as a good member of the community. In most part of Thailand, 
agriculture and agronomy remain the major sector. Knowledge and know-
how of science and technology can help the people produce enough and 
have excess products to earn their living. With more knowledge of science 
and technology, some can get more technical jobs in the in the industrial 
and service sectors. Good and secure work gives a person a sense of self-
esteem and security.

Agriculture and agronomy are the main targets of most develop-
ment projects in rural Thailand. They have had great influence on our 
culture and way of life since the old days. It is every government’s major 
policy to develop this sector. It feeds the people and provides the basic 
necessities for the people. In 1997 when the big economic crisis hit  
Thailand, this sector acted as a buffer to alleviate the damage. Agriculture 
and agronomy provide good foundation for “sufficiency economy”, the 
term and the concept coined by His Majesty the King, my father, after long 
years of practice and study. Science and technology can help build the 
agricultural and agronomic capacities, aiming at an increase of production 
without going beyond the limits of the environments and the availability 
of natural resources. The important science and technology used in  
agricultural development are irrigation and flood control, seed technology, 
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pedology (soil science), post-harvest technology, animal husbandry  
especially dairy farming which initially is not easy for tropical and  
subtropical areas, etc.

Fishery has been a main career and food source of Thai people. 
In the tsunami in December 2004, not only did we lose thousands of lives, 
including my nephew, but we also lost innumerable fishing equipments. 
So we need to provide the survivors with many boats. Imagine how many 
trees would have to be cut down to meet their demands. Luckily, we were 
able to make fiberglass boats, designed specifically to suit their different 
fishing skills, thanks to the advancement of material science. The fiberglass 
boats saved many trees and also a lot of money both for the construction 
and the maintenance. The advancement of material science improves the 
quality of those boats. Technologies are also important in the design of 
the boats and the appropriate machineries.

Fishery is always hit by the soaring oil price. Research in acquiring 
bio-diesel from plants has been continuously carried on. We have a  
experimental project using methyl ester from a pilot plant. In the future, 
the communities will be able to produce some energy to meet their needs.

Sustainable aquaculture is very important for Thai economy.  
It should be done in a way that it does not put too much stress on  
environment.

Agro-Industry involves industrial processing of agriculture products. 
It starts from simple home industry up to sophisticated factory. Knowledge 
in science and technology is undoubtedly crucial.
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Health is one of the most important aspects of development in 
which the advancement of medical science and technology can help a 
great deal. However, some treatments and special care are still costly, 
and we often face ethical dilemmas when it comes to making decision in 
those cases.

Nutrition is a good preventive measure of health care. Nevertheless 
introducing nutritious food into a community in which they have their own 
eating culture may not be so simple. We should understand their culture 
and emphasize as much local production and local nutritious products as 
possible.

For about 25 years, I have had the opportunity to work with the 
schools in the remote areas to solve their problems in nutrition. Cases in 
severe protein and energy malnutrition are rare now in Thailand. However, 
there are still some micronutrient malnutrition or vitamin and mineral 
deficiency, for example, iodine deficiency disorder, iron deficiency, vitamin A 
deficiency, etc. I try to focus first on the local production of food before 
using fortification and supplementation. Therefore in health and nutrition, 
agriculture and nutritional technologies are much needed.

Apart from school children, we also work with day care centers, 
mother and child care, pregnant woman, and provide health education 
for these target groups.

We assess the progress of the project roughly by monitoring weight 
and height of the target groups, testing blood samples and calculating 
agricultural production and food intake in the area. There are many cases 
that nutrition projects have less favorable consequences. We have found 
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out that the target groups have suffered from parasites. Some has severe 
diseases such as malaria and dengue fever.

ROLE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT

Over the past century we have witnessed the key role of science 
and technology in development leading to more production of food,  
better housing, better health and higher quality of life in most countries. 
Strong positive correlation between science and technology development 
and economic development has been confirmed in the World Competi-
tiveness Yearbook published annually, the results of a long-team  
comparative study of about 60 countries by the International Institute for 
Management Development (IMD). We can plot a graph of any science and 
technology capacity indicator, like R&D expenditure per capita, R&D  
personnels, IT users, patents, or publications against the GDP per capita, 
and find a consistent positive correlation between them.

There has been remarkable advancement of platform technologies 
like information technology, biotechnology, material science, nanotechnology 
and space technology. Once a high-capacity technology is discovered, 
there is always a need for commercial mass production to facilitate every 
household and every individual to have even more convenient living and 
working. In our lifetime, we have already witnessed an astonishing change 
of lifestyle and social interaction. Something that was considered very 
high-tech and very expensive at one time can later on be very cheap and 
affordable by all. Science and technology can also make that happen.
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In the area of information technology, it was not so long ago 
when we had to punch a big bunch of cards to put our data into huge 
mainframe computers at the computing centers. Today we have the privilege of 
having much higher-capacity and many times smaller computers right in 
our own homes, or even in our palms, the ones that can connect us with 
sources of information and people all over the world. It is possible for us 
to see another revolution of information technology in the near future in 
the field of quantum information science. We can expect even faster  
communication, more speedy processing of complex interactions, and 
unlimited access to countless sources of information.

Computers are used in every aspect of development work, for 
instance, building a database of each activity, controlling the machineries, 
book-keeping and accounting, etc. 

Let me give one example about the use of ICT in development 
work. There is a lot of work to do all over country. I cannot be present 
everywhere in the country at the same time. I use e-mails or SMS success-
fully in communicating with my teams of development workers and in 
receiving their reports.

Robotics is also a result of the advancement in computer in  
computer and electronics. We can design robots to replace human in risky 
tasks. We can also have robots to help out in many other situations.

In biotechnology, information technology speeds up research 
which is mostly multidisciplinary. For example, high speed sequencing of 
genes, genetic engineering, protein engineering and the convergence of 
science and engineering disciplines have opened up many new research  
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possibilities, like stem cell research, tissue engineering, bio-imaging,  
cognitive science, molecular diagnostics, recombinant vaccines, differential 
drug delivery, and bioremediation, etc., leading to the discoveries of new 
products and processes that are useful in medical, agricultural and other 
industries.

As natural resources become scarce and there is increasing concern 
about environmental deterioration, material science has played its  
important role in developing environmentally friendly materials and low cost 
artificial materials for different uses, including construction materials. New 
ceramic materials such as piezoelectric ceramics, bio-ceramics and  
electronic/electro-optic ceramics provide technologically important  
alternatives to traditional ceramics. Special polymers can be used as artificial 
muscles and light-emitting devices. Equipments using solid-state ionic 
materials form the basis for new types of batteries, fuel cells and sensors.

In recent years, there seems to be a lot of natural calamities that 
give new challenge to development workers. We have to do planning to 
build completely new villages. New building materials are needed for 
houses, and infrastructures, for example, electricity, water supply, waste 
and waste water management, road systems, etc. All should be environ-
mentally friendly.

Nanotechnology has become promising when nonscientists learn 
and know more about how to manipulate things at the atomic level. 
Nanotechnology Center is a new center in Thailand, and we cooperate 
with companies. The center cooperates with the R&D departments of some 
companies. For example, we produce microchips for a European  
company that makes medical equipments, and the company helps us 
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develop the products. Some of these products are used as sophisticated 
tools for development.

Space science and remote sensing are also very advanced, and 
with the combination of information technology, we can now view the 
pictures of our roof and lawn or any place on earth in real time, right on 
a monitor in our own home or palm.

To be able to manage development, we need to know the terrain 
well enough before starting any project. That is the reason why survey 
engineering and cartography are very important. Apart from topographic 
maps, we used aerial photographs, airborne sensors and satellite images. 
Remotely sensed data has many applications. I myself used to do the 
classification of land use and land cover and used some information for 
some development projects. In the early’80s, the resolutions of the  
sensors were not as high as what we have nowadays. We benefited just 
from the electromagnetic spectrum and electronic signals. It depended 
more on ground truthing. Digital images can be integrated with other  
information in GIS, and it is a good tool for decision making in development.

SOME DEVELOPMENT PROJECTS IN THAILAND

This year the Thais celebrate His Majesty the King’s 60th anniversary 
of the accession to the throne. There have been more than 3,000  
development projects during those 60 years. Some are called the Royal 
Projects specifically to help the northern hilltribe people, originally to 
replace their opium plantation with other crops. Some are the King’s 
Private Projects, to test his hypotheses or ideas before big-scale  
implementations. Most projects, in the order of thousands, are called the 
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King-Initiated Projects, which may be under many governmental organizations 
and coordinated by the office of special commission to coordinate all of 
the King-Initiated Projects. I have been helping in some projects, and I 
would like to share some of them with you.

Water Resource Development
His Majesty considered water resource development the main aim 

from the beginning, because water is the most important factor of agricul-
ture.

1. Irrigation
Thai people are familiar with the pictures of His Majesty carrying 

the maps with him everywhere, in order to update maps of the project 
areas and then plan the irrigation projects to suit the needs of the people. 
Even with small scale topographic maps (1:50,000) he can tell the good 
sites to build dams, the amount of water in the reservoir, the size of the 
watershed, the nature of the ground (which kind of rock formation and 
soil) and even the cost of construction.

I would like to show an example of a newly constructed under-
ground dam in Chiang Mai. It was built a cave. The advantages of building 
such a reservoir are that we have less water loss due to evaporation, and 
the water does not flood local farmland. The difficulties of the construction 
are due to the nature of karst formation (limestone area) that needs grouting. 
Careful geophysical survey should be done.

2. Chaipattana Aerator
Seven models of Chaipattana aerator have been developed. The 

manufacturing and material costs vary between US$ 1,000-2,500 and the 
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operating cost is around 1.5 unit of electricity/hour (at $0.05/unit). A 
Chaipattna aerator can deliver up to 2 kg. of oxygen per horsepower per 
hour into the water. It is now widely used to treat the water both in Bangkok 
and rural areas.

The “Chaipattana Aerator” has been considered and received a 
patent in His Majesty the King’s name on February 2, 1993. The aerator is 
the world’s ninth mechanical aeration device to be patented and the first 
patent to be issued to a Monarch, and so His Majesty the King became 
“the first Monarch in Thai and World history to receive a patent”. In terms 
of the international awards of honour, the Belgian Chamber of Inventor, 
which is Europe’s oldest organization of invention, organized the Brussels 
Eureka 2000 : the 49th Anniversary of the World Exhibition of Innovation, 
Research and New Technology between November 14-20, 2000 in Brussels, 
Belgium. The International Committee and the National Committee  
presented cup prizes, medals, and certificates to His Majesty for his  
sagacious invention of the “Chaipattana Aerator” as follows:

- Minister J. Chabert Cup, which is the award for an outstanding 
invention presented by Minister of Economy of Brussels Capital Region

- Grand Pix International Cup, which is the award for the ingenuity 
in invention presented by International Council of the World Organization of 
Periodical Press

- Prix OMPI Femme Inventeur Brussels Eureka 2000 Medal  
together with certificate, which is the award for the world outstanding  
invention presented by World Organization of Intellectual Property

- Yugoslavia Cup, which is the award commending His Majesty’s 
ingenuity presented by the Group of Yugoslavia countries
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- Gold Medal with Mention and certificate, which is the award 
for the ingenuity of His Majesty in efficient application of the technology 
presented by Brussels Eureka 2000.

3. Cloud seeding
Cloud seeding, or Royal Rain Project, is the making of artificial rain. 

It was initiated more than 50 years ago. The process is divided into three 
stages. Each involves flying on an aeroplane to spray different well-known 
and nature friendly chemical substances such as calcium chloride,  
ammonium nitrate, sodium chloride or kitchen salt, dry ice, silver iodide, 
etc. at the selected altitude and location where clouds are seeded. It 
turns into mass which becomes unbalanced and formed beads of water 
falling down as rain drops eventually. A high degree of expertise and  
experience is required in selecting the type and amount of chemicals to 
be used, while taking into consideration weather conditions, topographical 
conditions, wind direction and velocity, as well as the location or  
delimitation of the area for chemical seeding. Royal Rain Making is a true 
friend of farmers in time of droughts.

It can also be useful as a tool for environmental protection,  
because it can put out forest fire in some regions.

Soil
The studies of soil quality, protection of soil erosion and soil  

conservation are important development issues in an agricultural country 
like Thailand. His Majesty initiated many ideas to correct different kinds 
of problematic soil, for example, saline soil, acid sulfate soil, nutrient-
deficient soil, sandy soil with hard pan, etc. The cause of each problem 
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has to be carefully studied, and the problem is corrected accordingly. For 
example, for the acid sulfate soil, the cause is the sulfuric acid which is 
formed from sulfate-containing sediments through a natural process. So 
to correct it, we can either wash the acid off by flooding the area with 
water then draining it, or mix the soil with alkaline marl to neutralize the 
acid. A more drastic change can be done by speeding up the reaction of 
sulfuric acid formation, so that all sulfate is gone. Then the acid soil is 
treated once and for all. This is the so-called “the Land Aggravation  
Project”, and all steps require scientific knowledge and scientific methods.

Vetiver grass is an amazing plant that, at first sight, looks like  
another kind of weed. Vetiver grass is very common in Thailand. It is fast 
growing and has a very deep and thick root system that spreads  
vertically rather than horizontally. When grown densely, the roots act like 
an underground wall or curtain to trap the soil from eroding and the 
moisture in the soil. It can endure harsh condition. His Majesty was first 
interested in this plant more than 10 years ago and started experimenting. 
Now it is proven that vetiver grass is the best plant to prevent soil erosion 
and to conserve water in the soil. It also has many other uses, for  
example, the leaves can be woven into nice handicrafts, and the roots of 
some species can be extracted to make perfume.

Energy
There are many projects on energy. At Chitralada Palace there is 

production of rice husk charcoal and gasohol. There are many ongoing 
research projects on alternative energy, for example, hydro-electricity, 
bioenergy, solar energy and wind energy. 
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I am now responsible for a bioenergy research project, as we all 
know that diesel oil can be extracted from coconut, palm fruits, jatropha 
seeds and even used cooking oil. It remains for an innovative economic 
model to be found. The market demand for edible oil produced from 
palm fruits and coconut is more competitive than energy oil. In this sense, 
it is believed that a community production for community use, instead of 
a large-scale production for nationwide use, is the most promising  
economic model at the current stage. A few pilot projects in different 
parts of Thailand are going on. It is expected that villagers in a small  
community can learn how to find the right balance between crops for 
food and crops for energy.

Science and Technology for People with Disabilities
Science and technology, especially the IT, are very useful for the 

independent living and the education of the people with disabilities. We 
have to take care of them case-by-case, because their defects and needs 
are mostly different.

Since 1975, I have been responsible for the welfare of the disabled 
war veterans, so I have become interested in the production of artificial 
prosthesis with the use of new material and IT, and robotic techniques. 
These science and technology help boost their quality of life, and so it is 
a part of human resource development.

There are some cases of congenital disability, for example, children 
without limbs. So computer with special parts like trackball and software 
for voice command are used. Computer-controlled wheelchairs are useful.

I have just started a new project to help the blind to study science. 
In Thailand there are about 600,000 blind people. Statistically, only some 
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hundreds of them received university degrees, and all in social sciences 
and humanities. The general attitude of most people including the teachers 
is that the blind cannot study science, because it is too dangerous for 
them to do scientific experiments. We now have some bright blind kids in 
our pilot project, who are studying science courses just like other students 
in the science track, with the help of computer that works through  
mathematical models enabling them to do the calculation. So they can 
work just like sighted people. It is a great challenge for us to try, and with 
the help of many scientists and technologists. I believe that Thai blind 
children will have good future like the blind in many other countries.

ICT, Distance Learning and E-Learning
In the Golden Jubilee Year of 1995 when we celebrated the 50th 

anniversary of His Majesty the King’s accession to the throne, the Distance 
Learning Foundation (DLF) was inaugurated, and a distance education 
center was established at Klai Kangwon School, Hua Hin District of Prahuap 
Khiri Khan Province. It uses both satellite and television, and later on the 
Internet, to reach out to all in remote schools. Nowadays the DLF has 
extended its services beyond its original objectives to also cover more 
than 3,000 ordinary schools, vocational and general education, public and 
private.

I use distance learning and e-learning to train teachers in the  
remote areas. In the future, hopefully, ICT will be able to create equal 
opportunity for all.

The IT training courses are also offered to prison inmates in order 
to give them opportunities to acquire knowledge and skills in the use of 
IT. Some also learn how to repair computers. Some can earn money from 
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their IT skills while serving their terms. Our survey has shown that a  
number of them even got jobs in IT firms after they got out. The training 
program is now extended to cover prisons in provincial areas. The first 
IT-related degree program on Business Information Systems has now been 
offered to prison inmates, more than fifteen prisoners has registered for 
the program. 

Database
ICT enables us to have extensive databases of anything. It also 

helps linking the databases together. I have succeeded in establishing the 
database of plant genetic resources in Thailand, by bringing the dispersed 
databases under the same system and linking all of them up. This is not 
an easy task, but once it is done, it is very useful for researchers and  
students. I know that there are many worldwide scientific databases that 
scientists and technologists can share and contribute from all over the 
world. This is how science and technology advance.

GLOBALIZATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

 It is now the age of globalization. The goal of our development 
work should be sustainable, integrated, holistic and balanced development. 
We live in a borderless world which offers us both opportunities and  
challenges.

Opportunities
1. The world is shrinking while the information world is expending. 

News from one corner of the world can be heard everywhere 

58-03-066_115-162_J-UnCoated.indd   136 3/14/15   9:56 AM



Science, Technology and Development

137

simultaneously. Science and technology have bridged the 
geographical gaps by bringing people closer together through 
faster communication and transportation. Linking databases 
and sharing them enable more self-learning of knowledge and 
information. Anyone can increase his or her knowledge with 
less dependence on experts. We become more self-reliant on 
updating ourselves to the advancement of knowledge and 
information.

2. Science and technology are no exception. They can reach more 
target groups nowadays, and open up more choices and  
opportunities to all. The trend will go on at an even more 
rapid rate.

3. Some products that were available only among the rich, or 
some equipments that were only for scientists, become 
cheaper and available for wider users.

4. There is more possibility for patients with serious illnesses to 
survive or to have less pain due to progress in medical science. 

5. More useful materials, like lighter and more durable materials, 
are now available.

Challenges
Even though many opportunities are opened up for us, many new 

problems and dilemmas also arise. Those will be the challenge of this 
century.

1. The first challenge is how to have more people learn and keep 
up with rapidly advanced science and technology. Many more 
trainings are needed for more people to master new advanced 
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technologies fast and well enough to make maximum uses of 
them.

2. The second challenge is how we can build up the capacity of 
our educational process to increase the abilities of our next 
generations to analyze, synthesize and evaluate, so that they 
are able to make good decisions to make better use of the 
enormous information and knowledge available to them.

3. The most important challenge is the ethical and social aspects 
of the science and technology application. How can legal and 
social institutions keep up quickly enough with the dynamism 
of science and technology, to understand their impacts on 
humans and societies and to protect them from unethical 
uses?

4. Information comes too much. Before we did not have enough 
information, but now we have too much. We become  
indigested, and so we have to learn how to be more selective. 
There are also new ethical aspects that have to be considered. 
For example, if some new thing is possible, but it is still  
expensive. Whether we should give it to other people who are 
not our relatives or who are not our nationals, etc., is very 
difficult to decide.

5. Although this leads to more self reliance, there are also many 
challenges for us. When I start to be familiar with one of the 
gadgets, it becomes out of date and I have to buy a new one 
and to learn new things again. So I have never managed to 
master all those new technologies. How to manage technology 
wastes is of course another problem, besides the waste of 
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money to buy new equipments because the old ones become 
outdated. Chemical wastes are more difficult to manage.

6. The existing science and technology may result in an increase 
of the world population, so new challenges arise. The Earth is 
facing many crises, like energy and freshwater shortage and 
global climate change. Rises in the cost of crude oil have 
pushed government and private laboratories to develop 
cheaper sources of energy. The Worldwatch Institute predicted 
that gas, solar energy, wind and geothermal energy would take 
a large share of the world energy market while the use of coal 
and oil would fall sharply in the near future. There is also 
concern about cleaner energy as well as clean freshwater. 
Although we are enjoying more convenient living and working 
brought about by science and technology, in this century we 
also have to take care of many global problems, like energy 
shortage, freshwater scarceness, “greenhouse” gasses and 
natural disasters. These too have to rely on science and  
technology.

7. In the past, we can talk among us about what technology 
should be done. Now if some people overhear our conversation 
and use our idea to create something and get the patent, then 
we cannot use it without charge anymore. For the development 
workers, perhaps it may not matter, but for the poor people, 
they will not have access to the solution of the problem.  
This is very difficult. Also, there are new laws and regulations 
that we have to learn, such as those about intellectual property 
and other standards. This is very important because now the 
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world is shrinking, and we have to live up to international 
standards. It is not something that we can just imagine or dream 
about.

There is no end when it comes to human capacity to discover new 
science and create higher-capacity technologies to meet our demands. 
Science and technology are definitely useful tools of development. Like 
any tool, however, it is double-edged, and so it can be harmful when 
misused. The question is how we can keep ourselves from becoming the 
victims of our own success.

In September 2002 the United Nations has adopted the Millennium 
Development Goals (MDGs), as a blueprint for building a better world  
in the 21st Century. The declaration of MDGs has marked a global  
commitment and concerns of less developed countries. The MDGs aims 
are to ensure that every child gets primary education, child and maternal 
mortality reduced, HIV/AIDS, malaria and other diseases under control, 
and the number of people living in extreme poverty and hunger to be 
halved, all by 2015. This is a big challenge for us all.

As the costs of technology and that of research are rising, “knowledge 
divide” in the growing “knowledge society” and “knowledge economy” 
can become a big global issue in the near future. We may be faced with 
more poverty, illiteracy, ethical problems and social unrest due to that 
“divide”.

I believe that bringing young brains and great minds from all over 
the world to discuss these issues can help bridge the divide and steer the 
use of science and technology towards the MDGs.
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา 
งานสัมมนา “Globalization: Challenges and  

Opportunities for Science and Technology” 
วันที่ 23 สิงหาคม 2549 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น  

(ฉบับแปลมาจากภาษาอังกฤษเรื่อง  
Science, Technology and Development)

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี แต่อาจหาญเรียกตัวเอง
ว่าเป็นนักพัฒนา เพราะคิดว่าตนเองมีอุดมการณ์แบบนักพัฒนา คงจะมีคนอื่นที่คิดว่าเรา
เป็นนักพัฒนา เช่น Prof. Dr. Gingel อธิการบดีมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ท่านเชิญ
ให้ไปร่วมประชุม โลกาภิวัฒน์ความท้าทายและโอกาสเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคมปีนี้ (พ.ศ. 2549) และมอบให้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อที่เขียนไว้
ข้างต้น

การเตรียมการพูดครั้งนี้เป็นเรื่องที่เคร่งเครียดจริง เจ้าของงานบอกให้เขียน
ประวัติตนเอง ห้ามเกิน 150 ค�า ส่งพร้อมบทคัดย่อในเดือนมิถุนายน บทความเต็มส่ง
เดือนกรกฎาคมต้องเร่งมือเต็มที่

เมื่อพูดจบแล้วมีผู้แนะน�าว่าควรจะแปลเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจชาวไทย แต่ข้าพเจ้ายังลังเลเพราะเรื่องที่เล่าให้ชาวต่างชาติฟัง เป็น
ข้อมูลที่คนไทยส่วนใหญ่จะทราบดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่มาจากโครงการ 
พระราชด�าริ ซึ่งมีเรื่องสู่สาธารณชนมากในปีนี้ จึงขอเพียงสรุปว่าได้เล่าให้ชาวต่างประเทศ
ฟังว่าอย่างไร
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การพัฒนาเป็นกระบวนการที่น�าสู่ความก้าวหน้า หรือความเปลี่ยนแปลงให้ดี
ขึ้น เป้าหมายของนักพัฒนาคือต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของคนโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข เราต้องค�านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ 
ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลาก
หลาย แต่ที่ส�าคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และความ
เคารพในเพื่อนมนุษย์ กล่าวโดยสรุป การพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่อง
ของจิตใจ

การท�างานพัฒนาไม่ได้เป็นเร่ืองการเสียสละเพียงอย่างเดียว เป็นการท�าเพื่อ
ตนเองด้วย เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน เราอยู่อย่างสุขสบาย ในขณะที่
คนอื่นทุกข์ยาก เราย่อมอยู่ไม่ได้

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นงานพัฒนามาหลายแห่งมีอยู่ว่าการพัฒนา
มีทั้ง 1. การพัฒนาพื้นที่ และ 2.พัฒนาคน อย่างแรกคือ ท�าให้พื้นที่ที่เสื่อมโทรม มีคุณภาพ
ต�่า เช่น พื้นที่แห้งแล้ง คนยากจน พื้นที่ที่เต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย คนดีไม่กล้าเข้าไป หรือ
โรงเรยีนทีม่คุีณภาพการศึกษาต�า่ เมือ่เข้าไปพฒันาพืน้ท่ีอดุมสมบรณ์ูข้ึน คนเดมิกม็คีวามสขุ 
เรียกว่า เป็นแบบ 1.ถ้าพัฒนาพื้นที่ดีแล้วคนรวยมาอยู่ คนจนถูกไล่ไปอยู่ไหนไม่ทราบ
เรียกว่าแบบ 2. การเข้าไปท�าให้โจรกลับใจเรียกว่าแบบ 1. ถ้าปราบโจรให้ไปท�าชั่วที่อื่น
เรียกว่าแบบ 2. การพัฒนาโรงเรียนให้ดีเด็กยากจนจะได้มีโอกาสมากขึ้นเรียกว่าแบบ 1. 
ถ้าพัฒนาโรงเรียนดีแล้วเด็กจนไม่มีที่เรียนเพราะว่าเด็กรวย หรือมีเส้นเข้าไปแย่งที่เรียน
เรียกว่าแบบ 2.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติทุกอย่างตั้งแต่ระดับควอนตัมไปจนถึง
จักรวาลอันไพศาลไม่มีขอบเขต ความรู้วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและการ
ประกอบอาชีพ การศึกษา วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความคิด
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ที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ วิธีการ วิจัยหาความรู ้ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการแก้ปัญหาตาม
กระบวนการวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

เป็นการประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์คิดเพื่อให้ชีวิตสะดวกสบาย
ขึ้นและท�างานยากๆ ได้ส�าเร็จ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยให ้
การพัฒนาลุล่วงไปด้วยดี 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเภทใดจ�าเป็นต้องรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีเหมาะสม หรือเทคโนโลยีระดับสูง

ประสบการณ์ในงานพัฒนา

ความจ�าเป็นในชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ที่เป็นหลักสอนกันต่อๆ มา
คือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร (คงจะรวมน�้าด้วย) ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ในงานพัฒนาที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมา ล้วนแต่ต้องเน้นเรื่องปัจจัย 4 ที่กล่าวมา
น้ี ในยุคปัจจุบัน บางคนเพิ่มเรื่องยานพาหนะ การสื่อสาร ความบันเทิง เป็นต้น

ข้าพเจ้าได ้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการเสร็จพระราชด�าเนินในท้องถ่ินต่างๆ ตั้งแต่เยาว์
วัย เมื่อ 30 กว่าปีมานี้ได้มีโอกาสได้ท�างานพัฒนาจริงจัง ท�าให้ได้สังเกตและได้วิเคราะห์
วิถีชีวิต และความต้องการของชนกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน  
ชนบางกลุ่ม อยู่ห่างไกลในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อความเป็นอยู่อย่างปกติ ขาดการ
บริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ ในหลายกรณีเขาขาด  
แม้กระทั่งความจ�าเป็นระดับพื้นฐานที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับผิดชอบโครงการพัฒนาต่างๆ หลายโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (เรื่องราวของมูลนิธิและวารสารของมูลนิธิอยู่ในเว็บไซต์ 
www.chaipat.or.th)
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ในการปฏิบัติงานพัฒนา เราจะมองปัจจัยต่างๆ ดังนี้

การศึกษา 

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะค�้าจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ต้องมีการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับ
อุดมศึกษา จะต้องฝึกนักเรียนให้มีทักษะ ทั้งในการปฏิบัติ และมีพลังความคิดให้มีระบบ
แบบวิทยาศาสตร์ และต้องมีจินตนาการ ซึ่งจะน�าให้เกิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เพื่อให้การศึกษาประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายจะต้องอาศัยวัตถุเครื่องใช้ต่างๆ ใน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ หนังสือ วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ส�าหรับผู้พิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งมีบทบาทส�าคัญที่จะช่วย
ให้เขาประสบความส�าเร็จ

ในชนบทและชุมชนที่อยู่ในที่ห่างไกล ต้องเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ต้น เราต้องสร้าง
โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนชุมชนในหมู่บ้าน ศูนย์เหล่านี้ต้องสร้างให้สะอาด ถูกอนามัย 
มีแสงสว่างเพียงพอ ประหยัดพลังงาน (ขณะนี้มีผู้ศึกษาเทคโนโลยีในการออกแบบและ
สร้างบ้านประหยัดทรัพยากรอยู่ไม่น้อย) ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น�้าดื่มน�้าใช้ที่
สะอาด การคมนาคมขนส่ง อาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ ยาสามญัประจ�าบ้าน วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ถึงจะมีโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร 
โรงเรียนก็มักจะขาดทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูวิทยาศาสตร์ 
และครูวิชาอื่นๆ ถ้าไม่มีครูจริงๆ ปัญหานี้อาจจะแก้ได้ส่วนหนึ่งด้วยการสร้างห้องสมุด 
ใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ e-learning หรือการศึกษาทางไกล ท้ังครู นักเรียน และ 
ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

เราหวังว่าความพยายามของเราในการพัฒนาจะน�าสู่โอกาสทางการศึกษาที่ 
เท่าเทียมกันและความส�าเร็จในชีวิตของทุกๆ คน
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งานและการจ้างงาน

เป็นปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนา คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะต้อง
ท�างานพึ่งตนเอง และสามารถช่วยผู ้อื่นได ้ในฐานะที่ เป ็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  
ในประเทศไทยการเกษตรยังมีความส�าคัญ ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จะช่วยให้คนผลิตได้พอที่จะด�ารงชีวิตได้อย่างดี ผู ้ท่ีมีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น ก็จะสามารถท�างานด้านเทคนิคในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ
ได้ด้วย งานที่ดีและมั่นคง ท�าให้คนเรามั่นใจในตนเอง

การเกษตร

เป็นเป้าหมายส�าคัญของโครงการพัฒนาประเทศไทย เกษตรมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทยมาแต่ครั้งโบราณ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามพัฒนา 
ภาคเกษตร เพราะการเกษตรเป็นการผลิตอาหารและปัจจัย 4 อื่นๆ ใน พ.ศ. 2540 เมื่อ
เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า ภาคเกษตรช่วยให้เหตุการณ์บรรเทาความรุนแรงโดยสามารถ
รองรับแรงงานได้ส่วนหนึ่ง เป็นพื้นฐานของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด�าริ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้การเกษตรได้ผลดีข้ึน โดยรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้
ทรัพยากรมากเกินไป เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การชลประทานและควบคุมแก้ไขภาวะ

ศูนย์การเรียนชุนชนและโรงเรียนห่างไกล ส่วนใหญ่ขาดครู
ต้องใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อให้เด็กได้ดูโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
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น�า้ท่วม เทคโนโลยกีารผลติเมลด็พนัธุ ์ปฐพวีทิยา เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว การเลีย้งสตัว์ 
เช่น การเลี้ยงโคนม ซึ่งโดยปกติเป็นเรื่องยากในเขตร้อนชื้น ต้องใช้เทคโนโลยีสูงกว่าการ
เลี้ยงในเขตอบอุ่น เพราะมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสัตว์

การประมง

เป็นอาชีพหลักของคนไทยมานานแล้ว ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญส�าหรับ 
คนไทย ในเหตุการณ์ธรณีพิบัติใน พ.ศ. 2547 ชาวประมงสูญเสียเรือและเครื่องมือประมง
เป็นจ�านวนมาก ในระยะแรกเราสร้างเรือไม้ทดแทน แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาไม้จ�านวน
มหาศาลมาได้ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ก้าวหน้าข้ึน ใช้ไฟเบอร์แทน
ไม้ได้ เทคโนโลยียังช่วยในการออกแบบเรือ และการเลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการประมงคือ เรื่องราคาน�้ามัน มีแนวคิดท่ีจะใช ้
ไบโอดีเซล เคยทดลอง ใช้เมธิลเอสเตอร์ที่ผลิตในโรงงานต้นแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา  
ชาวประมงที่ทดลองใช้พอใจ เพราะเครื่องติดไว และไม่เหม็น มูลนิธิก�าลังทดลองออกแบบ
เรือใบที่จะใช้ได้ในการประมง

Bio-diesel at Prachuap Khiri Khan Province
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างยั่งยืนส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย แต่ต้องระมัดระวัง 
ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในทะเล ระยะหลังชาวประมงจับปลามากเกินไปจนปลาลดจ�านวนลง วิธีการ
แก้อย่างหนึ่งคือ การทิ้งปะการังเทียมเป็นที่อยู่ของปลา ช่วยให้มีปลามากขึ้น

อุตสาหกรรมเกษตร

เป็นกระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีตั้งแต่การถนอมอาหาร
แบบพื้นบ้าน เช่น หน่อไม้ดอง ปลาแดดเดียว พริกแห้ง ไข่เค็ม เต้าเจี้ยว แหนม หรือการ
ท�าอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ขายได้ เช่น กล้วยอบน�้าผึ้ง กล้วยทอด บรรจุถุง ลูกตาว
หรือหน่อไม้บรรจุขวด ถั่วลิสงและมะม่วงหิมพานต์บรรจุกระป๋อง น�้าผลไม้กระป๋อง  
การผลิตชากาแฟ ไปจนถึงอุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การผลิตในทุกระดับต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของพืช 
เป็นต้น เทคโนโลยีในการรักษาผลิตภัณฑ์เกษตรไม่ให้เสียหาย เทคโนโลยีการแปรรูป 
การฆ่าเชื้อโรค เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ (packaging) การปิดถุงไม่ให้ลมเข้า  
การท�าข้อมูลอาหาร (nutrition facts) วันผลิต วันหมดอายุ การท�าฉลาก logo ฯลฯ

ในการท�าอุตสาหกรรมเกษตรจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อความ
ปลอดภัยและให้ผลผลิตมีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเป็นหัวใจของ 
การท�างาน เทคโนโลยีห้อง Lab จึงส�าคัญมาก

ปะการังเทียมเป็นที่อยู่ของปลา
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สุขภาพ

เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนา ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
สาธารณสุข และทางการแพทย์เจริญขึ้นมาก สามารถรักษาโรคร้ายได้ ป้องกันโรคได้
หลายอย่าง เช่น การตรวจหาเชื้อมาเลเรีย ท�าให้พบผู้ป่วยเร็ว และสามารถรักษาได้เร็ว
ด้วย และวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีบทบาทที่ช่วยให้บุคคลเคลื่อนไหว ออกก�าลังกาย  
อันจะท�าให้สุขภาพดี นอกจากนั้นต้องมีการรักษาความสะอาด การสุขาภิบาลอีกด้วย

 นักพัฒนาสุขภาพอาจจะเกิดมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน เพราะอยากแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของผู ้ป่วยที่มีเทคโนโลยีรักษาได้ในระดับหนึ่ง แต่ราคาแพงเกินกว่า 
งบประมาณที่มีอยู่ ท�าให้ตัดสินใจได้ยาก

โภชนาการ

เป็นการสาธารณสุขเชิงป้องกันที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้
ทางเทคโนโลยี และน�าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยเข้าไปในชุมชน แต่
ส�าหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมการกินแบบของตนเองอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เราควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น แต่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปรุงรสให้
ใกล้เคียงกับรสนิยมและไม่ขัดหลักความเชื่อของชุมชน

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติงานในโรงเรียนในท้องถ่ินห่างไกลเส้นทางคมนาคม
มากว่า 25 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ ในปัจจุบันนี้ ในประเทศไทยถ้าไม่นับผู้ที่ 
ป่วยไข้แล้ว กรณีการขาดโปรตีนและพลังงานอย่างรุนแรงมีน้อย แต่ยังมีปัญหาการขาด
วิตามินและแร่ธาตุ เช่น ขาดธาตุไอโอดีน ขาดธาตุเหล็ก ขาดไวตามินเอ เป็นต้น ข้าพเจ้า
พยายามเน้นการผลิตอาหาร หรือ ใช้อาหารในท้องถิ่น ก่อนที่จะใช้อาหารที่เสริมแร่ธาตุ 
(fortification) และการให้แร่ธาตุ วิตามิน (supplementation) จึงต้องใช้ความรู้ 
ทั้งเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โภชนาการ การเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นอกจากเด็กนกัเรยีน เราปฏบิติัการโภชนาการในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ เดก็แรกเกดิ
จนถึงอายุ 3 ปี หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ฯลฯ และให้ความรู้ด้านอาหาร และ
โภชนาการ แก่บุคคลเป้าหมายเหล่านี้
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เราติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างง่ายๆ คือการชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูง 
ในบางกรณีต้องตรวจเลือด นอกจากนั้นยังต้องค�านวณผลผลิตทางการเกษตร และ
ปริมาณอาหารแต่ละหมวดที่ร่างกายต้องการว่าสมดุลกันหรือไม่ จ�าเป็นจะต้องหาเพิ่ม
จากภายนอกเท่าไร ต้องศึกษาด้วยว่า สภาพโภชนาการของกลุ่มเป้าหมายด้อยลงด้วย
สาเหตุอื่นๆ ใช่หรือไม่ เช่น มีหนอนพยาธิ (การตรวจต้องแยกประเภทพยาธิเพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการรักษา) ป่วยด้วยโรคทางเดินอาหาร โรคทางระบบการหายใจ และโรคอื่นๆ เช่น 
มาเลเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา

ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ท�าให้ผลิตอาหารได้มากขึ้น บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในเกือบทุกประเทศ World Competitiveness Yearbook เสนอว่า การพัฒนาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีปีฏสิมัพันธ์ทางบวกกับการพฒันาทางเศรษฐกิจ International 
Institute for Management Development (IMD) ที่โลซานน์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศต่าง ๆ  ประมาณ 60 ประเทศ ด้านต่าง ๆ  เขาดูตัวชี้วัดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อหัว บุคลากร
ด้าน R&D ผู้ใช้บริการ IT สิทธิบัตรหรือการพิมพ์เอกสารวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับ GPD 
ต่อหัว

มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเป็นพื้นฐานการพัฒนา ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอวกาศ เมื่อ
มีเทคโนโลยีก็ย่อมมีความจ�าเป็นที่จะผลิตสินค้าเป็นจ�านวนมาก สินค้าเหล่านี้อ�านวย
ความสะดวกให้ประชาชนทุกครัวเรือนและทุกบุคคลให้สะดวกในความเป็นอยู่และการ
ท�างาน ในชั่วชีวิตของเราวิถีชีวิตและความสัมพันธ์หรือการปะทะสังสรรค์ในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปมาก ของแพงที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง อาจจะกลายเป็นของถูกที่ใครๆ ก็มีได้ 
ทั้งน้ีเป็นผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่นานมานี้เราต้องเจาะบัตรกองโตเพื่อจะป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลานี้เรามีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่า แต่เครื่องเล็กกว่าของเก่าหลายเท่า อยู่ที่บ้านตัวเอง หรือแม้แต่ถืออยู่ในมือก็ยังได้ 
คอมพิวเตอร์เหล่าน้ีช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูล และติดต่อกับคนท่ัวโลกได้สะดวก 
ต่อไปเราก็จะได้ใช้นาโนคอมพิวเตอร์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป

คอมพิวเตอร์ใช้ในการพัฒนาเกือบทุกด้าน ในการเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูล
ส�าหรับการตัดสินใจ ท�าบัญชีควบคุมเครื่องยนต์ ฯลฯ ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างหุ่นยนต์ส�าหรับช่วยงาน
หลายอย่างแทนการใช้คนในสถานการณ์ที่เสี่ยง

เทคโนโลยีชีวภาพ

การที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า
ท�าให้การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปได้รวดเร็วข้ึน ท่ีจริงควรจะกล่าวว่าวิจัยปัจจุบันนี้
มักเป็นแบบ สหสาขา เช่น

พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)
เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด (stem cell technology)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering)
วิศวกรรมโปรตีน (protein engineering)
การศึกษาโครงสร้างชีวภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (bio-imaging)
วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ของจิต (cognitive science)
การวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล (molecular diagnosis)
วัคซีนจากไวรัสลูกผสม (recombinant vaccines)
การน�าส่งยาตรงกับความต้องการ (differential drug delivery )
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี (bioremediation)
ฯลฯ
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เทคโนโลยีพวกนี้ช่วยในการค้นพบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และวิธีการท่ีเป็นประโยชน์
ในด้านการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

งานที่ข้าพเจ้าท�าอยู่มีเรื่องการปรับปรุงดินด้วยจุลินทรีย์ที่พบในพรุ เป็นต้น

วัสดุศาสตร์

มบีทบาทส�าคญัในการสร้างวสัดทุีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมและราคาไม่แพง
เหมาะส�าหรับการใช้สอยในกิจการต่างๆ และใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น 

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเซรามิกส์ชนิดใหม่ๆ เช่น piezoelectric ceramics, bio-ceramics, 

electronic/electro-optic ceramics
วัสดุโพลิเมอร์ที่ใช้เป็นกล้ามเนื้อเทียม
วัสดุที่ส่องแสงได้ (light-emitting devices)
สารของแข็งให้อิออน (solid state ionic materials) ที่ใช้ท�าแบตเตอรี่แบบใหม่
เซลเชื้อเพลิง (fuel cells) และตัวตรวจวัดค่าต่างๆ (sensors)
สองสามปีมาน้ี ดูเหมือนจะมีภัยธรรมชาติมากมายซึ่งเป็นปัญหาส�าหรับ 

นักพัฒนาทั้งหลาย นอกจากจะต้องช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ในบางกรณีจะ
ต้องหาท่ีอยู่ให้ใหม่และยังต้องท�าให้ผู้ประสบภัยสามารถประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ วัสดุก่อสร้างบ้านหลายอย่างเป็นวัสดุชนิดใหม่ มีลักษณะเบา ทนทาน และไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

นาโนเทคโนโลยี

เป็นการพัฒนาวัสดุที่มีขนาดเล็กมากในระดับอะตอม ขณะนี้มีศูนย์นาโน
เทคโนโลยีอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับทั้งทางราชการและเอกชน มีส่วนร่วม
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
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วิทยาศาสตร์อวกาศและรีโมตเซนซิง

วิทยาศาสตร์อวกาศ หมายถึงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องจรวดและดาวเทียม
ซ่ึงจะเปิดกว้างสู่ความรู้ทั้งด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม ส่วนที่ข้าพเจ้าได้ใช้ในงาน
พัฒนาจะเป็นเรื่องของดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร ดาวเทียมอุตุนิยม และดาวเทียมสื่อสาร 
เมื่อเทคโนโลยีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าข้ึน การใช้เทคโนโลยี
อวกาศก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รีโมตเซนซิง หรือการส�ารวจจากระยะทางไกลเป็นการวัด หรือเก็บข้อมูลจาก
วัตถุ พ้ืนที่หรือเหตุการณ์ โดยอาศัยเครื่องมือวัดท่ีไม่ได้สัมผัสจุดท่ีต้องการศึกษาโดยตรง 
ในการพัฒนาพื้นที่เราจะต้องทราบข้อมูลของพื้นที่ที่จะศึกษาจากแผนที่ที่มีอยู ่แล้ว  
ดังน้ันวิชาการวิศวกรรมส�ารวจและการท�าแผนที่ จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ภาพถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก airborn sensors ภาพจากดาวเทียม จึงช่วยให้ข้อมูลที่ส�าคัญ  
ทีเ่ราศกึษาได้จากความชดัเจนของภาพ (resolution) และความต่างของช่วงคลืน่ (spectral 
signatures) ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล digital จึงสามารถน�าเข้าระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System - GIS) ได้โดยง่าย

ดาวเทยีมทีนิ่ยมกนัปัจจุบนัคือ GPS ซ่ึงสามารถบอกต�าแหน่งของผูว้ดัได้ เครือ่งรบั
ราคาไม่แพงนัก

โครงการพัฒนาในประเทศไทยบางโครงการ

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมา
ครบ 60 ปี จึงมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาซึ่งมีอยู่กว่า 3,000 โครงการ

การพัฒนาทรัพยากรน�้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าน�้าเป็นส่วนส�าคัญที่สุดของชีวิต  
น�้าเป็นปัจจัยในการผลิตที่ส�าคัญ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องน�้าได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆ 
ต่อไปได้
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1. ชลประทาน
ภาพที่ คุ ้นเตาชาวไทยคือ ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินไปที่ต่างๆ มีแผนที่ที่ทรงต่อเองเพื่อวางแผนสร้างเขื่อน ฝาย ฯลฯ การ
วางแผนต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ที่ตั้งของโครงการ ความสูงของพื้นที่ ทิศทาง
น�้าไหล ปริมาณน�้า ลักษณะทางธรณีวิทยา ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้สามารถบันทึกไว้ในแผนที่
ได้ การส�ารวจพื้นที่ การออกแบบและก่อสร้างต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีหลายอย่าง

โครงการชลประทานในพระราชด�าริที่มีลักษณะพิเศษที่สร้างเสร็จเมื่อไม่นาน
มานี้คือ อ่างเก็บน�้าใต้ดิน (อยู่ในถ�้า) ที่บ้านห้วยลึก อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
บริเวณนี้เป็นภูมิประเทศแบบคาร์สต์ หรือเป็นเขตหินปูน จะมีถ�้าเป็นจ�านวนมาก 
มีพระราชด�าริที่จะเก็บน�้าไว้ในถ�้า ซึ่งมีข้อดีคือ น�้าที่เก็บไว้ไม่ไปท่วมที่ดินของเกษตรกร 
และน�้าจะไม่ระเหยไปมากเหมือนอยู่กลางแจ้ง ข้อท่ีล�าบากคือ การส�ารวจพื้นของถ�้า 
ว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะเสริมไม่ให้รั่วได้ การส�ารวจต้องใช้หลายวิธีสอบเทียบกัน 
เช่น การวัดความต้านทานไฟฟ้า การใช้คลื่น

ในการป้องกันน�้าท่วม มีพระราชด�าริท�าแก้มลิง เพื่อเก็บน�้าเมื่อมีน�้ามาก ไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

น�้าชลประทานใช้แก้ดินเปรี้ยว (โครงการแกล้งดิน) การใช้น�้าดับไฟป่าในพรุ

เขื่อนใต้ดินที่เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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2. กังหันน�้าชัยพัฒนา
มีทั้งหมด 7 โมเดล เป็นเครื่องช่วยเติมออกซิเจนในน�้าเพื่อแก้ปัญหาน�้าเน่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจดสิทธิบัตรเครื่องกังหันชัยพัฒนานี้ใน พ.ศ. 2545 เป็น
เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 9 ในโลกที่จดสิทธิบัตร กังหันน�้าชัยพัฒนาได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติหลายรางวัลและได้น�าไปใช้ไกลท่ีสุด ในสวนสาธารณะในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยี่ยม

กังหันชัยพัฒนาในสวนสาธารณะกรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม

Chaipattana Aerator Model RX-2 Chaipattana Aerator Model RX-5C
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3. ฝนเทียม
เป็นเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงใช้มาเป็นเวลาประมาณ  

50 ปีแล้ว เป็นที่รู้จักกันในนามว่า ฝนหลวง เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และ
เคมี จะได้ผลในบริเวณที่ยังมีความชื้นอยู่บ้าง ใช้เครื่องบินพ่นสารเคมีท่ีไม่เป็นภัยต่อ 
สิ่งแวดล้อมในความสูงและพิกัดที่เหมาะสม เพื่อรวมความชื้นให้ตกลงมาเป็นฝน แต่ละ
สภาพสิ่งแวดล้อม (สภาพทางอุตุนิยม เช่น ทิศทางลม ความเร็วลม สภาพพื้นที่) ใช้ 
สารเคมีไม่เหมือนกัน งานที่ได้ผลคือ การท�าฝนเทียมลงในอ่างเก็บน�้า ช่วยให้ได้น�้า 
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การดับไฟป่าในพรุใช้วิธีท�าฝนเทียมลงในคลองที่ไหลลงในพรุได้ผลดีกว่าการใช้
เฮลิคอปเตอร์ตักน�้าเทลงไปอย่างที่เคยใช้

การท�าฝนเทียม
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การพัฒนาที่ดิน

การศึกษาคุณภาพของดิน การป้องกันการกัดเซาะของดิน (erosion) การ
อนุรกัษ์ดนิเป็นกรณกีารพฒันาทีส่�าคญัส�าหรบัประเทศเกษตรกรรม แต่ก่อนนีจ้ะเพาะปลกู
เฉพาะแต่พื้นที่ที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันจ�าเป็นต้องเพาะปลูกแม้แต่ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น พื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินที่ขาดความอุดม ดินทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีหินดาน
อยู่ข้างใต้ ฯลฯ การแก้ปัญหามีทั้งการใช้น�้า การใช้พืชบางชนิด ดูดสารที่ท�าให้ดินเสีย 
หรือท�าให้ดินได้เคลื่อนไหวท�างาน (คือใช้ปลูกพืช) การอนุรักษ์ดินตามไหล่เขา ใช้วิธ ี
ปลูกพืชตามขั้นบันได มีเคล็ดคือก่อนตัดดินต้องตักหน้าดินออก เมื่อตัดข้ันแล้วจึงน�าหน้า
ดินมาโรยกลับคืน

การใช้หญ้าแฝกปลูกเพื่อพัฒนาดิน รากของหญ้าแฝกข้ึนหนา งอกตรงไม่แผ่ไป
ไกล (ไปในที่ที่เราไม่ต้องการ) สามารถยึดดินป้องกันดินพังทลาย รักษาน�้าและความชื้น
ได้เหมือนมีเขื่อนอยู่ใต้ดิน สามารถท�าให้ดินที่แข็ง เช่น ดินลูกรัง ร่วนซุยได้ หญ้าแฝกมี
หลายพันธุ์ที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม ใบของหญ้าแฝกน�ามาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมได้ 
เป็นแรงจูงใจท�าให้เกษตรกรสนใจปลูกหญ้าแฝกกัน

ยังมีเทคโนโลยีง่ายๆ ที่ใช้ได้ผลในการปรับปรุงดินท่ีขาดความอุดมคือ การใช้
ปุ๋ยชีวภาพและการใช้ปุ๋ยพืชสด (ใช้พืชตระกูลถั่วที่ปมรากมีจุลินทรีย์ที่ดึงไนโตรเจนใน
อากาศมาเป็นปุ๋ยได้) แล้วไถกลบ หรือปลูกสลับกัน เช่น ปลูกถั่วมะแฮะในแปลงนาเป็น
ขั้นบันได

การท�านาขั้นบันไดนาขั้นบันได
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พลังงาน

เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตและในการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น การ
ผลิตไฟฟ้าการใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับยานพาหนะ การหุงต้ม ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานใน
ลักษณะต่างๆ กัน พลังงานที่ใช้มากคือ น�้ามันปิโตรเลียมและก๊าซจ�าพวกไฮโดรคาร์บอน 
มีปัญหาหลายอย่างคือ แหล่งทรัพยากรมิได้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ต้นทุนในการขุดเจาะสูง 
ต้นทุนในการขนส่งสูง ปัญหาทางการเมือง มีมลภาวะ

พลังงานอื่นที่ใช้มากได้แก่ พลังน�้า การท�าไฟฟ้าพลังน�้ามีปัญหาคือ น�้าอาจท่วม
พ้ืนที่ป่าและพื้นที่ท�ากินของประชาชน จึงมีผู้พยายามวิจัยหาพลังงานอื่นๆ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้ดิน แต่ละอย่างมีปัญหาต่างๆ กัน ขณะนี้
นิยมศึกษากันเรื่องการใช้พลังงานชีวภาพที่มาจากพืช เช่น โครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตลดาใช้แกลบท�าถ่าน ท�าแอลกอฮอล์จากอ้อย ขณะนี้ท�าได้บริสุทธิ์มาก เติมรถยนต์
ผสมกับน�้ามันได้ นิยมใช้น�้ามันจากผลปาล์ม ผลมะพร้าว แต่ว่ามีราคาในตลาด น�้ามันผล
สบู่ด�าใช้กับเครื่องยนต์รอบต�่า ต้องคอยติดตามค�านวณความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจด้วย 
มใิช่ความเป็นไปได้ทางวศิวกรรมเพยีงอย่างเดยีว นอกจากระบบใหญ่แล้ว ยงัมทีีช่าวบ้าน 
สร้างเครื่องเล็กๆ ผลิตกันเอง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับผู้พิการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศมีประโยชน์มากใน
การท�าให้ผู้พิการพึ่งตนเองได้ (independent living) ศึกษาและท�างานได้ การช่วย 
ผู้พิการจะต้องดูแลแต่ละบุคคล เพราะความพิการและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
ไม่เหมือนกัน

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ข้าพเจ้าดูแลสวัสดิการของทหารพิการ จึงสนใจเกี่ยวกับ
การผลิตอวัยวะเทียม เพื่อช่วยคนพิการ โดยใช้วัสดุใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคที่ใช้กับหุ่นยนต์ เครื่องช่วยเหล่านี้ท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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มีกรณีของผู้พิการโดยก�าเนิด เช่น เด็กที่ไม่แขนขา คอมพิวเตอร์ก็จะต้องใช้ 
track ball แทนเมาส์ หรือใช้เสียงสั่ง (voice command) มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ควบคุมรถเข็น (wheel chair) ได้

ข้าพเจ้าได้เคยคุยกับนักเรียนตาบอดท่ีสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคิดว่า
เขาน่าจะเรียนวิทยาศาสตร์บางสาขาได้ มีสถิติบอกไว้ว ่าคนไทยตาบอดประมาณ 
600,000 คน แต่เรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ก่ีร้อย และเรียนได้แต่สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ คนส่วนใหญ่รวมทั้งครู เห็นว่าคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะว่า
อันตรายที่จะทดลองวิทยาศาสตร์ เราพยายามหาเด็กตาบอดที่สนใจ มีสติปัญญาดีเรียน
วิชาสายวิทยาศาสตร์ มีคอมพิวเตอร์ท�าให้สร้างโมเดลคณิตศาสตร์ค�านวณได้ และท�างาน
ในด้านนี้ได้เหมือนกับคนที่มองเห็น ถึงแม้ว่า จะเป็นการท้าทายแต่ก็ต้องลองท�า  

เด็กชายอับดุลเลาะ บาราหาแม (ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2546)
 พิการปราศจากแขนขาทั้ง 2 ข้างแต่ก�าเนิดใช้จานที่ออกแบบ
ให้มีช้อนยื่นจากขอบจานในการรับประทานอาหารด้วยตนเอง

เครื่องมือช่วยในการศึกษาของคนพิการ
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นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีมาช่วยกันหลายท่าน หวังว่าเด็กเหล่านี้ มีโอกาสเรียน
สูงขึ้นก็จะมีอนาคตที่สดใส

เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร (ICT) การศึกษาทางไกล และการศึกษา
อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน ในปีท่ีมีการฉลอง
กาญจนาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2539 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม ดูแลการสอนทางไกลซึ่งมีโรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน ผ่าน
ดาวเทียมไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ท�าให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับความรู้ได้ 
หลากหลาย

ข้าพเจ้าใช้การศกึษาทางไกลในการสอนครใูนถ่ินทรุกนัดาร โดยทีย่งัให้ปฏบัิตงิาน
ได้ระหว่างการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องเทคโนโลย ี
อยู่บ้าง ในอนาคตน่าจะท�าได้ดีกว่านี้

การศึกษาทางไกล (Distance Education)การศึกษาทางไกล (Distance Education)
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นอกจากจะพัฒนาความรู้ทาง ICT ในโรงเรียนแล้ว ยังได้ท�าโครงการสอนความรู้
ให้กับผู ้ต้องขังในเรือนจ�า ท�าให้ผู ้ต้องขังเหล่านี้หารายได้ในระหว่างถูกจ�าคุก เช่น  
รับพิมพ์เอกสาร ท�าเมนู ท�าบัตรอวยพร นามบัตร รับออกแบบ (เนื่องจากได้เรียน 
Graphic Design เบื้องต้นด้วย) ได้เปิดหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร
ปริญญาตรีจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อพ้นโทษก็จะมีโอกาสท�ากิจการ
ของตนเองหรือรับจ้างในบริษัท IT เป็นพลเมืองดีของประเทศ ขณะนี้ได้ขยายงาน 
เข้าในเรือนจ�าส่วนภูมิภาคด้วย

ฐานข้อมูล

ICT ท�าให้ท�าฐานข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย สามารถเชื่อมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ยกตัวอย่างงานที่เคยท�ามาคือ เชื่อมฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยจาก 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาท�างานได้สะดวก การเชื่อมฐานข้อมูลต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือข้อมูลด้านอื่น ๆ  เช่น การพัฒนา 
ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยง่าย หรือน�ามาศึกษาเชิงสถิติได้

โลกาภิวัตน์: โอกาสและการท้าทายสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กล่าวกันว่าปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์คือ การพัฒนาไปตามกระแสโลก งาน
พัฒนาของเราจึงควรเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาท�างานด้วยกัน 
เข้าใจกัน เป็นการท�างานอย่างเป็นองค์รวม และเป็นการพัฒนาท่ีสมดุลคือ ไม่ให้ประโยชน์
เอียงไปแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และให้อีกฝ่ายเสียประโยชน์ เราอยู่ในโลกไร้พรมแดน ซึ่งให้
เราทั้งโอกาส (ข้อดี) และความท้าทาย (ข้อเสีย)

โอกาส

1. โลกจะดูหดเลก็ลง ในขณะเดยีวกบัทีข้่อมลูข่าวสารแผ่กว้างเข้าใกล้เรามากขึน้ 
ข่าวสารจากมุมหนึ่งของโลกกระจายไปทั่วโลกในเวลาเดียวกัน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างด้วยการน�าคนเข้ามาใกล้กัน  
โดยการสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว การเชื่อมและการใช้ฐาน
ข้อมูลร่วมกันช่วยการเรียนด้วยตนเอง ทั้งในด้านความรู้และข้อสนเทศ  
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ทุกคนเพิ่มพูนความรู้หรือท�างานเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้เช่ียวชาญ  (เช่น พมิพ์
บทความนี้เองได้) เราสามารถพึ่งตนเอง พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ก้าวหน้า 
มีข้อมูลในการท�างาน 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไปถึงคนจ�านวนมาก เปิดโอกาสให้คนมีทาง
เลือกสร้างโอกาสเท่าเทียมกัน แนวโน้มนี้จะด�าเนินต่อไปรวดเร็วขึ้นทุกที

3. ของบางอย่างเคยเป็นของแพง มีเฉพาะคนรวย หรือนักวิทยาศาสตร์ท่ีใช้
เครื่องได้ประโยชน์ ก็มีราคาถูกลงๆ ให้คนทั่วไปใช้ได้มากขึ้น

4. ป่วยหนักก็พอมีหวังรอดหรือไม่เจ็บตัวนัก เพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก้าวหน้า

5. มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น วัสดุก่อสร้างที่ไม่หนักแต่คงทน

การท้าทาย

ถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสดียิ่งขึ้น แต่ยุคโลกาภิวัตน์ก็สร้างปัญหาใหม่ๆ มาให้เรา
ได้ปวดหัวไม่น้อย

1. เราทุกคนจะต้องพยายามติดตามความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้องฝึกใช้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์มีเครื่องรุ่นใหม่ 
ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่จะต้องอบรมฝึกใช้

2. ความรู้ต่างๆ มีมาอย่างท่วมท้น ทั้งข้อมูลและข่าวสาร ทั้งข้อเท็จและ 
ข้อจริง ดังนั้น เราจะต้องฝึกฝนตนเองและฝึกลูกฝึกหลานให้รู้จักวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินว่าอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ และตัดสินใจถูกต้อง

3. เรื่องที่ยากคือ เรื่องจริยธรรมและสังคมของการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู ้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายอาจจะไม่สามารถออกกฎควบคุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ให้ถูกน�ามาใช้อย่างไม่เป็นธรรม

4. สิ่งของบางอย่างมีอยู่ (สมัยก่อนไม่มี) แต่ราคาแพง ซื้อไปอาจะไม่ได้มี
ประโยชน์เต็มที่ ต้องตัดสินใจ

5. ปัจจุบันน้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ หมดอายุเร็ว บางครั้งแม้ว่ายังไม่เสียก็
ไม่มีน�้ายาใส่ ถ้าเสียเล็กน้อยก็ไม่มีอะไหล่ ท�าให้ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
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และซื้อใหม่ อย่างดีก็ใช้ชิ้นส่วนประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ขยะเครื่องใช ้
บางอย่างเป็นพิษ หรือก�าจัดไม่ได้ ต้องมีกรรมวิธีการทิ้งท�าให้ยุ่งยาก

6. การที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีดีมีส่วนท�าให้ประชากรมีจ�านวนเพิ่มขึ้น เพราะ
ป่วยก็รักษาหายได้ มีความรู ้ด้านวางแผนครอบครัวท�าให้คนมีลูกน้อย 
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุจะต้องเตรียมตัวมาก เพราะ
อาจจะไม่มีคนดูแลและปรับตัวปรับความรู ้ให้เข้ากับวิถีชีวิตเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ไม่ได้ โลกก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆ มาก เช่น การขาดแคลน
พลังงาน น�้าจืดขาดแคลน และอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

7. มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ท่ีต้องศึกษาอีกมาก เช่น เรื่องของ
ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานต่างๆ ที่เราต้องศึกษาอีกมาก ไม่ศึกษาอาจ
จะเสียเปรียบได้

มนุษย์อาจจะค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปได้อีกไม่มีท่ีสิ้นสุด และสร้าง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะสนองความต้องการในด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ส�าคัญ เครื่องมือต่างๆ ล้วนแต่มีคุณสมบัติ
เป็นกลาง ไม่ดีไม่ร้าย สุดแต่ว่าจะเอาไปใช้อย่างไร มนุษย์จะต้องเป็นฝ่ายระวังอย่าให้
ตนเองกลายเป็นเหยื่อของความส�าเร็จของตนเอง

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 สหประชาชาติรับ Millennium Development 
Goals (MDGs) เป็นแนวทางการปรับปรุงโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 การประกาศ MDGs 
แสดงว่าทั่วโลกจริงจังกับการแก้ปัญหาของประเทศที่พัฒนาน้อย เป้าหมายของ MDGs 
คือให้เด็กทุกคนมีโอกาสในการศึกษาอย่างน้อยถึงระดับประถมศึกษา ลดการตายของ
มารดา และทารกควบคุม HIV/AIDS มาเลเรีย และโรคอื่นๆ ให้ลดจ�านวนคนที่ยากจน
มากและคนที่หิวโหยไปครึ่งหนึ่งภายใน พ.ศ. 2558 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งท้าทายส�าหรับเรา
ทุกคน

เทคโนโลยแีละการวจัิยแพงขึน้ มกีารแบ่งแยกในความรูเ้พิม่ข้ึนทุกที สงัคมความรู้
และเศรษฐกิจความรู้จะกลายเป็นเร่ืองส�าคัญ การแบ่งแยกนี้จะท�าให้เกิดความยากจน 
การไม่รู้หนังสือ ปัญหาจริยธรรม และความไม่สงบในสังคม จึงควรใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน�าสู่เป้าหมายของ MDGs
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์

ในงานเสวนาวชิาการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินนีาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
    จัดโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

และ สํานักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
วันที่ 21 กันยายน 2555 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
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เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์
         

ความหมายของคําว่า เยาวชน

เมื่อพูดถึงเยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์ ค�าว่า เยาวชน เป็นเรื่องที่เหมาะสมตาม 
โอกาสจริงๆ เพราะเมื่อวานน้ีวันที่ 20 กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ถือเอาวันนี้ 
เพราะเป็นวนัพระราชสมภพของพระมหากษตัรย์ิไทยสองพระองค์ท่ีครองราชย์เมือ่ทรงเป็น 
เยาวชนคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดล จึงถือว่าสบโอกาส

เยาวชน คืออะไร มีหลายต�ารา ต�าราหนึ่งว่า บุคคลนับตั้งแต่เด็กๆ เลย อีก 
ฝ่ายหนึ่งก็ว่า ตั้งแต่อายุ 14 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบ้างก็ว่า 15 ถึง 25 ปี ภาษาอังกฤษคือค�าว่า  
Youth ไปดู Youth Leadership Program เขานบัถงึ 40 ปี กด็จูะยาวไปนดิหนึง่ 

ในที่นี้ อยากจะกล่าวถึงงานที่ได้ท�ามา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก ศัพท ์
ใหม่เพิ่งได้ยินเมื่อวานนี้เรียกว่า K20 เดิมรู้จักแต่ K12 คือตั้งแต่อนุบาลถึงเกรด 12 แต่ 
ปัจจุบันกล่าวกันว่าการพัฒนาเยาวชนต้องพัฒนาตั้งแต่อนุบาลถึงจบมหาวิทยาลัย ท่ีจริง 
อาจจะแก่เกิน 20 แต่ยังไม่ถึง Youth ของฝรั่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์”
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วิทยาศาสตร์คืออะไร

ต้องอารัมภบทนิดหน่อยว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร เลือกประเด็นที่ต้องคิดกัน คือ  
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การค�านวณ และปรัชญา วิธีการหาความรู้ 
ที่เรียกว่า Scientific Inquiry และ Scientific Method

ค�าว่า วิทยาศาสตร์ แปลว่า ความรู้ ในระยะแรกวิทยาศาสตร์คือสิ่งรอบตัวที่เรา 
เรียนรู้ ทีจ่รงิในช่วงแรกๆ วทิยาศาสตร์กบัปรชัญาแยกกนัไม่ออก ความรูค้อืสิง่ท่ีมปีระโยชน์  
เป็นส่ิงที่ต้องค้นหาติดตาม ความรู้ตั้งแต่เราเรียนประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สมัยกรีก 
โรมัน จีน อินเดีย จ�าได้ตอนเด็กๆ หนังสือชุดหนึ่งกล่าวถึงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
บางส่วนมนษุย์กใ็ช้จนิตนาการคดิเอาว่าน่าจะเป็นอย่างไร บางส่วนเกดิจากการสงัเกต แล้ว 
น�าสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ก็ตาม 

ต่อมาจงึใช้ค�าว่า วทิยาศาสตร์ ในความหมายว่า การศกึษาธรรมชาต ิเช่น ฟิสกิส์  
เคมี หรือส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา มนุษย์สนใจเรื่องจักรวาล ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ  
แต่พออธิบายไม่ได้หนักๆ เข้า ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ก็มีเรื่อง 
ร่างกายมนุษย์ การแพทย์ และเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเรื่องแรกๆ ที่คิดกัน

การได้มาซึ่งความรู้หรือ Scientific Method เริ่มตั้งแต่ตั้งสมมติฐาน สังเกต  
จ�าแนก ชั่งตวงวัดนับ ค�านวณควบคุมตัวแปร และสรุปผล เรื่องการค�านวณและปรัชญา 
เป็นเรื่องที่ส�าคัญมากเพราะคณิตศาสตร์ก็เป็นภาษาๆ หนึ่ง การที่เราจะคิดเอาข้อมูลต่างๆ  
มารวมกัน ถ้าเป็นค�าพูดธรรมดาจะยาวและสับสนคิดไม่ออก แต่เมื่อแทนค่าสมมติเป็น 
คณิตศาสตร์แล้วก็สามารถค�านวณออกมาได้ และเมื่อได้ผลแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษา 
ต่างๆ แปลงเป็นความคิดต่อไป

การจะได้อะไรก็ต้องเข้าถึงปรัชญาของความรู้นั้นๆ ถึงจะได้ประโยชน์ แล้วจะท�า 
ให้คิดอะไรได้มากขึ้นด้วย เช่น ความคิดทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ  
ถ้าไม่ทราบปรชัญา หรอื ฐานคดิ หรอื ความหมายของวชิาเหล่านี ้ก็ค้นคว้าวชิาไปถึงระดบัสงูๆ 
ไม่ได้ 
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อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยี วิธีการต่างๆ แยกกันได้ยาก เช่น วิศวกรรม 
คือการออกแบบการคิด การจัดให้เป็นรูปร่างขึ้นมา เทคโนโลยีคือ วิธีการค้นหาค�าตอบ 
หรือการแก้ปัญหาเพื่อการใช้ประโยชน์ บางทีปัญหาเป็นเรื่องซับซ้อนมากจะเริ่มท่ีคนเกิด 
มาคิดเรื่องนั้นได้ทีเดียวก็ไม่ได้ ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สะสม เขาจึงยกย่องว่าครูที่ให้ความรู้นั้น 
เป็นผู้มีบุญคุณ เพราะว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานไว้ให้ เปรียบเหมือนเป็นยักษ์ เราได้รู้อะไรขึ้น 
มาเพราะเหยียบบ่ายักษ์ ปีนขึ้นไปสูงขึ้นๆ ทุกที จากสิ่งที่สะสมมาเป็นร้อยเป็นพันปี

วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีมานานแล้ว ท่ีเห็นเป็นหลักฐานเขียนไว้ในหนังสือ 
ประวตัศิาสตร์คอื สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เล่าถงึเรือ่งทีท่รงศกึษาดาราศาสตร์ มี
หอดูดาวเป็นซากโบราณคดีที่เห็นเป็นหลักฐานอยู่ท่ีลพบุรี มีลักษณะคล้ายหอดูดาวใน
ฝรัง่เศส

มคีนรูจั้กเป็นชาวต่างประเทศ ศกึษาประวตัศิาสตร์ของคณติศาสตร์ บางคนศกึษา 
ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เขามาศึกษาคณิตศาสตร์ของจีนและเวียดนาม แล้วเขา 
ถามว่าคณิตศาสตร์ของไทยจะถามใคร จะมาศึกษาได้ไหมข้าพเจ้าไม่ค่อยทราบ ทราบแต่
ว่า เราใช้คณิตศาสตร์ในเรือ่งของการค�านวณด้านดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ 
ก็แยกกันยาก ด้านหนึ่งมีการค�านวณแบบไทย และมีการค�านวณด้านสถาปัตยกรรมด้วย 
แต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดยิ่งไปกว่านั้น 

พอมาถึงรัชกาลที่ 3 เจ้านายและข้าราชการสนใจวิทยาการแบบตะวันตก มี 
การศึกษาหลายอย่าง ที่เห็นชัดคือ รัชกาลท่ี 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงมีความรู ้
ทางดาราศาสตร์และทรงค�านวณแบบอินเดียและแบบไทย ในสมัยรัชกาลนั้นมีข้าราชการ 
ชื่อว่า เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข�า บุนนาค) เป็นผู้ที่เขียนหนังสือแสดงกิจจานุกิจ เหมือน 
สารานุกรมเล่าวิชาความรู้ต่างๆ แต่ไม่แบ่งหมวดแบ่งหมู่ เรียงกันไปหมด พิมพ์เผยแพร่ 
ความรู้ ตั้งใจให้เยาวชนมีความรู้ ให้รู้จักไตร่ตรองเหตุผลตามแบบวิทยาศาสตร์ ไม่เชื่อแต่ 
เรื่องภูติผีปีศาจโชคลาง แต่จนบัดนี้เรายังอดเชื่อกันไม่ได้

 ส�าหรับวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย พอถึงรัชกาลท่ี 5 แนวคิดวิทยาการแบบ 
ตะวันตกค่อนข้างจะแพร่หลาย มีการเขียนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ซ่ึงได้พิมพ์แจก 
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ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ แสดงว่ามคีวามรูท้างด้านวทิยาศาสตร์ค่อนข้างละเอยีดถีถ้่วนว่าจะต้องเรยีนอะไร 
แต่ไม่ทราบว่าในสมัยนั้นใช้หนังสือเล่มนี้เรียนจริงๆ หรือเปล่า ถ้าเรียนก็เป็นความรู้ทาง
วิชาการต่างๆ ที่กว้างขวางและลึกซึ้งมาก

นอกจากนี้ มีการส่งนักเรียนไปเรียนที่ตะวันตก เริ่มมีการตั้งสถานศึกษาระดับ 
อดุมศกึษาทีใ่ห้ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์ ตัง้แต่นัน้มากม็กีารพระราชทานทนุต่างๆ หรอื 
บางคนมีทรัพย์ก็ไปศึกษาหาความรู้ในต่างประเทศเอง หรือมีพวกมิชชันนารีที่เข้ามาตั้งแต่ 
สมัยรัชกาลที่ 3 มิชชันนารีหรือบาทหลวงเหล่านี้ก็เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
แท้ๆ และคนไทยก็ได้เรียนกัน นักเรียนคนไหนที่ขยันขันแข็งมีความรู้ดี ท่านเหล่านี้ก็ส่งไป 
เรียนต่างประเทศ ความรู้ต่างๆ ก็เข้ามาในประเทศไทย

แต่ว่าเรื่องของการแบ่งแยกการศึกษาออกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และไม่ใช่ 
วทิยาศาสตร์อย่างเดด็ขาด ไม่รูอ้นันีม้าจากไหน เท่าทีผ่่านมารูส้กึว่าข้อนีเ้ป็นการตดัโอกาส 
ในการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นจ�านวนมาก และตัดโอกาสบ้านเมือง ไม่ให้ได้คนดีมาใช้  
วนันีก้ย็งัม ีทีผ่่านมาเมือ่ท�าการงานแล้ว กร็ูส้กึว่าได้ขาดโอกาสท่ีจะเรยีนเรือ่งท่ีมคีวามส�าคญั  
แต่จะเรียนตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ว ลองพยายามแต่ก็ไม่ส�าเร็จ จึงอยากให้เยาวชนคนที่จะ 
ขึน้มาเป็นก�าลงัของชาตต่ิอไปได้มโีอกาส แล้วเผอญิจบัพลดัจบัผลไูด้ไปเรยีนวชิาการศกึษา  
ก็เลยคิดว่าเป็นหน้าที่ของตัวโดยไม่มีใครมอบหมาย ก็ตั้งตัวเองตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักการ 
ศึกษาที่สร้างโอกาสให้คนทั่วๆ ไป 

อกีประการหนึง่ ถงึแม้จะรบัราชการกถื็อว่าตวัเองเป็นเอกชนแล้วกไ็ด้ลงมอืท�าเอง  
ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ และเอกชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ องค์กรบริษัท 
ห้างร้านที่ได้มาช่วยกันท�างานนี้ ก็ช่วยกันตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา

เด็กเล็ก อนุบาล หรือ ปฐมวัย

เริ่มให้ความรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กเล็กหรือปฐมวัยเลย โครงการนี้เรียกว่า 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาษาอังกฤษเรียก Little Scientists’House ภาษาเยอรมัน 
ก็เรียก Haus Der Kleinen Forscher ค�าว่า Forscher แปลว่า นักวิจัย นักวิจัยน้อยๆ 
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เป็นการกระตุ้นให้เด็กอายุตั้งแต่ 3-6 ปี กระตือรือร้นที่จะศึกษาสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ  
รอบตวั เป็นพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ไปเหน็งานนีต้อนไปร่วมการประชมุ 
นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่เมืองลินเดาประเทศเยอรมัน เห็นแล้วก็กลับมา 
ปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ไทยว่าน่าจะจัดได้ในประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนก็สนใจและร่วมมือกันท�า ให้ทั้งด้านก�าลังทรัพย์และก�าลังสติปัญญา เมื่อ 
ทดลองมาแล้วได้ผลดีจึงขยายไปกว้างขวางยิ่งขึ้น สอนตามโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
และศูนย์เด็กเล็ก แม้แต่เด็กที่เป็นชนเผ่าต่างๆ ก็เข้าถึงได้และชอบใจมาก ช่วงน�้าท่วม 
ทางโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก็ไปช่วยเด็กผู้ประสบภัย 
ขณะนี้ก็มีสถานศึกษาประมาณ 9,000 กว่าแห่งเข้าร่วมโครงการแล้ว 

ทางเยอรมันก็มาสนับสนุน มาตรวจดูงานที่เราท�าว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็พอใจ  
เดมิเอกสารอธบิายอะไรต่างๆ นีเ่ขาคดิค่าลขิสทิธิน์ดิหน่อยทีเ่ราเอามาท�า ต่อมากไ็ม่คดิเลย  
เพราะรูส้กึพอใจงานของเราและกร่็วมมอืกนั เดมิท�าเฉพาะอนบุาล แต่ทัง้สองประเทศกจ็ะ 
ท�าต่อไปจนถึงระดับประถมศึกษา ขณะนี้ก็ได้ท�าสื่อหนังสือ เว็บไซต์ และภาพยนตร์ 
โทรทศัน์เพือ่เผยแพร่แก่ผูส้นใจทัว่ไปไม่ใช่เฉพาะส�าหรบัเดก็ แต่ผูป้กครองหรอืคนอืน่ๆ ด้วย  
และได้ร่วมมหกรรมวทิยาศาสตร์ประจ�าปี มเีดก็อนบุาลท�าการทดลองท่ีเรยีกว่าท�าโครงงาน 
วิทยาศาสตร์กันเก่งๆ ได้ด้วย

“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
สร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)
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ระดับประถมศึกษา

อาหารและสุขภาพ

พอมาถึงระดับประถมศึกษา เริ่มต้นที่ไปสนใจระดับประถมศึกษา ระดับอนุบาล 
หรอืเดก็ก่อนวยัเรยีน ศูนย์เด็กเลก็ เพราะว่าตัง้แต่สมยัโน้น 30 กว่าปีแล้ว เหน็ว่าหลายๆ ท่ี 
เด็กนักเรียนขาดสารอาหารที่จ�าเป็น ท�าให้ร่างกายไม่แข็งแรง สติปัญญาก็ไม่ดี เรายังไม่ได้
ใส่ด้านวิชาการไปตรงๆ แต่ใส่ด้านอาหารโภชนาการให้ถูกต้อง มีการอบรมครู เริ่มต้นก ็
ท�าเองก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมนี่แหละ อาหาร 5 หมู่บ้าง การปลูกผักปลูก 
อะไรต่างๆ ที่ฝึกหัดมาที่โรงเรียนก็น�ามาขยาย แล้วก็มีหลักคือถ้าปลูกผักเอง เลี้ยงสัตว์เอง  
ของที่ได้รับประทานเข้าไปก็เป็นของสดๆ เราแน่ใจว่าเป็นของปลอดสารพิษ และเด็กได้ท�า 
เองก็อยากจะรับประทานเพราะว่าเห็นมันโตมากับมือ 

ปลูกผักมาแล้วก็เข้าครัว ตอนหลังก็มาคิดราคาเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าของฟรีไม่มี แล้ว 
ก็คิดท�าบัญชีเข้าสหกรณ์ และเพื่อให้นักเรียนได้คิดได้อ่านก็ท�าซุ้มเข้าไปนั่งพักหลบแดดได้  
ปลูกผักที่กินได้ สมัยนี้บางทีเป็นผักปลูกกับดิน บางทีก็เป็นแบบผักไฮโดรโพนกิส์ คอืปลกู 
ในน�า้ด้วยซ�า้ไป จะกนิอาหารกต้็องรู้ว่าอาหารมปีระโยชน์อย่างไร

“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก
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 พยาธิ

ทีน้ีพอได้อาหารสุขภาพแล้วเล้ียงไปเท่าไรๆ เด็กก็ยังไม่โตสักที ก็เลยตั้ง 
สมมตฐิานเอาเองว่าสงสยัมน้ีองผูห้วิโหยอยูใ่นท้องของเดก็เหล่านี ้กเ็ลยมาตรวจเรือ่งพยาธิ  
ปรากฏว่าต้ังแต่ปี 2552 ท�าทั้งโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถม และ 
มัธยมของ สพฐ. เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการ ก็ท�าสถิติว่ามีพยาธิแบบไหนบ้าง ร้อยละเท่าไร  
ตอนหลังๆ กค่็อยยงัชัว่เพราะเราพยายามไปไล่ถ่ายพยาธคินในหมูบ้่านด้วยท�าทัง้ถ่ายพยาธิ  
แนะน�าให้ใส่รองเท้า ซึ่งความจริงก็ยาก ท�าส้วมก็ท�าได้บ้างไม่ถึง 100%

สุขภาพฟัน

อีกสมมติฐานหนึ่งคือฟันไม่ดี นี่ได้กับตัวเองคือบางทีเคี้ยวไม่ออก ฟันเสียก็ต้อง 
มาดูสุขภาพฟัน แล้วก็อาจจะท�าให้รับประทานอาหารได้มาก 

เกษตรและการขยายพันธุ์พืช

จะเหน็ว่าสิง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี ้คอืการสอนวชิาเกษตร และวชิาสขุภาพ กเ็อามา 
เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนได้ ไม่ใช่ว่ากินส่วนกิน เรียนส่วนเรียน รู้จัก
โภชนาการ รู้วิธีขยายพันธุ์พืช มีการตอน ตัดกิ่ง ทาบกิ่ง ตามที่เรียน และมีการสอนการ
ประมงในโรงเรียน ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เราต้องคิดหาเหตุผลเหมือนกัน เอาปลาข้ึนไปเลี้ยง
บนภูเขา อากาศหนาว ปลาไม่โตตัวเท่านิ้วก้อยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว ก็ต้องคิดหาวิธีเพิ่ม
อุณหภูมิน�้าให้ปลา เพราะถ้าน�้าเย็นเกินไปปลาไม่กินอะไร อันนี้ก็เป็นเรื่องการสังเกตและ

กิจกรรม “ทันตกรรมป้องกัน” แก่นักเรียนและครูในโรงเรียนตามพระราชด�าริฯ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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แก้ปัญหา การทีบ่างทเีอาปลาอืน่ๆ เปลีย่นพนัธุไ์ปเลย ปลาธรรมดาๆ ทีเ่รากนิกนัทัว่ไป เช่น 
ปลาดกุ ปลานลินัน้รูส้กึว่าขึน้ทีเ่ยน็ๆ แล้วไม่โต กต้็องเอาปลาจนีบ้าง หรอืบางทกีไ็ปค้นคว้า
เพื่อจะขยายพันธุ์และวิจัยขยายพันธุ์ปลาในท้องถิ่นที่มีอยู่ในล�าธารตรงนั้น

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เด็กๆ เราก็ส่งเสริมเรื่องการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อ โดยใช้ตามแบบของ วว. (คือ สถาบัน 
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ 
ไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ไม่ต้อง
ใช ้ อุปกรณ ์ที่ มี ร าคาแพง แต ่ ว ่ าส ่ วนมาก 
ก็จะปนเปื้อน ท�าให้ตายเป็นส่วนใหญ่หรือตาย 
ทั้งหมด แต่ว ่าถึงตายทั้งหมดก็บอกว่านี่ เป ็น 
การศึกษานะ เราต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าท�าไม 
มันถึงตาย อาจต้องศึกษาเรื่องเชื้อราต่างๆ 

อาชีพในโรงเรียน

การฝึกอาชีพในโรงเรียน บางอย่างก็ต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกัน เช่น  
การทอผ้าและการย้อมผ้า กเ็อาปัญหานีไ้ปเป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ ให้เขาอธบิายเหตผุล 
ให้ไปหาข้อมูลจากปู่ย่าตายาย ที่รู้ว่ายางของต้นนี้เอามาย้อมผ้าได้ออกมาเป็นสีอะไร ขั้น 
ต่อไปก็ต้องพยายามค้นหาว่าเป็นเพราะอะไร

หุ่นยนต์

เรื่องที่เด็กๆ ชอบกันคือหุ ่นยนต์ ก็เลยให้เขาเอาของท่ีมีในท้องถ่ินหรือท่ีม ี
อยู่ในโรงเรียน เช่น ไม้ไอติม มาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ แล้วน�ามาแข่งขันกัน ระยะหลังก ็
พยายามถามเด็กว่า ท�าไมหุ่นยนต์ตัวน้ีชนะ ตัวนี้แพ้ ทั้งที่ของที่มีก็คล้ายๆ กัน ให้เขา 
อธิบายหาเหตุผลให้ได้ 

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้ 
ตามแบบ วว. ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง 

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้ 
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โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่องหนอนพยาธิ กระทรวงสาธารณสุข 
ก็ช่วยแสดงนิทรรศการพยาธิ เห็นเขาเอาหนอน 
ชนิดต่างๆ มาให้ดู ว่าตัวนี้เข้าไปอยู่ในท้องเราเป็น 
เพราะอะไร มีการให้แคะขี้เล็บออกมาแล้วเอามา 
ส่องกล้องจุลทรรศน์ หลายแห่งมีกล้องจึงให้ครู  
ตชด. น�ามาใช้ตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย บางที 
ก็ซื้อใหม่ บางทีก็ไปขอบริจาคจากโรงพยาบาล เอา 
ของทีเ่สยีแล้วมาเปลีย่นหวัออยล์ใหม่ แล้วเอามาใช้ 
ได้ในระดับเด็กๆ ส่องได้ทั้งเลือด อุจจาระ ขี้เล็บ ได้ทั้งนั้น ปรากฏว่าเขาคลื่นไส้ รู้สึกอยาก 
ล้างมือ ท�าให้มีการล้างมือ อันนี้ก็เผยแพร่ไปท่ีบังคลาเทศ มีผู้น�าชุมชนของบังคลาเทศน�า 
ไปแต่งเพลงและเต้นระบ�าด้วย ชื่อระบ�าล้างมือ เพื่อสื่อสารว่าถ้าไม่ล้างมือก็จะมีโรคต่างๆ 
มีพยาธิ เป็นต้น ก็จะท�าให้เราปวดท้อง 

ทุกอย่างพอเรียนรู้มาแล้ว นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ก็ใช้วิธ ี
ท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ ท�าได้หลายอย่าง แม้แต่ในหมู่บ้านที่โรคมาลาเรียระบาดมาก  
ทั้งครู นักเรียน ชาวบ้าน เป็นมาลาเรีย นอนกันระเนระนาด เดี๋ยวนี้น้อยลงแล้ว เพราะเรา 
พยายามป้องกนั ให้ยา และค้นคว้า แต่กอ็ยากให้เดก็มคีวามรูด้้วยการท�าโครงงาน มกีารไป
สัมภาษณ์ ไปค้นคว้า เด็ก ป.4 น�าเสนองานหน้าชั้น บอกว่า มาลาเรียเป็นโรคที่มีอาการ 
คล้ายผีเข้า ครูก็ถามนักเรียนว่าในหมู่บ้านเรามีผีเข้าไหม ทุกคนก็ร้องกันดังลั่นเลยว่า มี

เด็กมีความรู้ด้วยการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์เด็กมีความรู้ด้วยการท�าเด็กมีความรู้ด้วยการท�าเด็กมีความรู้ด้วยการท โครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนชอบหุ่นยนต์ นักเรียนอธิบายเหตุผลว่า ท�าไมหุ่นยนต์ตัวนี้ชนะ ตัวนี้แพ้ไมหุ่นยนต์ตัวนี้ชนะ ตัวนี้แพ้
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สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

เรื่องสวนพฤกษศาสตร์ เป็นเรื่องท่ีเราให้ 
เดก็สนใจหาพชืต่างๆ มาปลกู แล้วมาท�า Herbarium 
ต้องทราบว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง บางทีก็ท�าเป็น 
โครงงานประเภทที่ว่าให้เด็กเดินจากหมู่บ้านหนึ่ง 
ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ระหว่างนั้นเจอเฟิร์นกี่ชนิด แล้ว 
เด็กก็ไปค้นคว้า ถ่ายรูปมา แล้วมาเทียบในหนังสือ 
เฟิร์นว่าเฟิร์นชนิดนี้ช่ืออะไร มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
อะไร ในประเทศไทยมีเฟิร์นก่ีชนิด ในโลกมีก่ีชนิด 

เขาไปค้นคว้ากันมา แล้วก็ใช้การแจงนับต่างๆ ที่ได้เรียนมาในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
เรื่องสวนพฤกษศาสตร์ก็ท�าให้เรียนได้หมดทุกวิชา 

น�้าสะอาด

บางที่ขาดน�้าสะอาด ก็มีผู้มาบริจาคถังน�้า หน่วยงานราชการมาขุดที่เก็บน�้า เด็ก 
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็ได้ศึกษากระบวนการต่างๆ ที่ท�าให้น�้าสะอาด  

ตั้งแต่การกรอง การต้ม Reverse Osmosis แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การใช้ไฟในโรงเรียนและการป้องกันไฟไหม้

เครอืข่ายโรงเรยีนปลอดภยัเกดิขึน้เพราะว่า มอียูช่่วงหนึง่มผีูก่้อการร้ายต่างๆ มา 
เผาโรงเรียน แต่บางทีชักสงสยัว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย เผากนัเองหรือเปล่า สมัยกอ่นโรงเรียน 
ไม่มเีครือ่งไฟฟ้ามาก พอหนกัๆ เข้า เด๋ียวน้ีของใช้ในโรงเรยีน สือ่การสอนเป็นอเิลก็ทรอนกิส์ 
ทัง้น้ัน ต้องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้ากโ็อเวอร์โหลด แล้วกร็ัว่ท่าไหนไม่รูก้ไ็หม้โรงเรยีน ทาง สวทช. จงึ 
ร่วมมือกับการไฟฟ้าภูมิภาคไปอบรมครูเรื่อง โรงเรียนปลอดภัย อบรมทั้งครู และนักเรียน 

ตอนนีพ้ยายามจะให้สมัพนัธ์กบัการฝึกอาชพี คอื อาชพีช่างต่อไฟ ซึง่สอนในหลายๆ 
แห่ง เพราะว่าแต่ก ่อนโรงเรียนที่อยู ่ตามชายแดน มีเด็กจ�านวนมากไม่มีสัญชาติ  
พอจบแล้วเรยีนต่อสงูกไ็ม่ได้ หรือถงึเรยีนได้ไปเข้าท�างานอะไรกไ็ม่ได้ กใ็ห้ฝึกอาชีพอย่างน้อย
กร็บัจ้างในงานทีดี่ไม่ต้องไปท�างานทจุรติต่างๆ เช่น ค้ายาบ้ากจ็ะได้มทีางเลอืกในการท�างาน 

“สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน”
นักเรียนปลูกพืชแล้วมาท�า Herbarium

“สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน”
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ในเมื่อหนังสือเรียนมีเรื่องไฟฟ้า ทั้งระดับประถม มัธยม ก็ให้โยงกันให้หมด คือ  
โรงเรียนปลอดภัย การฝึกอาชีพ และบทเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็น 
การเชือ่มโยงกบัแนวคดิทางวทิยาสตร์ทัง้นัน้ เดก็จะเรยีนวทิยาศาสตร์ผ่านกจิกรรม บางอนั
กโ็ยงเข้ากบัวชิาการทีม่ใีนหนังสอื ถ้าลงมอืเองกจ็ะจ�าได้เวลาตอบข้อสอบกน่็าจะตอบได้ดข้ึีน 

ค่ายวิทยาศาสตร์

ทั้งประถมและมัธยมศึกษา เราจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในหลายแห่ง โดยร่วมมือกัน
กับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วยกันท�าทั้งนักเรียน นักศึกษา  
และอาจารย์ มาช่วยให้ความรู้แก่เยาวชน มีการทดลองหาค�าตอบ เด็กๆ ก็สนุกกัน

อาสาสมัครชาวต่างประเทศ

 มีชาวต่างชาติเข้ามาช่วยในโรงเรียน ตชด. และ 
โรงเรียนของ สพฐ. มีมาจากสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เด็ก 
บนดอยเขา้มาถามวา่ แลว้เมือ่ไรพี่ๆ  สงิคโปรจ์ะมาอกี เขาสนกุ 
และพูดกันรู้เรื่องใช้ภาษาใบ้บ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง ภาษาไทย 
ภาษาอะไรปนๆ กนั ในทีส่ดุกเ็ขา้ใจกนั เขามาสอนภาษาองักฤษ 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียนชอบมากท้ังนักเรียน 
ประถมและมัธยม 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/หอดูดาว/ท้องฟ้าจ�าลอง

สื่อการสอนที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ คือ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เด็กได้ไปดู เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่มี
แค่วิทยาศาสตร์ มีหอดูดาว มีท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ 
ในที่สุดทางท้องถิ่น เช่น อบจ. ก็ต้ังทั้งพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และหอดูดาวเอง 

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ซึง่เป็นของรฐั 
เขามรีถวทิยาศาสตร์ ทีเ่รียกว่า คาราวารวทิยาศาสตร์

ชาวต่างชาติจากสหรัฐอเมริกา 
มาช่วยงานในโรงเรียน ตชด. 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ  
7 รอบพระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติ 

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ  
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เคล่ือนทีไ่ปตามทีต่่างๆ เป็นรถคนัใหญ่ ใครจะไปทดลองวทิยาศาสตร์อะไรกท็�าอยูใ่นรถนัน้
แหละ ข้อดคีอืได้ของทีส่มบรูณ์ สะดวกดเีพราะอยูใ่นรถไม่ต้องขนขึน้ขนลง แต่อกีแบบหนึง่
คันเล็กหน่อยต้องขนของขึ้นขนลง กางเต๊นท์ข้างนอก แล้วก็มีคนมาอธิบาย ข้อดีคือ รถคัน
เล็กสามารถซอกแซกเข้าไปในชุมชนเล็กๆ ท�าให้ชุมชนเล็กๆ มีโอกาส

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเป็นโครงการท่ี 
DAAD หรือ Deutseher Akademischer Aus-
tausch Dienst คอื German Acadamic Exchange 
Service ซึ่งช่วยให้ครูมาสอนภาษาเยอรมันช่วยเอา
โครงการดีๆ ของเยอรมันมาให้กับประเทศต่างๆ ให้
ทนุคนจากประเทศต่างๆ ไปดงูานในเยอรมนั อย่างนี้
เป็นต้น เขาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ 

เริม่ต้นมมีหาวทิยาลยัทว์ูบงิเง่นท�าโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็กในรูปแบบท่ีให้เด็กประถมมีโอกาส

เข้าไปในมหาวิทยาลัย ท�าให้ได้เห็น ท�าให้มีความรู้สึกอยากจะศึกษาระดับสูง และท�าให้มี
โอกาสถามปัญหา จะถามปัญหาอะไรก็ได้กับศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ผู ้ใหญ่ใน
มหาวทิยาลยัทีเ่ขาสละเวลาให้เดก็ อธบิายกย็ากเหมอืนกนั อนัทีจ่รงิแล้ว เขาเอาค�าถามค�า
ตอบพวกนีม้าพมิพ์เป็นหนงัสอื บางเล่มมคีนแปลเป็นภาษาไทย แต่เขาบอกว่าท�าล�าบาก 

บางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยบีเลเฟล ที่ได้ไปดูคือ เขาร่วมมือกับสถาบัน 
ชีววิทยาในเซี่ยงไฮ้ ใช้วิธีอบรมนักศึกษาให้มาสอนเด็กๆ ให้อธิบายวิธีการทดลองแก่เด็กๆ  
โดยใช้ของใช้ใกล้ตัว ก็คล้ายๆ กับโครงการของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า la main a la pate ที่ 
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทางฟิสิกส์ชื่อ George Charpak ได้ริเริ่มในฝรั่งเศสโดยให ้
นักเรียนลงมือท�าการทดลองวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

“โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” ที่ให้เด็กประถม 
มีโอกาสเข้าไปในมหาวิทยาลัย ให้มีโอกาส 
ถามปัญหากับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกิด 

แรงบันดาลใจท่ีไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

“โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” ที่ให้เด็กประถม 
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เน้นการปฎิบัติ แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเข้าไปดูจริงๆ รู้เรื่องนี้มานาน จากอดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิารของจนีทีท่่านเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ท่านพาครสูอนวทิยาศาสตร์
ไปดูงานที่ฝรั่งเศสพอดี 

ระดับมัธยมศึกษา

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาของโรงเรยีนในชนบท (ทสรช.)

ส�าหรับมัธยมศึกษา ก็เริ่มต้นจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การศีกษาของโรงเรียนในชนบท หรือเรียกสั้นๆ ว่า ทสรช. เดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นค�าย่อทั้งนั้น  
ก็ท�ามา 20 กว่าปีแล้ว เมื่อก่อนใช้คอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคที่ใช้แล้วจากบริษัทใหญ่ๆ  
สมาคมผูค้้าคอมพวิเตอร์เป็นฝ่ายจดัให้ เด๋ียวนีก้ระทรวงศกึษาธกิารรบัไปท�า แต่ว่าโครงการ 
ของเราก็ยังท�าอยู่ โครงการ ทสรช. ยังอยู่แต่ก่อนใช้วิธีให้คอมพิวเตอร์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 
เป็น เดี๋ยวนี้ใช้เป็นกันหมดแล้ว องค์กรระดับท้องถ่ิน หรือเอกชนบริจาคกันค่อนข้างมาก  
กระทรวงศกึษาธกิารมงีบประมาณเองด้วย เดีย๋วนีจ้งึหนกัไปทางซอฟต์แวร์ วนันีก้เ็ซน็เบกิ 
เงินไปซื้อพวกซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือให้คนไปอบรมเขียนโปรแกรมระดับสูงขึ้นๆ

คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนในชนบท
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SchoolNet

การใช้ออนไลน์บางทีเป็นสื่อทางด้านสังคม 
ที่ดี เราจึงจัดโครงการที่ชื่อว่า SchoolNet เมื่อก่อนก็ 
ท�าเอง ตอนหลงักระทรวงศกึษาธกิารรบัไปท�า ให้แต่ละ 
โรงเรียนน�าความรู้ของตนไปลงแลกเปลี่ยนกันระหว่าง 
โรงเรยีน แลกเปลีย่นกบับคุคลธรรมดาทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็ 
ก็ได้ และมีแบบฝึกหัดต่างๆ บางทีฝรั่งมาเข้า ก็เขียน 
ค�าถามเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ก้าวหน้าข้ึนไป ได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ครูทีโ่รงเรยีนมธัยมกน็�าไปพฒันาเพิม่ขึน้ แล้วกถ็าม บางทกีไ็ด้ความรูจ้ากคร ูผูท้ีส่นใจต่างๆ 
จนเป็นเพื่อนกัน แล้วมาช่วยโรงเรียน

การก่อสร้างในโรงเรียน

การหาความรู้อีกอย่างหน่ึง ซึ่งได้แนะน�า
โรงเรียนว ่า โรงเรียนได ้รับงบประมาณหรือ 
มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้สร้างตึกเยอะแยะ การ
สร ้างตึกก็ เป ็นเรื่ องของการใช ้วิทยาศาสตร ์  
เช่น การสร้างไม่ให้โครงล้มลงมาต้องค�านวณอย่างไร 
เขาท�าอย่างไรให้ไปดู ไปสังเกตการณ์ จะได้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วย

น�้าสะอาด

เรื่องน�้าสะอาดก็เหมือนกับประถม มัธยมได้รับความรู้ที่ลึกไปอีก เช่น การกรอง 
การต้ม ความรูเ้รือ่งน�า้ในชัน้หนิ Reverse Osmosis เป็นต้น เป็นเหมอืน lab วทิยาศาสตร์
ให้เดก็ในถิน่ทรุกนัดาร

บางโรงเรียนขาดน�้าสะอาด นักเรียนต้องรู้
ว่าจะท�าอย่างไรให้น�้าสะอาด 

เช่น กรอง, ต้ม, ความรู้เรื่องน�้าในชั้นหิน, 
Reverse Osmosis 

บางโรงเรียนขาดน�้ สะอาด นักเรียนต้องรู้

รื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ก้าวหน้าข้ึนไป ได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

58-03-066_163-198_J-UnCoated.indd   177 3/14/15   9:59 AM



178

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวทิยาศาสตร์ส่งเสรมิไม่เฉพาะการแข่งขนั แต่จะพยายามเน้นว่าไม่ใช่เพือ่
แข่งขันเพียงอย่างเดียว ท�าให้มีความร่วมมือด้วย คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน จะมาร่วมมือ
กันค้นคว้าในเรื่องเดียวกัน เด็กที่ไม่รู้จักกันมาก่อน มาจากโรงเรียนต่างๆ ก็ได้เพื่อนใน
อนาคต 

หุ่นยนต์

เรื่องหุ่นยนต์ก็เหมือนกัน เป็นการฝึก เด็กโตหน่อยก็ฝึกด้านโปรแกรม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ส่วนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เด็กโตก็เรียนได้ลึกซึ้งขึ้น ทดลองทางด้านชีววิทยา  
ท�าให้ได้ความรู้ต่างๆ 

การตรวจ DNA

เรือ่งการตรวจ DNA นัน้ เป็นเรือ่งทีเ่ดก็ควรจะเรยีนรู ้เราก็เรยีนนะ ก็ท่องไป ตอนนี้
ท่องไม่ได้แล้ว แต่ว่าขณะนี้มีเด็กหลายคนที่ไม่มีสัญชาติ การตรวจ DNA ช่วยเด็กในถิ่น 
ทุรกันดารให้มีสัญชาติไทย เด็กที่ไม่มีสัญชาติเรียนสูงไปก็ไม่ได้ เมื่อก่อนแก้ปัญหาโดย 
ให้มีความรู้ด้านช่าง รับจ้างก่ออิฐ รับจ้างต่อไฟฟ้า แต่เดี๋ยวนี้เด็กไม่มีสัญชาติเหล่านี้ เรียน 
วิศวะ เรียนสาธารณสุข เรียนแพทย์ เรียนไปก็ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ได้ยาก เหมือนกับ 
เป็นคนที่ไม่ปรากฏในโลกนี้ ตอนแรกก็เริ่มง่ายๆ ก่อน กฏหมายห้ามไว้ทุกอย่าง ทุกด้าน  
พวกนี้ไม่มีโอกาสเป็นคน ไม่ใช่คนไทยหรือคนพม่า เป็นคนสัญชาติใดก็ไม่ได้ทั้งสิ้น เหมือน 
ไม่มีคนนี้ในโลกนี้ ก็พยายามช่วยกันตรวจ DNA ให้เข้ากับคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้ว เช่น  
พ่อแม่ได้สัญชาติ แต่ไม่ให้ลูกก็มี เด็กเหล่านี้ ในท่ีสุดก็พยายามจนได้ ตรวจ DNA ทีหนึ่ง  
6,000-7,000 บาท ก็พยายามหาทุนท�า เพราะเป็นอนาคตของเด็ก วิธีนี้เป็นวิธีทาง 
วิทยาศาสตร์ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่อย่างน้อยก็เป็นโอกาสด้านหนึ่ง
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 ไฟฟ้า

การป้องกันไฟฟ้าที่กล่าวมา ระดับมัธยมจะสอนได้มากข้ึน สัมพันธ์กับความรู ้
ด้านอาชีพ ร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปช่วยหลายแห่ง ในหลายที่โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในเขตป่าสงวน มีชุมชนอยู่ ออกไปไหนไม่ได้ พาดสายมากก็ไม่ได้ ถนนก็ไม่มี เคย 
ลองขนเสาไฟไป หักหมดเลย เลยต้องใช้แผง solar

 พลังงานแสงอาทิตย์

ในระดับชาวบ้านใช้แผง solar ไม่ได้มาก ชาวบ้านเคยมาสังเกตบอกว่า แผ่นๆ  
ไม่เอา ขอเส้นๆ กบ็อกว่า เส้นๆ ให้ไม่ได้ เพราะว่าตอนนีก้ไ็ม่มสีทิธใิดทีจ่ะไปท�า แต่ว่าแผ่นๆ  
พอหามาให้ได้ ท�าให้โรงเรียน แผ่นๆ เดี๋ยวก็เสีย ใบไม้ ต้นไม้บัง ไม่ได้ท�าความสะอาด  
ที่ส�าคัญที่สุดคือ แบตเตอรี่เสื่อมเร็วที่สุด ไม่รู้จักการรักษา เอาน�้าคลองใส่แทนน�้ากลั่นบ้าง  
เป็นต้น ต้องมีการอบรม ซึ่งก็เป็นความรูท้างวทิยาศาสตร์ ถ้าศกึษาดีๆ  กเ็อาส่วนนีม้าศกึษา 
เป็นความรูร้ะดับสงูต่อไปได้

 

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โรงเรียนใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell

โครงการตรวจ DNA ช่วยเด็กในถิ่นทุรกันดารให้ได้สัญชาติไทยโครงการตรวจ DNA ช่วยเด็กในถิ่นทุรกันดารให้ได้สัญชาติไทย
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 พลังงานน�้า 

บางทีก็ขัดกันนะ พวกใช้ไฟฟ้าจาก solar กับไฟฟ้าจากน�้า พวกไฟฟ้าจากน�้าจะ 
สวดมนต์ขอฝน พวกไฟฟ้าจาก solar สวดมนต์ไล่ฝน จะได้มีแดดมาก สองกลุ ่มมี 
ผลประโยชน์ขัดกัน ท�าให้ต้องหาอะไรที่ใช้ร่วมกันได้

อาสาสมัครชาวต่างประเทศ

มีนักศึกษาฝึกสอนจากต่างประเทศมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์ เด็กเรียกร้องมากเมื่อไรจะมาอีก ตอนหลังเข้าใจกัน ทางมหาวิทยาลัยของ 
ไทยจึงร่วมจัดนักศึกษาไทยมากับนักศึกษาจากอเมริกา เอานิสิตนักศึกษาไทยมาเข้าร่วม 
ท�ากิจกรรมเหล่าน้ีด้วย เป็นงานที่มหาวิทยาลัยช่วยเหลือโรงเรียน ที่ไหนที่เขาประสบ 
ความส�าเรจ็ระดับประถมศกึษา มธัยมศกึษา อดุมศกึษา เขาเข้าไปในเวลาเดยีวกนั สามารถ 
ช่วยเหลือกันและถือว่าเป็นหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องที่ขอร้องเป็นพิเศษคือมูลนิธิชัยพัฒนามีผู้เช่ียวชาญไปท�างานเป็นด็อกเตอร์ 
ทัง้น้ันเลย ไปวจิยัเกีย่วกบัสภาพน�า้ในคลอง เลยเรยีนท่านเหล่านีใ้ห้แวะไปทีโ่รงเรยีนมธัยม 
ประจ�าอ�าเภอหน่อย แล้วไปเป็นวิทยากรพิเศษสอนเด็กๆ เขาไปอยู่แล้ว เวลาไปตรวจ
โครงการแทนที่จะดูเฉพาะโครงการก็ขอให้แวะไปที่โรงเรียนมัธยม เด็กๆ สนใจมาก ขนาด
เราไม่มีความรู้ รู้นิดหน่อย ตามโครงการนี้ไปอธิบายให้เขาฟังคร่าวๆ เขายังสนใจเลย 

ที่เมื่อกี้รายงานว่าผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล มีการผลัดกันออกไป
ชนบท หรือมหาวิทยาลัยส่วนท้องถิ่น ไปให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆ อันนี้เป็นเรื่องท่ีมี
ประโยชน์มากเพราะเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเท่าที่ควร

นิทรรศการ

การจัดนทิรรศการวทิยาศาสตร์ ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ประจ�าปีหลายๆ งาน  
ท�าให้นักเรียนทุกแล็บทุกสาขาทุกระดับได้เข้ามาร่วมงาน บางทีบางโรงเรียนท่ีเข้ามามี 
ระดับการศึกษาค่อนข้างต�่า วิธีที่จะแก้ โรงเรียนที่เราเรียกว่า horrible school แย่มาก  
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จะหาย horrible ได้ ถ้าให้ครูนักเรียนมาดูให้เห็นว่าคนอื่นเขาเรียนอะไร สนุกอย่างไร 
ที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่าน้ี บางทีมีเด็กไปแล้ว พอข้าพเจ้ากลับมาเยี่ยมโรงเรียน เขาถามว่า  
เมื่อไหร่หนูจะได้ไปงานมหกรรมวิทยาศาสตร์อีก ถามว่าเป็นไง เขาบอกว่าสนุกมากเลย  
ถามว่าสนุกเรื่องอะไร บอกว่า หนูไปรายงานเรื่องเห็ด เด็กกรุงเทพยังไม่รู้จักเห็ดพวกนี้เลย 
สนุก มีเรื่องอะไรที่คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/หอดูดาว/ท้องฟ้าจ�าลอง

นี่ก็ท้องฟ้าจ�าลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดต่างๆ ก็พยายามท�าให้เด็กๆ ในท้องถิ่นได้มีความรู้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ตามจรงิเป็นแนวคดิของอดตีปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
ดร. ณัฐ ภมรประวัติ ท่านทั้งสองมาให้ช่วยตั้งชื่อโรงเรียน  
ช่วยหาเครื่องดนตรีไทยให้เด็กๆ เล่น แต่ตอนหลังเด็กบอกว่ามี
ปัญหาแต่ไม่แก้ไข เลยระดมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  
มาช่วย ในที่สุดก็ได้เป็นองค์การมหาชน นักเรียนก็คัดเลือก 
อย่างดีมคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ ได้โอกาสที่ดี มีทุน

ค่อนข้างมากกว่าโรงเรียนอื่นๆ งบประมาณ เครื่องมือท่ีดี ห้องสมุดท่ีดี มีเวลาเพราะเป็น
นักเรียนประจ�า มีโครงการต่างๆ นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา ได้ไปดูงาน ได้เขียน
บทความทางวทิยาศาสตร์ระดับสงู สิง่ประดษิฐ์บางอย่างของเขาจดสทิธบิตัรได้เลย มโีอกาส
เรียนต่อระดับสูงค่อนข้างมาก ได้ครูบาอาจารย์ที่มี
ความรู้สูง แล้วก็มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยช่วยเผยแพร่ต่อ ช่วย
ไปจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์มัธยมในท้องถิ่นอย่างทั่ว
ถงึ น่ีกเ็ป็นอกีทางหนึง่ทีน่กัเรยีนจะมโีอกาสได้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
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สอวน.

สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ์ )  ดู แล เ รื่ อ งการ เตรี ยม นัก เ รี ยน เพื่ อ ไปแข ่ ง ขัน โอลิ มป ิ กวิ ช าการ  
จากนักเรียนทั่วประเทศไทย นี่เป็นผลงานของสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสฯ ท่านได้ฝากเอา
ไว้กพ็ยายามจะท�าต่อให้ดีทีส่ดุ นอกจากการคดัเดก็ไปอบรมตามค่ายต่างๆ ค่ายวทิยาศาสตร์
ระดบัต้นกม็หีลายค่าย ถงึแม้เด็กทีไ่ม่สามารถเลือ่นไปค่าย 2 ค่าย 3 ได้ค่ายแรกกไ็ด้รบัความ
รู้มากมายแล้ว และมีหนังสือกับสื่อการสอนต่างๆ ให้ครูตามโรงเรียนได้ศึกษาแล้วน�ากลับ
ไปสอนในโรงเรียนของตน

การแข่งขันนี้ได้ประโยชน์คือ ได้รู้จักผู้ที่มีความสนใจในด้านเดียวกันจากทั่วโลก 
ได้ฝึกหัด บวกความอดทน อดกลั้น ความใจเย็นคุณสมบัติหลายๆ อย่างมีการเทียบระดับ
การศึกษาในองค์รวม และท�าให้โรงเรียนได้พัฒนา  

รางวัลบัณณาสสมโภช

โครงการรางวลับณัณาสสมโภชหมายถงึ การทีโ่รงเรยีนแข่งขนักบัตวัเองพยายาม 
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เก่งขึ้นๆ ดีขึ้นๆ ไม่ต้องแข่งกับใครชนะตัวเอง  
ก็ได้รางวัล

สามเณร

การศึกษาของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สายสามัญ เณรที่มาบวชก ็
เรียนหนังสือไปด้วย เด็กที่มาเรียนค่อนข้างจะยากจน ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้ามาก็เรียนฟรี  
เส้ือผ้าก็ชุดเณร ไม่ต้องมีชุดอื่นก็ไม่เปลือง นอกจากเรียนวิชาทางด้านสงฆ์แล้วก็ให้เรียน 
วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ การเกษตร หาวิทยากรแถวท้องถิ่น เกษตรอ�าเภอ เกษตรจังหวัด  
ประมงจังหวัด หลายๆ ฝ่าย 

เดิมไม่ได้สนใจนัก แต่เคยไปที่วัดหนึ่ง พระท่านน�ารูปแบบที่ท�ากับโรงเรียน ตชด.  
มาลองท�าดูเห็นว่าได้ผลดีก็สนใจ ท่านเจ้าคณะบอกว่าช่วยโรงเรียนเดียวไม่ได้ต้องช่วย 
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ทั้งจังหวัด ตอนหลังจึงมีเครือข่ายสอนวิชาภาษาไทย และวิชาการต่างๆ และต้องไม่ลืม 
วิชาทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเณรก็ต้องเรียนตอบสนองพระพุทธศาสนา ทางด้าน 
วชิาการได้ชวนครบูาอาจารย์ต่างๆ มาช่วยกนั ได้ทดลองท�าโครงงานวทิยาศาสตร์ น้องเณร 
พวกนี้เวลามีมหกรรมวิทยาศาสตร์ก็ได้มาพรีเซนต์งานกัน ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้เป็นโยมแม่ 
ของเณร ตอนหลังรู้สึกจะเป็นโยมยาย พระบางทีก็เรียกโยมแม่ด้วย 

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนปอเนาะ บางโรงเรียนสอน 
แต่ศาสนาอิสลาม บางโรงเรียนสอนวิชาชีพ บางโรงเรียนสอนสายสามัญด้วย แล้วแต่ 
ความประสงค์ของเจ้าของโรงเรยีนเพราะเป็นโรงเรยีนเอกชน โครงการทีท่�าประจ�าคอืสอน 
เร่ืองเทคโนโลยทีางด้านคอมพวิเตอร์และเขาท�าได้ก้าวหน้า ท�าสือ่ศกึษาสิง่แวดล้อมเก่งมาก  
มีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามด้วย

การเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

การศึกษาของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมการศึกษาของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

พวกที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อาจารย์กรมอาชีวะสมัยนั้นเขาเป็นวิศวกร  
เครื่องมือเหล่านี้ เครื่องมืออื่นๆ แทนที่จะซื้อจากเมืองนอกก็ใช้วิธีท�าเอง ใช้พลาสติกหล่อ  
ไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่ง มีเด็กตาบอดคนหนึ่งบอกว่า เขาตาบอดแต่อยากเรียนวิทยาศาสตร ์
แต่ครูไม่ให้เรียน ตาบอดเรียนไม่ได้ จึงเอาเรื่องนี้มาคิด อักษรเบรลล์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ก็ไม่มี ต้องใช้เวลาเตรียมอยู่นานพอสมควร ในวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้างเป็น ab-
stract เราเองก็ยังมองไม่เห็น คนตาบอดไม่ต้องเห็นแต่ถ้าใช้ความคิดน่าจะคิดได้ โดยผ่าน
ทางคณิตศาสตร์ ลองที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนยุพราช โรงเรียนอีกหลายๆ แห่ง
ในประเทศไทยทีเ่อาเด็กตาบอดมาเรยีนร่วม หวงัว่าจะได้ เพราะเคยเหน็ทีส่งิคโปร์นอกจาก
เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเขายังท�างานด้านวิทยาศาสตร์ได้ด้วย 

หูหนวกก็ลองมาเรียนวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ มีนักเรียนคนหนึ่งเคยเรียนอยู่ 
โรงเรยีนพระต�าหนักสวนกหุลาบ เรยีนต่อจนเข้าคณะวทิยาศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 2 แต่พอถึงท�างานจริงปรากฏว่าถ้าคนไม่ชินก็จะฟังเขาไม่รู้เรื่อง  
ไปสอบทุนคนพิการอยากไปเมืองนอก จะสอบได้แต่ทุนครู แต่เขาไม่อยากเป็นครู  
อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงได้ไปคุยกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนของไทย ลองให้เขา
สอบปรากฏว่าเขาเก่ง สอบได้ จึงส่งเรียนขณะนี้ก�าลังท�าปริญญาเอกด้าน Protein  
Crystallography ที่มหาวิทยาลัยบริสทอล กลับมาก็จะมาท�างานกับสถาบันวิจัยแสงซิน
โครตรอนของไทย

การท�ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ของเด็กพิการ
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i-CREATe

หน่วยงานที่ท�าด้านคนพิการ คือแผนก  
Assistive Technology ของสถาบันสิงคโปร์ 
โปลีเทคนิค ได้ร่วมมือกันมาประมาณ 10 ปีแล้ว 
และเมื่อ 6 ปีที่แล้วเริ่มจัดการประชุม International Convention on Rehabilitative 
and Assistive Technology เป็นหน่วยงานด้าน Engineering, Disability Engineering 
(i-CREATe) ทีส่อนเรือ่งทีว่่าจะท�าอย่างไรให้คนพกิารสามารถเรยีนได้ ท�างานได้ enjoy life 
มีความสุขต่างๆ ได้ ในงานมีการประกวดอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับช่วยคนพิการ เป็นการ
ประกวดในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา มีนักศึกษาจากหลายๆ ประเทศ ปีนี้เมือง
ไทยได้อนัดับที ่1 ด้านความคิด เป็นงานของนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหดิล และนกัศกึษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อันดับท่ี 1 ด้านการออกแบบ เวลา
ประกาศก็น่าตื่นเต้นดี 

อาชีวศึกษา

ส�าหรับคนที่ไม่สนใจทางด้านทฤษฎี อยากท�างานภาคปฏิบัติก็เรียนทางด้าน 
อาชีวศึกษา เขาจะประดิษฐ์อะไรต่างๆ ได้มากมาย แต่เครื่องใช้ทางอาชีวศึกษาค่อนข้าง 
แพง ได้น�านักเรียนจากสายสามัญมาเรียนด้วย โดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกัน เด็กอาชีวะ 

i-CREATe: งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ
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เราช่วยให้เขาเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน เพื่อให้เขาสามารถสอบเข้าสาย 
สามัญได้ถ้าต้องการ

การอบรมครู

เรือ่งครเูป็นเรือ่งส�าคญั เมือ่ 10-20 ปีมาแล้ว ทางราชการมโีครงการทีด่มีาก เรือ่ง 
ครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ จากนักเรยีนทีเ่รียนสายวทิยาศาสตร์แล้วมาต่อครมู ี3,000-4,000  
คนกระจายไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ปัจจุบันมีปัญหาหาครูไม่ได้ เพราะมีกฎระเบียบ แม ้
แต่คนเรยีนจบปรญิญาเอกมาแต่ไม่ได้เรยีนวชิาครมูากเ็ป็นครไูม่ได้ บางคนมวีริยิะอตุสาหะ 
ไปเรียนก็น่าจะได้วิชาครู แต่วิชาครูก็ปิดไม่มีให้เรียนเสียอีก ไม่ได้เรียนก็ไม่ให้สอนเวียนกัน 
อยู่อย่างนี้ ก็ไม่ทราบว่าการศึกษาเราจะเดินไปทางไหน 

การเพิ่มวุฒิให้ครู

ครูที่ไม่จบปริญญาตรีเราใช้วิธีสอนทางไกล โดยที่เขาก็ไม่ต้องทิ้งโรงเรียนมา ก็ม ี
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อาจารย์ก็มานั่งสอนกันที่สวนจิตรลดา หรือบางโรงเรียนที่เป็น 
ศูนย์การสอน ที่ครูไปสอนได้ง่าย ก็จบหลายรุ่นแล้ว 

บัณฑิตคืนถิ่น

อีกโครงการหนึ่งคือโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน เลือกเอานักเรียนท่ีเรียนเก่งมาเรียน 
ต่อระดบัอดุมศึกษา โดยหวงัว่าจะกลบัไปทีบ้่านเขา บางคนกลบับางคนไม่กลบั ข้อท่ีล�าบาก 
อีกเรื่องหน่ึงคืออาชีพในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความรู้ของเขา ส่วนหนึ่งคือการเป็นครู  
ติดเร่ืองการสอบวิชาครูแต่ค่อยๆ ระบายไปได้แล้ว ตอนนี้ผ่อนผันว่าถ้ารวมกลุ่มกันมาม ี
การร้องขอก็เปิดสอนได้ 

ภาษาอังกฤษ

อกีอย่างกม็กีารอบรมภาษาองักฤษ เพือ่ให้ครไูปสอนภาษาองักฤษได้ ภาษาองักฤษ 
มีความส�าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์ แม้แต่ระดับเด็กๆ เว็บไซต์ท่ีสอนวิทยาศาสตร์ใน 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยยังมีน้อยกว่าที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้ารู้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยก็จะได้ความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น
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การพัฒนาครู

มีการอบรมครูเรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการคัดครูฟิสิกส์ไป 
รับการอบรมที่ CERN ด้วย มีการพัฒนาครูที่สอนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วให้เรียนต่อถึง 
ปริญญาโท ข้อสังเกต คือครูเรียนชีวะบ้าง เคมีก็มีบ้าง แต่ที่เรียนฟิสิกส์มีค่อนข้างน้อย  
ถามว่าท�าไมเรียนฟิสิกส์กันน้อย เขาบอกว่าฟิสิกส์ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคน  
อันนี้ใครเรียนฟิสิกส์น่าจะน�าไปพิจารณาว่าจะอธิบายอย่างไรว่าฟิสิกส์เก่ียวข้องในชีวิต 
ประจ�าวันของคนมาก

ครูที่ส่งไป CERN ท�ามาได้ 3 ปีแล้ว ปี 2553-2555 ที่คัดเลือกไปก็น่าดีใจ  
ครูที่สมัครมาต้องมีความรู ้ด้านฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ เพื่อจะไปแลกเปลี่ยนกับครู 
นานาชาติได้ เด๋ียวน้ีมีวิธีการประกวดต่างๆ ก็ดี ท�าให้คนท่ีมีคุณสมบัติพร้อมอย่างนี้ม ี
จ�านวนมาก จนต้องหลับตาจ้ิม จริงๆ ให้คนในถิ่นทุรกันดารมากหน่อยก่อน ไม่ให้ซ�้า 
ที่กัน พยายามเปิดโอกาส ครูพวกนี้ไปถึงก็ไปแสดงวัฒนธรรมไทย โต้แย้งเสนอโครงการ 
ไม่แพ้คนชาติอื่นๆ เลย กลับมาก็บังคับให้เขาเขียนรายงานมา เขาก็ท�าได้ดี ไปเผยแพร่ 
ความรู้ให้กับเพื่อนครู ท�าโครงการที่โรงเรียนของเขา 

ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

ทุนการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ได้ให้ทุนการศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัย ท้ังในเอเชีย ยุโรป 
และสหรฐัอมรกิา เช่น ได้ส่งนกัเรยีนจากโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ไปเรยีนทีเ่มอืงจนีหลาย
คน เพราะรู้จักกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ไปเรียนวิทยาศาสตร์หลายสาขา คนแรกๆ ที่ไปก็อยู่
มา 10 ปีแล้ว คนหนึ่งเรียนด้าน High Energy Physics ก�าลังเรียนปริญญาเอกและไปวิจัย
ทีเ่ซร์ิน โดยไปในโควต้าของมหาวทิยาลยัปักกิง่ เขาเรยีนได้ด ีถามเขาว่าเรยีนเป็นภาษาจนี 
ยากไหม เขาบอกว่าภาษาจีนเรยีนสกั 2-3 ปี กไ็ด้ แต่ท่ียากคอืเนือ้วชิาการทางด้านนวิเคลยีร์ 
ฟิสิกส์ ทางด้านคณิตศาสตร์ เขาเรียนลึกมาก ต้องปรับตัวพอสมควร เขามีวิธีการของเขา 
พวกทีไ่ปยโุรปไปเรียนฟิสกิส์ทีฝ่ร่ังเศส และคณติศาสตร์ท่ีเยอรมนั ไปสหรฐัอเมรกิาหลายคน 
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ส่วนทุนต่างๆ เช่น ทุนอานันทมหิดล เรียนได้ทุกสาขาวิชา ทุนรัฐบาลไทย  
ทุนหน่วยงานอื่นๆ อีกเยอะแยะ 

โครงงานและความร่วมมือวิจัย

โครงงานวทิยาศาสตร์ทีป่ระกวดกนั เดีย๋วนีเ้ขาเอาคนจากหลายมหาวทิยาลยัแล้ว 
มาคละกัน คนไม่รูจั้กกนัเลย ความคิดมมุมองกเ็พิง่มารูจ้กักนั เขาต้องมาจดัทีมท่ีต้องแข่งขัน 
ให้ได้ ทีมที่ชนะก็ได้ไปต่างประเทศ บางทีพอไปถึงต่างประเทศเขาจับคละประเทศอีก พูด 
กันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องส่งภาษากัน บอกว่าได้ประสบการณ์ดี

DESY

สถาบนัทีม่คีวามร่วมมอืเช่น DESY: Deutsches Elektronen Synchrotron อยู่ 
ที่เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธนได้ให้ทุน ซึ่งไม่ได้ให้กับรัฐบาลแต่ให้เป็นส่วนตัวจะส่งใคร
ไปก็ได้แล้วแต่เรา กลับมาเมืองไทยจึงมาตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และก็รับสมัครนิสิต
นักศึกษาทั่วประเทศ งานนี้ไม่ใช่เฉพาะฟิสิกส์ด้านเดียว แต่ด้านชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ 
ธรณีวิทยา และแพทย์ศาสตร์ก็ได้ที่ประยุกต์กับฟิสิกส์ได้ ผู้มาร่วมโครงการกลับมาก็เขียน
รายงาน

สถาบันเดซี ห้องปฏิบัติการชั้นน�าของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน

มีตัวอย่างสถานะของเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซ ี
หลายคนที่กลับมาท�างานแล้วจบปริญญาเอก

สถาบันเดซี ห้องปฏิบัติการชั้นน ของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน
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นายชัยวัฒน์ เต็งศิริวัฒนา (รุ่นที่ 1)
ปัจจุบัน ศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์
ณ University of Virginia สหรัฐอเมริกา
และก�าลังวางแผนเปลี่ยนสถาบันการศึกษาต่อ

นางสาวสาธิตา ตปนียากร (รุ่นที่ 1)
จบปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์ 
ทางด้าน Nanobiotechnology Oxford University
สหราชอาณาจักร
ปัจจุบัน เป็นนักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

นางสาวพงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ (รุ่นที่ 2)
จบปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
นายธีรศักดิ์ เอโกมล (รุ่นที่ 3)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Proteomics
& Transcriptomics of Bacterial Membrane Proteins 
ณ University of Glasgow สหราชอาณาจักร

นางสาวรสสุคนธ์ ทองวิเชียร (รุ่นที่ 3)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี
คณะ Chemistry, Biology and Pharmacy  
ณ Free University of Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
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นายชาญ ลออวรเกียรติ (รุ่นที่ 4)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
ณ University of Colorado at Boulder สหรัฐอเมริกา

นางสาวพรรณี ลีลาดี (รุ่นที่ 4)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี 
ณ Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา 

นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร (รุ่นที่ 5)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก ด้านเคมีอนินทรีย์ 
ณ Oxford University สหราชอาณาจักร
ทุนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

นายพินิจ กิจขุนทด (รุ่นที่ 5)
ปัจจุบัน ได้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ด้าน Synchrotron Light Application: EXAFS 
จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร
และรายงานตัวกลับเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555  
ในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซิ
นโครตรอน (องค์การมหาชน)

นายวนรักษ์ ชัยมาโย (รุ่นที่ 6)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
ณ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร 

นางสาวอัจฉรา ปัญญา (รุ่นที่ 6) 
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
ณ Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา 
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นายสุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ (รุ่นที่ 7) 
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ 
ณ Ruhr Universität Bochum เมือง Bochum สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน 
ทุนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

นางสาวเพียรเพ็ญ สีมา (รุ่นที่ 7)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ 
ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

นายศุภชัย อาวิพันธุ์ (รุ่นที่ 8)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาโท ด้านดาราศาสตร์ 
เกี่ยวกับ Exoplanet 
ณ University of Manchester สหราชอาณาจักร
ทุนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล (รุ่นที่ 8)
ปัจจุบัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และก�าลังรอศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ ใน
ต่างประเทศ 

นางสาววชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์ (รุ่นที่ 9) 
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายจิรายุทธ ศรีสกุลกานต์ (รุ่นที่ 9)
ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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CERN

อีกสถาบันหนึ่งคือ CERN ที่มีการอบรมนักศึกษาและครู 
ฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะอยู่นานกว่าครู นักศึกษาก็ได้เรียน 
ต่อระดับปริญญาเอก ซึ่งจะเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยและ 
สถาบันต่างๆ ก่อนไปจะมีโครงการอบรมความรู้ท่ัวๆ ไป ตอนนี้เป็น 
เรื่องล�าบาก เพราะบางคนก็มาสมัครทั้ง CERN DESY และ Lindau ลินเดาเป็นอีก 
โครงการหน่ึง ลินเดาให้ไปอยู่อาทิตย์เดียวก็เลยต้องเอาคนที่มีความรู้สึกว่าไวๆ หน่อย  
จะต้องหาคนที่หาความรู้ให้ได้ใน 7 วัน ของเดซีนี่ 4 เดือน ก็ค่อยๆ ใจเย็นๆ ได้โครงการ
พวกน้ีกลบัมาแล้ว กจ็ะมคีนทีจ่ะมาร่วมกจิกรรมด้วย มค่ีายวทิยาศาสตร์แสงสยามครฟิูสกิส์

CERN School Thailand  

CERN School ตั้งในเมืองไทยเป็นค่ายอบรมฟิสิกส์อนุภาค มีอาจารย์ฝ่ายไทย 
เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ด้วย

Grid Computing

ส่วนโครงการเครอืข่ายความร่วมมอืโครงสร้างพืน้ฐานด้านคอมพวิเตอร์สมรรถนะ 
สูงแห่งชาติเป็นสิ่งที่ได้จากเซิร์น ที่จริงท�ามาตั้ง 10 ปีแล้ว พอดีไปเดินๆ อยู่ที่เซิร์นได้ฟัง 
เรื่อง Particle Physics เครื่อง Hadron Collider อะไรต่างๆ ไปดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ก็ 
พอจะเข้าใจโครงการ Grid Computing ของเขาคือสามารถเอาข้อมูลต่างๆ มาฝากไว้และ 
เอาข้อมูลของเขามาท�าวิจัยในเรื่องต่างๆ ได้ 

CERN Summer Student Programme และ CERN Physics High School Teacher Programme
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ตอนแรกก็ล้มไปเพราะหน่วยงานในเมืองไทยไม่ค่อยสนใจ แต่ก็มาฟื้นตัวใหม่ท�า 
เป็น e-science infrastructure consortium คือแชร์ค่าใช้จ่ายกันระหว่าง 5 สถาบัน ไม่ 
จ�าเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของนิวเคลียร์ฟิสิกส์หรือว่า Particle Physics อย่างเดียว วิชา 
ไหนๆ กใ็ช้หลกัเดยีวกนัได้เพราะเป็นเครือ่งมอื ตอนนีไ้ด้ด�าเนนิการมาค่อนข้างจะมากแล้ว  
พวกทีไ่ปเรยีนต่อหรอืไปท�างานทีเ่ซร์ินกม็หีลายคน อย่างเช่น อาจารย์นรพทัธ์ (ศรมีโนภาษ)  
จากจุฬาฯ ก็มาเรียน หรือทุตานนท์ (สินธุประสิทธิ์) ก็ไปเรียนที่อเมริกา ต่อไปก็คงจะมา 
ช่วยเป็นทีมงานในด้านนี้ นักศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อนจากเซิร์นหรือนักศึกษาที่มาจาก 
โครงการของกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ทีไ่ปศกึษาปรญิญาเอก ส่วนชญานษิฐ์ (อศัวตัง้ตระกลู
ดี) ซ่ึงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งเขาเรียนภาษาจีนตั้งแต่ปริญญาตรี 
แล้วก็โทควบเอก ก็คิดว่าพอจบปริญญาเอกกลับมา ก็สามารถท�างานท่ีเรียนมาใน
ประเทศไทยได้ แต่ยังไม่ทราบว่าเขาจะท�างานที่ไหน

Lindau

ลินเดาเป็นเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่จัดงานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้ Nobel Prize จากทั่วโลกเริ่มเมื่อ ค.ศ. 1951 นักวิทยาศาสตร์ของเยอรมันในสมัยนั้น 
เขาบอกว่าเยอรมันค่อนข้างจะโดดเดี่ยว หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สองแล้ว และมี 
ความยุง่ยากในประเทศหลายอย่าง ถกูสงสยัในเรือ่งของการเป็นนาซจีงึคดิเรือ่งนีเ้พือ่ท�าให้ 
นักเรียนเยอรมันมีโอกาส คนที่รับอุปถัมภ์ช่ือ Countess Bernadotte เป็นเช้ือสาย 
เจ้าสวีเดน ช่วยกันจัดสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้

จริงๆ แล้วการประชุมลินเดาเริ่มตั้งเมื่อปี 1951 แต่เมื่อ พ.ศ. 2547 ไม่กี่ปีมานี้ 
เผอิญได้อ่านนิตยสารของเยอรมันชื่อ Deutschland ในหนังสือนี้มีบทความว่าด้วยเรื่อง 
การประชมุทีล่นิเดา นอกจากเขาเชญินกัวทิยาศาสตร์ชาตต่ิางๆ ทีไ่ด้ Nobel Prize มาแล้ว  
เขาให้มาพบกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ไม่มีประเทศไทยก็รู ้สึกแปลก 
ประเทศมาเลเซียยังมีเลย แล้วก็มีจีน อินเดีย จีนเขามีหน่วยงานส�าหรับฝึกเด็กฝึกนัก
วิทยาศาสตร์เพื่อไปลินเดาโดยเฉพาะ และเยอรมันร่วมมือเต็มที่ ส่วนอินเดียนี่ให้ 10-20 
คนเลย ของไทยเขาให้ 3 คนอ้อนวอนแทบแย่ มีอ้อนวอนส�าเร็จมากๆ ก็ 6 คน แล้วก็ลดลง
มาอีกเหลือ 3 คน เขาบอกว่าจะขยายให้ได้จ�านวนประเทศมากๆ เราก็เลยต้องได้น้อยลง
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โครงการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 
น้ีได้ด�าเนินการมา 4 ครั้งแล้ว ปี 2555 นี่เขียนจดหมายไปบอกเขาบอกว่าปีนี้ไปไม่ไหว 
ไม่ค่อยสบาย แถมมีน�้าท่วมมีอะไรต่างๆ รู้สึกยุ่งยากใจ ก็เลยส่งไปแต่นักวิทยาศาสตร์  
ตัวเองไม่ได้ไป แต่ว่าปีหน้าจะไปเพราะเขาให้ต�าแหน่งเป็น senator ของมูลนิธิ

นี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไป แต่ว่าใครที่ได้รับคัดเลือกนั้น พอปรากฎใน  
portfolio ของชีวิตเขาแล้ว จะไปสมัครเรียนที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เยอรมนี เขาเห็น 
เขาก็รับเลยถ้าผ่านการประชุมนี้มาแล้ว ไม่ต้องสอบอะไรมาก พวกนี้ส่วนใหญ่ก�าลังเรียน
ต่อปริญญาโทปริญญาเอกกัน

จะสังเกตว่าปีนี้ (2551) เป็นสาขาฟิสิกส์นายปัทม์ วงษ์ปาน ตอนที่ไปยังไม่ได้รับ 
ปริญญาเลย นางสาวอัจฉรา ปัญญาก็เรียนปริญญาโทอยู่ ส่วนนางสาวสตรีรัตน์ โฮดัค  
(ก�าแพงแก้ว) จบปริญญาเอกแล้วเป็นอาจารย์แล้ว ก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เยาวชน 
ทั้งนั้น มีระดับต่างๆ เป็นอาจารย์แล้วก็มี จบปริญญาเอกแล้วก็มี ได้ทุนอานันทมหิดลในปี
นี้ก็มี ไม่ได้เอารูปมา ไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าไม่ได้ไปด้วย

Leopoldina

ตอนอยู่ลินเดา ได้ไปกินข้าวกับนักวิทยาศาสตร์เผอิญนั่งโต๊ะเดียวกับประธาน 
ของ Leopoldina ซึ่งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเยอรมัน เขาให้นามบัตรมา  

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
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เขาเป็นหัวหน้า German Academy of Sciences ก็เลยไปเยี่ยมสถาบันเขา เขาบอกว่า
เขาจัดการประชุมวิทยาศาสตร์ทุกปี มีแนวคิดด้านปรัชญาด้วยเช่นปี 2554 จัดในหัวข้อ  
What is Life? เป็นการประชุม Symposium ประจ�าปี เขาก็เชิญให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 
ประชมุ แต่ว่าเขาประชมุกนัเป็นภาษาเยอรมนั กเ็ลยเอานกัศกึษาทีเ่รยีนเป็นภาษาเยอรมนั 
อยู่ที่เยอรมันมาเข้าร่วมประชุม ก็รู้สึกว่าดี

GYSS

ยังมีงานอีกอย่างหนึ่ง ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์ท่านจบจาก MIT  
(Massachusetts Institute of Technology) เป็นวิศวกรจาก MIT ท่านก็คิดโครงการ 
Global Young Scientists Summit-GYSS Singapore จะเริ่มเดือนมกราคม 2556 เขา
ให้ข้าพเจ้าคดัเลอืกเยาวชนนกัวทิยาศาสตร์ไปร่วมประชุม 5 คน ต่อไปจะลองขอเขามากกว่านี้

CAS/GUCAS

ที่เมืองจีนได้รู้จักกับ Chinese Academy of Sciences หรือ CAS มานานแล้ว  
ต่อมาเขาตั้ง Graduate University ของ Chinese Academy of Sciences - GUCAS 
จึงได้จัดให้ลงนามร่วมกับ ก.พ. โดยเขาให้ทุนปริญญาโทกับปริญญาเอกแก่เยาวชนไทย  
มกีารก�าหนดหวัข้อวจิยัของนกัเรยีนทนุร่วมกนั เขาพดูว่านกัเรยีนควรจะรูภ้าษาจนีบ้าง แม้ 
ว่าปริญญาเอกเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระราชด�าริที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยังมีทุนที่ท�าร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง เขาให ้
ทุนนักเรียนไทยทางด้าน Management Science กับ Engineering

นอกจากนี้ยังมี Biomedical Engineering Consortium ข้ามคณะและ 
มหาวิทยาลัย เริ่มจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาติดต่อมาว่าอยากให้ช่วยจัดให้มีความร่วม
มือกับเขา มาปรึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มาหารือร่วมกัน ท�าให้เกิดความร่วมมือนี้ขึ้น

แหล่งเรียนรู้

 เมื่อพูดถึงเยาวชน ก็ต้องกล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย เช่น ธรรมชาติ  
สวนพฤกษศาสตร์ ป่าต่างๆ ที่จะเข้าไปเรียนรู้ นอกจากนี้ก็มีปราชญ์ท้องถิ่น สื่อการสอน  
หนังสือ ห้องสมุด สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน 

สื่อ Digital Online เช่น eDLTV ที่ปรับจากการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ 
โรงเรียนวังไกลกังวลมาเป็นบทเรียนออนไลน์ 

ม ีSAS Curriculum Pathways ของอเมรกิา ทีข่อเขามาใช้ เขากใ็ห้มาฟรีๆ  ปกต ิ
เขาไม่ให้กับต่างประเทศ ให้เฉพาะในอเมริกา เราไปขอมาลองใช้ เขาก็ให้มา หลาย 
โรงเรียนที่ลอง บอกว่าดี

 มรีายการวทิยทุางไกล โทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทยีม สามารถศกึษาภาษาต่างๆ  

สื่อการสอนของ สสวท.ศึกษาธรรมชาติ สื่อการสอนของ สสวท.

58-03-066_163-198_J-UnCoated.indd   196 3/14/15   9:59 AM



เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์

197

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะได้ความรู้โดยการใช้ภาษานั้นมาศึกษาวิชาต่างๆ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่  

หอดูดาวที่ขยายออกไปหลายจังหวัด 

การศึกษาจากธรรมชาติ ศึกษาทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น สื่อการสอน 
ของ สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ท่ีท�าเป็นชุดมาให้ สื่อ 
ดจิทิลั สือ่ออนไลน์และออฟไลน์ สือ่จากวงัไกลกงัวล เอามาท�าเป็นออฟไลน์ ตดัค�าพดูต่างๆ  
ที่เป็นค�าเกริ่นน�าออก เอาแต่เนื้อความรู้ 

PISA

พดูถงึการทดสอบระดับนานาชาต ิมกีารสอบทีเ่รารูจ้กักนั ทีเ่รยีกย่อว่า PISA หรอื  
Programme for International Student Assessment ซึ่งผู้ร่วมโครงการคือประเทศ 
ใน OECD (Organization for Economic Coorperation and Development) และ 
ประเทศอื่นที่สนใจเข้าร่วมด้วย เป็นแบบทดสอบส�าหรับนักเรียนอายุ 15 ปี ท่ียอมรับ 
กันว่าสามารถใช้วัดความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในประเทศต่างๆ ได้ดี  
แม้จะมีวัฒนธรรมต่างกัน 

มีปัญหาว่า ท�าไมเด็กไทยจึงสอบ PISA ได้คะแนนออกมาต�า่ ก็มาวิเคราะห์กัน 
ปรากฏว่า โรงเรียนที่มีครูดี ครูเยอะๆ มีสื่อการสอนเยอะๆ เลือกแต่นักเรียนเก่งๆ พวกนี้ 
ท�าได้คะแนนดี แต่โรงเรยีนทีน่กัเรยีนไม่ค่อยเก่ง หรอืไม่มคีรเูก่งๆ ทีม่คีวามรูพ้อจะถ่ายทอด 
ให้แก่นักเรียน ให้ทั้งรักทั้งชอบวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนก็ต�่าลงมา แต่ฟังดูแล้ว ก็ดีขึ้นๆ  
เป็นคนมองโลกในแง่ดี คิดว่าคงไม่แย่เท่าไร

สรุป

 การพัฒนาเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องส�าคัญ ต้องพยายามให้ท่ัวถึง 
และถูกวิธี โดยให้ความส�าคัญกับแก่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ และต้องปลูกฝังต้ังแต่เด็กๆ จะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชา มีความรู้และ 
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ความตระหนักที่จะเป็นพื้นฐานต่อไป สร้างอุปนิสัยใฝ่ศึกษาตลอดชีวิต หาข้อมูลและ 
ความรู้ เพื่อมาต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม คือว่าต้องถามตลอดเวลาว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไร 
ต้องช่างสังเกต มองเห็นว่าสิ่งต่างๆ แตกต่างกันอย่างไรและเป็นเพราะอะไร ถ้าเป็นเรื่องไม่
ดีจะแก้ไขได้อย่างไรหรือไม่ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ 

วิธีท�างานที่เหมาะกับศตวรรษท่ี 21 คือ การเปิดใจกว้าง รับฟังความเห็นซึ่ง 
กันและกัน รู ้จักท�างานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีจิตส�านึกในความเป็น 
พลเมืองทั้งของประเทศและของโลก

 วิทยาศาสตร์เท่าที่แสดงให้เห็น เป็นวิชาท่ีไม่มีเช้ือชาติและศาสนา จึงเป็นสิ่งท่ี 
เชื่อมโยงโลกที่ซับซ้อนและมีปัญหาหลายด้านได้ 

“วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ไม่มีเชื้อชาติและศาสนา จึงเชื่อมโลกที่ซับซ้อนและมีปัญหาหลายด้านได้”
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ในงานสัมมนาโครงการความสัมพันธ์ไทย - จีน ครัง้ที่ 10
เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

จัดโดย สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และ สภาวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 

สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
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 เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

: สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

	 การประชุมไทย-จีนในครั้งนี้เป็นครั้งท่ี	 10	 ตอนแรกได้ปรึกษากันถึงหัวข้อท่ียัง 
ไม่มกีารพดูกนัในทีป่ระชมุ	ณ	ทีน่ี	้ จงึคดิว่าถ้าเราพดูถึงในเรือ่งของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
ซึง่มผีลต่อการพฒันาชนบท	กจ็ะเป็นหวัข้อทีร่วบยอดการประชมุในครัง้ก่อนๆ	 ถ้าจะขอให้ 
บรรยาย	 ข้าพเจ้าเรยีนมาทางด้านการศกึษา	 ก็ถือว่าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอื 
ส�าคญัในการพฒันา	 ทีจ่รงิเป็นเครือ่งมอืส�าคญัท้ังในเมอืงและในชนบท	 รวมท้ังพืน้ท่ีทุรกันดาร 
ห่างไกล	 เรามีโครงการมากมายที่ตั้งใจจะท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 แต่จะท�า 
อย่างไรทีจ่ะให้โครงการเหล่านีย้ัง่ยนื	 การทีท่�างานมาในเรือ่งของการศกึษากเ็ลยตคีวามว่า	 
การเรียนรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีัน้	 ต้องเริม่ต้นตัง้แต่เป็นเดก็เลก็	 เพราะถ้าเรา 
ให้ความรู้กับเด็กเล็ก	 เด็กกลาง	 และเด็กใหญ่สืบต่อๆ	 กันมาก็จะท�าให้ยั่งยืน	 เพราะว่า 
ต่อไปนี้พวกเราก็จะชราและล่วงลับไป	 แต่ผู้ท่ีจะมารับงานใหม่เพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ก็คอืเดก็เหล่านี	้ ทีจ่ะเติบโตเป็นผูใ้หญ่	 ถ้าเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามรูอ้ย่างด	ี รูท้ัง้ทฤษฎแีละการ
ปฏิบัติ	ก็จะท�าให้บ้านเมืองเจริญอย่างยั่งยืน

	 ข้าพเจ้าจะขอนอกเร่ืองอกีนิดหน่ึง	 ที	่ ดร.	 กวั	 เผงิจวี	่ (ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยั 
สขุศาสตร์สตัว์	 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุง้	 สาธารณรฐัประชาชนจนี)	 
ได้กล่าวไว้ว่า	 ท่านเคยอยู่ในประเทศไทยและเรียนหนังสือท่ีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
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(AIT	 :	Asian	 Institute	of	Technology)	ขอต้อนรับท่านเป็นเสี่ยวโหยว่	 (เพื่อนร่วมชั้น
เรียน)	 เพราะข้าพเจ้าก็เรียนมาจากโรงเรียนเดียวกัน	 เคยเรียนที่	 AIT	 ในด้าน	 Remote	
Sensing	และ	GIS	เมื่อ	ค.ศ.	1984	ซึ่งก็นานมาแล้ว

เริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980

	 ย้อนไปในอดตี	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัตัง้แต่ครองราชย์ท่านก็ถือว่าการพฒันา 
ชนบทเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 สมัยก่อนการเดินทางไม่สะดวก	 เพราะฉะนั้นการติดต่อระหว่าง 
เมืองและชนบทนี้ก็ติดต่อกันยาก	 ไปถึงได้ยาก	 สมัยนั้นโชคดีที่ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จตั้งแต่ 
ยังเล็ก	ตามเสด็จตั้งแต่ไม่ได้มีความคิดที่จะท�างานอะไร	แต่ว่ามีโอกาสได้เห็นมาว่าที่ต่างๆ	 
นั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง	 พอเรียนหนังสือจบแล้วจึงได้คิดว่านอกจากจะสนอง 
พระเดชพระคุณหรือท�างานถวายท่านแล้ว	 ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ก็น่าจะหาประเด็นที่ไป
ช่วยเหลือ	ก็เลยมุ่งไปในเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชน	

	 ในระยะนัน้ถ้าเราไปต่างจงัหวดั	 ซึง่ในช่วงนีก้อ็าจจะไม่ได้เหน็ภาพแบบเดมิ	 คอื
เด็กค่อนข้างจะหิวโหยเพราะว่าพ่อแม่ถึงจะท�างานเกษตรก็ตาม	 แต่ว่าผลผลิตท่ีได้นั้น 
บางครัง้ไม่พอเพยีง	 หรอืบางครัง้ต้องน�าไปขายเพือ่เป็นรายได้มาท�าอย่างอืน่	 หรอืว่าออกไป 
ท�างานแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะดูแลบุตรหลานที่ดี	 ผู้ที่ดูแลบุตรหลานของเกษตรกรเหล่านั้น 
กค็อืโรงเรยีน	 ซึง่เป็นหน่วยงานราชการ	 จงึคดิว่าถ้าเดก็และเยาวชนเหล่านัน้มคีวามรูท้างด้าน 
การเกษตร	 ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยคือ	 ด้านสาธารณสุข	 อาหารและโภชนาการ	 
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แล้วก็ให้การศึกษาที่สูงขึ้น	 โอกาสที่จะศึกษามากข้ึน	 หรือคนไหนท่ีอาจจะมีข้อขัดข้องท่ี 
ไม่สามารถ	 จะเรยีนในระบบโรงเรยีนกต้็องฝึกงานอาชพีเพือ่ต่อไปในอนาคตสามารถจะท�า 
การอาชพี	 เลีย้งตวัและเลีย้งครอบครวัได้	 อกีอย่างหนึง่คอืจะต้องอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม	 ทีด่เูหมอืนกบัว่าจะเป็นข้อทีต่รงกนัข้ามกบัเทคโนโลย	ี ซึง่กไ็ม่จรงิ	 ถ้าสภาพ 
ธรรมชาติอยู่ดีกินดี	 เราก็จะใช้พ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน	 และไม่จ�าเป็นต้องไปเติมเทคโนโลยี 
จนมากมายเกนิไป	 กใ็ห้เขาอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิ และต้องอนรุกัษ์ทรพัยากรทางด้าน 
วัฒนธรรมด้วย	เพื่อให้รู้จักถึงรากเหง้าของตัวเอง	

	 จะพดูถงึเรือ่งการเกษตรสกัเลก็น้อย	จะขยายความว่าการเกษตรในท่ีนี	้ จะหมายถงึ 
ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์	 เราจะแยกกิจกรรมการผลิตอาหารเป็นด้านพืชผัก	 ไม้ผล 
และถั่วเมล็ดแห้ง	 ถั่วจะให้โปรตีนมากขึ้น	 เป็นโปรตีนจากพืช	 ซึ่งท่ีจริงแล้วดูท่ัวประเทศ 
เรานีเ่ขตทรุกนัดารจะปลกูถัว่ได้น้อย	 เพราะว่าพืน้ทีห่ลายแห่งมคีวามชืน้สงูมาก	 และทีเ่รา 
ไปท�าตามโรงเรียนนั้นก็เป็นเขตการศึกษาจะมีพื้นที่ที่จะปลูกถั่วได้น้อย	 ส่วนใหญ่เราก็มี 
เงนิทนุอาหารกลางวนัส�าหรบัให้ใช้ซือ้อาหารเพิม่เตมิ	 ส่วนโปรตนีนัน้โปรตนีจากสตัว์	 กจิกรรม 
ที่มีอยู่ในโรงเรียนที่ค่อนข้างจะแพร่หลายก็คือ	 การเลี้ยงไก่	 มีทั้งไก่เนื้อ	 ไก่พื้นบ้าน	 และ 
ไก่ไข่	 ไข่เป็นอาหารที่เวลาท�ากับข้าวแล้วแบ่งกันได้แน่นอนว่า	 คนหนึ่งครึ่งฟอง	 คนหนึ่ง 
หนึ่งฟอง	 คือจะมีไก่	 มีเป็ด	 มีทั้งไก่เน้ือ	 เป็ดเนื้อ	 ไก่ไข่	 เป็ดไข่	 เมื่อสักครู่ท่ีพูดถึง 
การเลี้ยงสัตว์นี้	 เราก็ต้องดูแลวิธีการเลี้ยง	 วิธีการให้ยาป้องกันโรค	 ซึ่งของเราก็มีทั้งยา 
จากท้องตลาดธรรมดา	และยาที่เราใช้พืชสมุนไพรที่เราปลูกเองหรือเราไปหาซื้อมาก็ได้

	 ปลากม็เีทคนคิการเลีย้งปลาต่างๆ	 เลีย้งในห้วยหนองคลองบงึ	 ทีเ่ราจะกัน้ทีบ่่อดนิ	 
บ่อซเีมนต์	 บ่อทีท่�าด้วยพลาสตกิ	 แต่มข้ีอสงัเกตอย่างหนึง่คอื	 ในเขตทีอ่ยูบ่นภเูขาทีห่นาวเยน็	 
ปลาบางชนิดไม่เติบโต	 ในช่วงที่อากาศหนาวนั้นปลาก็จะแคระแกรน	 ก็ต้องพยายามหา 
วธิกีารทีจ่ะท�าให้อากาศอุน่ขึน้	 ซึง่กย็าก	 เช่น	 หาผ้าพลาสตกิมาคลมุ	 หรอือกีอย่างกเ็ปลีย่น
พันธุ์ปลา	 ใช้ปลาที่เติบโตดีในประเทศจีน	 เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทาง 
จีนจะช่วยเหลือเราได้	คือหาพันธุ์ปลาที่ทนกับอากาศหนาว

	 อย่างอืน่กค็อืสกุร	 การเลีย้งสกุรใช้เป็นอาหาร	 อกีอย่างเวลาออกไปในถิน่ทรุกนัดาร 
เดี๋ยวนี้	 เคยคุยกับชาวบ้านหลายแห่งที่เลิกฆ่าสุกร	แต่ว่าใช้มูลของสุกรไปท�าปุ๋ยก้อน	และ 
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เมื่อสักครู่ที่	 ดร.	 ทวารัฐ	 สูตะบุตร	 (รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์
พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน)	 บรรยายนั้น	 เขาใช้มูลของสุกรท�าแก๊สธรรมชาติที่ใช้หุงต้ม	 
บางทกีอ็าจจะใช้ป่ันไฟได้	 ตอนนีต้ามโรงเรยีนเลก็ๆ	 ของเราก็มกีารให้นกัเรยีนไปเก็บมลูสตัว์มา	 
แล้วน�ามาหมักเพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้ม	 ส่วนกากท่ีเหลือก็ยังน�ามาใช้ท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 
เช่น	 ปุ๋ยใส่ต้นไม้	 หรือเชื้อชีวภาพ	 ที่ใส่แล้วป้องกันแมลงได้	 เป็นของชีวภาพท่ีไม่ต้องใช้ 
สารเคมีที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกาย

สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา

	 การสอนทุกเรื่องเราพยายามให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง	 เพื่อจะได้ท�าเป็น	 ถ้าไม่ 
ลงมอืเอง	 เรยีนแต่ในห้องเรยีนไม่ว่าเดก็หรผืูใ้หญ่กต็ามนัง่ฟังอะไรแล้วเข้าหซู้ายทะลหุขูวา 
หรอืหลบัไป	 แต่ถ้าให้เขาลกุขึน้จับต้องท�าเอง	 กจ็ะจ�าได้และท�าได้	 เดก็หลายคนไม่ได้ท�าแค่ 
ของตนเอง	 พอท�าแล้วก็ไปทดลองท�าที่บ้าน	 เป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให ้
ทางบ้านด้วย	 โดยเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปส่งเสริม	 สถานศึกษา 
เป็นฐานของการพัฒนา	 ผู้ปกครองก็มาช่วยท�าแปลงร่วมกับเด็ก	 เพราะบางโรงเรียนเด็ก 
ยังเล็ก	 ท�ากันไม่ไหว	 เฉพาะครูก็ไม่ไหว	 ผู ้ปกครองก็มาช่วย	 ช่วยท�าอาหารให้เด็ก	 
ผูป้กครองเหล่าน้ีกลบัไปกจ็ะได้ความรู้	 ได้เทคโนโลยใีนเรือ่งท่ีว่าอาหารชนดิใดเป็นประโยชน์ 
หรือไม่เป็นประโยชน์	 จะท�าอย่างไรให้ลูกของตนแข็งแรง	 เป็นการเสริมสร้างท้ังเด็กและ 
ผูใ้หญ่ให้รูจ้กัท�างานร่วมกนั	 สร้างความร่วมมอืกบัชมุชน	 และเป็นการช่วยหน่วยงานราชการ 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ทั้งครูและชุมชน	 บางทีก็ไม่ใช่หน่วยราชการอย่างเดียว	 
มีบริษัทต่างๆ	 ด้านการเกษตรก็มาช่วยด้วย	 บางทีสัตว์	 เมล็ดพันธุ์พืชที่น�ามาปลูกมาเลี้ยง
ในโรงเรียน	 ก็สามารถขยายผลให้แก่เครือข่ายครอบครัวผู้ปกครองท่ีเอาไปขยายต่อได	้
ถือว่าโรงเรียนเป็นฐานในการส่งเสริมเทคโนโลยีด้วย

พื้นที่ดําเนินงาน

	 พืน้ทีก่ารท�างานในถิน่ทรุกนัดารส่วนใหญ่ทีก่ล่าวถงึมกัจะอยูใ่นเขตชายแดน	 ต่อมา 
ทางกรุงเทพมหานครก็มาขอร้องว่า	 เด็กที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ควรจะมีความรู้เรื่อง 
การเกษตร	 เราก็ให้ความรู้เหมือนกับในที่สอนเด็กในถิ่นทุรกันดาร	 ส�าหรับโรงเรียนใน 
กรุงเทพมหานครที่อยู่รอบนอกมีพื้นที่เกษตรมาก	 ส�าหรับพวกที่อยู่ในเมืองนั้น	 เราก็เพิ่ม
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เทคโนโลยกีารเพาะปลกูในภาชนะต่างๆ	 ในกระถาง	 ในตุม่	 ในสิง่ทีเ่ขามอียู	่ กระชกุ	 กระถาง	 
ปลูกที่บ้านเพื่อจะใช้กินเองได้	 เมื่อสักครู่ฝ่ายจีนเล่าว่า	 ทางจีนก็ท�าแบบนี้เหมือนกัน	 
อกีอย่างคอืการเพาะปลกูพชืแบบไร้ดิน	 โดยปลกูในน�า้ท่ีเรยีกว่า	 “ไฮโดรโพนกิส์”	 สามารถ 
ปลูกบนดาดฟ้าของโรงเรียนได้	 หรือสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเล็กๆ	 อยู่บนดาดฟ้าของ
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครก็ท�ากันได้	 เด็กท�าที่บ้านเป็นรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัว	
เพราะว่าคนในกรุงเทพก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนร�่ารวยทุกคน

	 ที่เห็นในชายแดนก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเผ่าเดียวกัน	 จะเป็นคนหลายกลุ่ม	 หลายหมู	่ 
หลายเหล่า	 หลายเผ่า	 มภีาษาและวฒันธรรมต่างๆ	 กนั	 เหมอืนในประเทศจนี	 เราอาจจะ 
เป็นประเทศจีนย่อส่วนลงมา	 ประเทศเราเล็กกว่าแต่ก็มีความหลากหลายในเรื่องชนเผ่า	 
ในเรือ่งความเชือ่	 ทางใต้และรมิทะเล	 มชีนเผ่าเร่ร่อนในทะเล	 เรากใ็ห้ความรูเ้ขาเช่นเดยีวกนั	
มีพวกที่นับถือหลายศาสนา	 พุทธ	 คริสต์	 อิสลาม	 บางทีก็นับถือวิญญาณ	 ถือผีก็มี	 เราก็
พัฒนาให้

การพัฒนาศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ประเทศไทยเรามหีลกัสตูรกลางทีต้่องศกึษาเหมอืนกนัหมด	 ไม่ว่าจะอยูเ่หนอื	 อยูใ่ต้	 
หรือในกรุงเทพมหานคร	 ก็เป็นหลักสูตรกลางที่เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ก็ให้ความรู้ 
ทางทฤษฎตีามหลกัสตูร	 แต่มกีารฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	 ได้แก่	 การสงัเกต	 
การวัด	 การจ�าแนกประเภท	 การตีความหมาย	 การทดลอง	 การสรุปผล	 และการสื่อสาร 
ให้ผู้อื่นทราบ	 รวมทั้งให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี	 คือสนใจวิชาวิทยาศาสตร์	 อยากรู้
อยากเห็น	 ความถูกต้อง	 ซื่อสัตย์	 ความเพียรพยายาม	 ความละเอียดถี่ถ้วน	 ก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	พัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย	และรักการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ได้

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

	 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันท่ีเล่าเมื่อสักครู่นี้	 จุดมุ่งหมายเริ่มต้นก็คือ	 
ต้องการให้เดก็เหล่านีม้สีขุภาพด	ี มขีองดีๆ 	 กนิ	 ในขณะเดยีวกันการเพาะปลกู	 การท่ีพชืโตข้ึน 
สัตว์โตขึ้น	 เช่น	 ไก่	 ก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันที่เราจะได้ศึกษา	 คือ 
ศกึษาตัง้แต่ง่ายๆ	 ไปจนลกึ	 เช่น	 ผกัและสตัว์พวกนีม้อีงค์ประกอบทางวทิยาศาสตร์อย่างไร	 
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สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาอะไรให้แก่ร่างกาย	 
พอผลติแล้ว	 ต้องรูจ้กัเรือ่งเงนิเรือ่งทอง	 สมยันี้ 
ไม่ไช่ว่าจะท�าอะไรฟรีๆ	 ก็จัดกิจกรรมสหกรณ์	 
เพือ่ให้นกัเรยีนรูจ้กัท�างานร่วมกนั	ในขณะเดยีวกนั	 
รูจ้กัเขยีนหนงัสอื	บนัทกึข้อความในการประชมุ 
ร่วมกัน	 ออกความคิดความเห็น	 ในเรื่องของ 
การเงนิกม็เีรือ่งตวัเลขทีเ่กีย่วข้องด้วย	 ต้องท�า 
บัญชี	 สามารถค�านวณ	กเ็ป็นการฝึกฝน	นอกจาก
ฝึกฝนการท�าบัญชีสหกรณ์แล้ว	 ก็ได้เพิ่มเติม 

การท�าบัญชีส่วนตัว	 เช่น	 แม่ให้เงินมาเท่าไหร่	 เอาเงินไปซ้ือของอะไร	 ซ้ือขนม	 อาจจะ 
รับจ้างเล็กๆ	 น้อยๆ	 ได้เงินเท่าไร	 หรือขายของ	 เป็นต้น	 เสร็จแล้วก็เพิ่มเติมเป็นบัญช ี
ครัวเรือน	 บัญชีรายฟาร์ม	 ซึ่งเด็กเป็นคนไปแนะน�าผู้ปกครอง	 ท�าให้ตอนหลังเขาสามารถ 
คิดต้นทุนและก�าไรได้	ช่วยในการประกอบอาชีพได้ด้วย

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
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ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรและงานอาชีพ

	 การเกษตรให้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	 จะปลูกอะไรในสภาพอากาศ 
ที่แตกต่างกัน	 บางอย่างท�าไมปลูกที่นี่ขึ้น	 ปลูกที่นั่นไม่ขึ้น	 ในโรงเรียนเดียวกันในพื้นที ่
เดียวกันก็มีความแตกต่างกัน	 ท�าไมตรงนี้ปลูกได้	 พอย้ายไปอีกแห่งก็ปลูกไม่ได้	 ต้องรู้จัก 
ตัง้แต่การเตรยีมแปลง	 การปลกู	 การดูแลรกัษา	 การปรบัปรงุบ�ารงุดนิด้วยปุ๋ยอนิทรย์ีและ
ปุ๋ยหมัก	 ในโรงเรียนเราพยายามเน้นเรื่องของพืชถึงปุ๋ยชีวภาพ	 พยายามลดเลิกสารเคม	ี
ในการควบคุมก�าจัดศัตรูพืชก็พยายามเน้นการใช้สารชีวภาพ	 หรือการใช้ตัวห�้า	 ตัวเบียน	
แมลง	หรือสัตว์ต่างๆ	ในการควบคุมปริมาณสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช	โดยวิธีทางธรรมชาติ	

	 เราจะสอนว่าพืชอย่างนี้จะขยายพันธุ ์อย่างไร	 การขยายพันธุ ์พืชมีหลายวิธี	 
การเก็บเกี่ยว	 เราสอนแม้กระทั่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 หรือ	 tissue	 culture	 
ซึ่งบางครั้งถ้าเด็กไม่ช�านาญ	 หรือในสภาพไม่ค่อยเหมาะสม	 ก็อาจจะตายได้	 ส่วนใหญ่
จะตาย	 เรากจ็ะให้เด็กใช้ความคดิด้านวทิยาศาสตร์	 ศกึษาดวู่าท�าไมถงึตาย	 และสามารถ
แก้ไขปรบัปรุงได้หรือไม่	 เร่ืองการแปรรูปอาหาร	 การถนอมอาหาร	 ถ้าโรงเรยีนเลก็ๆ	 กท็�า 
อย่างง่ายๆ	หรือถ้าโรงเรียนใหญ่	ก็อาจจะสามารถซื้อหาเครื่องมือต่างๆ	ที่กล่าวมาแล้ว

เครื่องจักรกลการเกษตร

	 ในเรือ่งเครือ่งมอืการเกษตรทีพ่ดูถงึจักรกลการเกษตรนัน้	ถ้าเป็นพืน้ท่ีเลก็ๆ	กอ็าจจะ 
ไม่จ�าเป็นนัก	 แต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่	 เราก็มีการใช้จักรกลการเกษตรเช่นเดียวกัน	 ที่อาจารย์ 
ฝ่ายประเทศไทยเสนอมานัน้	 ส่วนใหญ่จะแสดงเรือ่งการใช้แรงงาน	 แต่จรงิๆ	 แล้ว	 เครือ่งมอื 
ทางการเกษตรเรากใ็ช้เช่นเดียวกนั	 เช่น	 เครือ่งปลกูข้าว	 เครือ่งเกีย่วข้าว	 เครือ่งนวดข้าว	 
ก็เพราะเหตุผลเช่นเดียวกับทางฝ่ายจีนกล่าวไว้คือ	 มองดูเหมือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศไทยมีแรงงานมาก	 มีคนมากมาย	 คนไม่มีงานท�าก็มีมาก	 แต่ว่าบางที 
คนก็เหมือนอาหาร	 บางแห่งผลิตอาหารได้เยอะ	 หรือมีจะกินเยอะ	 กินเข้าไปจนอ้วน	 
แต่ห่างออกไปอกีหน่อย	 กลายเป็นคนไม่มจีะกิน	 แรงงานก็เหมอืนกัน	 บางแห่งมแีรงงานเยอะ	
บางแห่งก็แรงงานน้อย	พื้นที่ที่มีแรงงานน้อย	บางทีจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรช่วยเหลือ	

	 จากประสบการณ์พบว่า	 ชาวบ้านใช้เครื่องจักรการเกษตรเช่น	 เครื่องเกี่ยวข้าว	 
ส่วนมากก็เช่ามา	 เครื่องจักรการเกษตรก็ใช้เก่ียวข้าวชนิดนั้นชนิดนี้	 ในแปลงของคนนั้น 

58-03-066_199-218_J-UnCoated.indd   206 3/14/15   10:00 AM



เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:
 สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

207

คนน้ี	 ตดิโรคพชืมาบ้าง	 ติดเมลด็พนัธุจ์ากพนัธุอ์ืน่	 ข้าวคนละพนัธุ	์ กเ็กดิการปน	 ปลกูแล้ว 
ก็ออกมาเป็นข้าวที่มีคุณภาพไม่ดี	 ก็ได้แนะน�าให้มีเครื่องจักรที่ใช้เฉพาะในบริเวณกลุ่มที ่
เป็นเกษตรกรด้วยกนั	 และดแูลเกีย่วกบัการปลกูพชืพนัธุเ์ดยีวกนั	 หรอืใช้พนัธุด์แีล้วกด็แูลกนั	
ท�าความสะอาดเครือ่งจกัรให้ดี	 เพือ่ผลทีอ่อกมาจะไม่ท�าให้คณุภาพของผลติผลการเกษตร
ของเราต�่าลง	 หรือผลผลิตข้าวต�่าลง	 เรื่องนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยเหมือนกัน	 เรามี
หน่วยราชการทีดู่แลเฉพาะเคร่ืองจักรการเกษตร	 และมบีรษิทัต่างๆ	 ทีอ่อกแบบจ�านวนมาก	
และมหีลายคนน�าเข้าสนิค้าพวกนีจ้ากประเทศจนี	 กเ็ป็นจดุทีเ่ราสามารถร่วมมอืกนัได้เป็น
อย่างดี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

	 ภาพน้ีแสดงให้เห็นว่าเด็กไปศึกษาจากแปลง	 แล้วน�ามาเขียนเป็นภาพแสดง 
วงจรชวีติ	 ตวัอย่างนีเ้ป็นวงจรชวีติของผกับุง้	 หรอืไม่เราก็ให้เขาไปดใูนธรรมชาตว่ิามพีชือะไร	 
และในโลกนีม้พีชืชนดินัน้กีแ่ห่ง	 ในประเทศไทยมก่ีีชนดิ	 ในท้องถ่ินของเรามก่ีีชนดิ	 เดก็ก็จะมี 
เครื่องมือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	โดยดูจากสิ่งรอบตัว

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

น�้าและการปรับปรุงดิน

	 ในการพฒันาการเกษตร	 เมือ่สกัครูว่ทิยากรกล่าวมาแล้วว่า	 เรือ่งน�า้เป็นเรือ่งส�าคญั	 
โรงเรยีนในชมุชนเลก็ๆ	 จะใช้น�า้จากประปาภเูขา	หรอืท�าฝายเลก็ๆ	หรอืต่อท่อจากโครงการ 
ใหญ่ออกมา	 ทกุๆ	 ครัง้เวลาไปส่งเสรมิตามโรงเรยีนพวกนี	้ กไ็ปกบัเจ้าหน้าทีก่รมชลประทาน	 
จะไปดูปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียน	 และทางโรงเรียนร้องเรียน	 เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียน	
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น�้าที่ใช้ในการเกษตรจะไม่ได้ใช้มากนัก	 เพราะโรงเรียนเพาะปลูกไม่มากเหมือนชาวบ้าน	
หรือการใช้น�้าดื่มที่สะอาด	 ก็จะเป็นประปาภูเขา	 ฝายเล็กๆ	 การเจาะน�้าบาดาล	 หรือการ
เก็บน�้าฝนจากหลังคาอาคาร	 เราก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือง่ายๆ	 ที่ใช้ตรวจน�้าว่าสะอาด
หรือเหมาะสมที่จะใช้หรือไม่	 บางทีก็จะมียาฆ่าแมลงปลอมปน	 ปนเปื้อนเข้ามา	 หรือว่ามี
เชื้อโรค	 หรือมีสารแร่ต่างๆ	 เพราะน�้าบาดาลบางทีเจาะผ่านสายแร่ข้ึนมา	 เรื่องน�้านี้เป็น
เรื่องที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกัน	 เพราะว่าการก่อสร้างเข่ือน	
การก่อสร้างฝาย	 การใช้แรงดันน�า้จากทีส่งูกว่าลงมาต�า่กว่า	 กเ็ป็นวชิาวทิยาศาสตร์ได้	 หรอื
เราศกึษาว่า	 มแีบคทเีรยีปนเป้ือนเป็นเพราะอะไร	 เช่น	 เป็นเพราะต้นน�า้นัน้เป็นบรเิวณที่
ชาวบ้านน�าปศสุตัว์ววัควายไปกนิ	 แล้วถ่ายมลูออกมา	 ในมลูของมนัมแีบคทเีรยี	 เราจะแก้
อย่างไร	ซึ่งอาจแก้ไขโดยการกรองการต้ม	เป็นต้น

	 มกีารสอนให้เด็กรูเ้รือ่งดิน	 เช่น	 การปรบัปรงุดนิอย่างง่าย	 วเิคราะห์ดนิอย่างง่าย	 
มีชุดอุปกรณ์ที่วิทยากรพูดถึงเมื่อสักครู่	 มีเครื่องมือชุดตรวจดิน	 ตรวจค่า	 pH	 หรือ 
ความเป็นกรดเป็นด่าง	 ชุดหนึ่งก็ไม่แพง	 ประมาณร้อยกว่าบาท	 ซึ่งตรวจได้ว่ามีแร่ธาต ุ
ใดบ้าง	 บางครัง้ถ้าจ�าเป็นเรากต้็องเตมิแร่ธาต	ุ หรอืเราจะใช้น�า้หมกัชวีภาพ	 หรอืปุย๋ชวีภาพ 
เพิ่มเติมในดิน	

	 เรือ่งน�า้บางแห่งกต้็องใช้เมมเบรนเทคโนโลย	ี หรอืการกรองด้วยระบบ	 Reverse	 
Osmosis	 ในกรณทีีม่แีร่ธาตบุางอย่างทีเ่ราไม่สามารถจะกรองอย่างปกตไิด้	 แต่เครือ่งนีร้าคา 
แพงมาก	 ก็จะใช้แต่ในที่ที่มีความจ�าเป็นเท่านั้น	 และเมื่อมีความจ�าเป็น	 เราก็จะไม่ใช้แค่ 
เป็นเครื่องกรองน�้า	 แต่จะใช้เป็นสื่อการสอนด้วย	 จะต้องเรียนว่าเทคโนโลยีนี้มีหลักการ	 
หรือมี	concept	อย่างไร	ก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีในเรื่องต่างๆ	

การใช้น�้าดื่มที่สะอาด โดยการเจาะน�้าบาดาล และการเก็บน�้าฝนจากหลังคาอาคาร
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การงานอาชีพ

	 วิชาที่เราสอนในโรงเรียนพวกนี้	 คือการงานอาชีพ	 การปูพื้นด้านการงานอาชีพ 
ตัง้แต่เดก็น้ี	 กจ็ะเป็นวชิาชพีติดตัว	 และสามารถใช้ในชีวติประจ�าวนั	 หรอืว่าน�าไปประกอบ 
อาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้	 การฝึกอาชีพนี้	 เราก็เชิญหน่วยงานทางด้านอาชีวศึกษา 
มาช่วยให้ความรู้	 ซึ่งที่จริงก็จะต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย	 เช่น	 ในการสร้าง 
โรงเรียน	 ตอนหลังเมื่อมีเด็กเข้ามาอยู่มาก	 อาคารที่มีอยู่ไม่พอ	 ก็ต้องสร้างอาคารใหม่	 
ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่	 อาคารที่ก�าลังสร้างจะเป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุดเลย	 เพื่อ
เรียนรู้ว่าเราจะต้องท�าอย่างไรไม่ให้มันล้มพังลงมา	 แรงที่จะต้องสมดุลกัน	 ท�าไมจะต้อง 
ผสมอฐิผสมปนูอย่างนี	้ เดก็ตามโรงเรยีนกจ็ะศกึษาวธิกีารท�าอฐิบลอ็กด้วย	 ว่าท�าไมอฐิบลอ็ก 
ถงึสามารถคงตัวได้อย่างนี	้เป็นเรือ่งทีเ่ราสามารถแยกหรอืถอดบทเรยีนออกมาได้อย่างมาก

	 เรื่องไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง	 คือในหนังสือเรียน	 ทุกคนก็คงจะจ�าตอนเล็กๆ	 
ได้ต้องเรยีนวชิาไฟฟ้า	 การต่อไฟฟ้า	 ต่ออนกุรมเป็นอย่างไร	 ต่อขนานเป็นอย่างไร	 สมยัเดก็ๆ	 
ก็ต้องยอมรับว่า	 ส่วนใหญ่วาดในกระดาษ	 เขียนไปอย่างนั้น	 ของจริงไม่เคยจับสายไฟจริง 
เด็กพวกนี้โชคดีคือ	 มีคนจากอาชีวศึกษามาสอน	 เขาเดินสายไฟได้	 แต่เขาก็ไม่ได้น�ามา
เชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ที่เรียนเรื่องไฟฟ้าเท่าไหร่	 อันนี้ก็ต้องพยายามให้
เขาเชื่อมโยงให้ได้

	 เรื่องไฟฟ้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งคือ	 พักหลังๆ	 ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น	 ไฟไหม้โรงเรียน 
อยูเ่รือ่ย	เขากไ็ปโทษว่าผูก่้อการร้ายมาเผาโรงเรยีน	แต่ว่าจรงิๆ	แล้วเผากนัเอง	เพราะไม่มใีคร 
มาตรวจดวู่า	 เครือ่งมอืเครือ่งใช้ไฟฟ้าในโรงเรยีน	 มนัเก่า	 รัว่	 หรอืมปัีญหาอะไร	 สมยัก่อนนี้ 
โรงเรียนไหนมีไฟฟ้าใช้ก็เก่งแล้ว	 หลังคาต้องถอดกระเบ้ือง	 ใส่กระเบ้ืองใสแทน	 เพื่อให้ 
แสงแดดส่องเข้ามาเป็นแสงสว่าง	 แต่สมัยนี้มีไฟต่อเข้ามาถึง	 ถ้าไม่มีไฟฟ้าก็เป็นไฟจาก 
โซลาร์เซลล์	 ซึ่งก็เป็นสื่อการสอนเรื่องไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ก็ต้องเรียนเหมือนกัน	 ไฟฟ้า 
พลังงานน�้าก็มี	 ไฟฟ้าจากสายไฟก็มี	 แต่ก่อนนี้มีแค่หลอดไฟฟ้า	 ตอนหลังก็กระหน�่าด้วย 
เครื่องไฟฟ้าต่างๆ	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 ทีวี	 อะไรท่ีใช้เป็นสื่อการสอน	 ก็ใช้กันใหญ่เลย 
เกินก�าลังของไฟฟ้าที่มีอยู่	 เกิดเป็นภัยได้	 เรื่องนี้ก็มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาสอน	 แต่สาม
เรื่องนี้ต้องเอามาประสานกันให้ได้
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	 วชิาชพีอืน่ๆ	 เช่นการสอนตัดเสือ้	 กต้็องใช้คณติศาสตร์ค�านวณผ้า	 ค�านวณต่างๆ	 
หรือแม้แต่การท�าขนมขบเคี้ยวต่างๆ	 เช่น	 กล้วยกวน	 ตามโรงเรียนจะปลูกกล้วยกันมาก	 
สิง่ทีนิ่ยมท�ากนัคอืกล้วยกวน	 กต้็องใช้กระดาษห่อ	 เราจะต้องคดิว่า	 กล้วยกวนจะต้องป้ัน
ก้อนเท่าไร	 กระดาษจะต้องตัดอย่างไร	 ให้มเีศษกระดาษเหลอืทิง้น้อยทีส่ดุ	 เราจะได้ก�าไร	
อันนี้ก็ต้องใช้คณิตศาสตร์

การพัฒนาสุขภาพอนามัย

	 ส่วนเรื่องการพัฒนาสุขภาพอนามัย	 เราก็มีกิจกรรม	 เช่น	 การล้างมือ	 การตรวจ 
ความสะอาด	การพฒันาสขุนสิยั	และใช้วทิยาศาสตร์มาแยกแยะความสะอาดกบัความไม่สะอาด	 
อกีด้านหนึง่	 เช่น	 มอียูค่รัง้หนึง่ทีโ่รงเรยีน	 เรามาวนิจิฉยัดวู่า	 เรามโีครงการอาหารกลางวนั	 
หรอืว่าตอนเช้าทีพ่่อแม่ไปท�างาน	 ไม่มอีาหารให้กนิ	 กม็โีครงการอาหารเช้าเพิม่ไปอกี	 หรอืว่า 
อาหารเยน็มาอกี	 เดก็บางคนพกัอาศยัทีโ่รงเรยีน	 อาหารเยน็กนิกนัเยอะแยะแล้ว	 ท�าให้เข้าใจว่า 
ดีแล้ว	 แต่สภาพการขาดสารอาหารยังอยู่	 สันนิษฐานว่า	 ฟันไม่ดีกินไม่ลง	 กินไม่ได้	 
ก็เอาหมอฟันไปตรวจ	 อีกทีก็สงสัยว่ามีพยาธิ	 ซึ่งก็จริงด้วย	 มีพยาธิในท้องแย่งกินอยู	่ 
เรากค็ดิว่าท�าอย่างไร	 สขุนสิยัอย่างไรจงึจะไม่มพียาธไิด้	 หน่วยงานสาธารณสขุของจังหวดัหนึง่ 
ถงึกบัลงทนุเอาพยาธต่ิางๆ	 ใส่ขวดโหล	 ไปตัง้ท�านทิรรศการพยาธใิห้เดก็ดท่ีูโรงเรยีน	 น่าเกลยีด 
น่ากลัว	แต่เด็กเขาก็ชินดูแล้วเฉยๆ

การสอนการงานอาชีพในโรงเรียนการสอนการงานอาชีพในโรงเรียนการสอนการงานอาชีพในโรงเรียน
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	 บางแห่งเรากจ็ดัให้มกีล้องจลุทรรศน์ชนดิมอืสอง	 เริม่ต้นให้เดก็ใช้ตรวจเลอืด	 เพือ่หา 
ดูว่ามีเชื้อโรคมาลาเรียหรือไม่	 จะได้รักษา	 บางแห่งก็ยังมีโรคมาลาเรีย	 หรือบางแห่ง 
เรยีกว่าไข้ยงุ	 หาทางแก้ไข้ยงุหรอืไข้มาลาเรยีนี	้ กล้องจลุทรรศน์พวกนีย้งัใช้ส่องดโูครงสร้าง 
ของพืช	 โครงสร้างของสัตว์	 เชื้อโรคต่างๆ	 แต่บางทีก็ไม่เห็นเชื้อโรค	 เพราะก�าลังขยาย 
ไม่มาก	 แต่เห็นพยาธิ	 ก็เอามาให้เด็กได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้	 มีการระวัง 
สุขภาพอนามัย	 ตรวจความสะอาด	 วัดส่วนสูง	 ชั่งน�้าหนัก	 ค�านวณออกมาว่า	 สุขภาพดี 
ร่างกายสมส่วนหรือเปล่า

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 มกีารศกึษาเรือ่งการอนรุกัษ์ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม	 ดแูลทรพัยากรป่าไม้	 อย่างต้นไม้ 
ต้นใหญ่ๆ	ต้นไม้เป็นชั้นๆ	ชั้นเล็กๆ	ที่อยู่ใต้ต้น	บางทีก็เป็นสมุนไพร	 เป็นผักที่เราสามารถ 
กนิได้	 ในเมือ่ผกัในแปลงของเรายงัไม่ค่อยออก	 เรากไ็ปเกบ็จากธรรมชาตไิด้	 และใช้พลงังาน 
แสงอาทติย์ในการถนอมอาหาร	 เราถนอมพรกิ	 ถนอมกล้วย	 นกัเรยีนเป็นคนท�า	 แล้วสอน 
ให้มีการจดบันทึก	มีการท�ารายงานต่างๆ	เอง	

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

	 แหล่งการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง	 ในโรงเรียนก็ไปแนะน�าให้ท�าสวนพฤกษศาสตร	์ 
ส�ารวจดูว่าในเขตโรงเรียนมีพืชชนิดไหน	 หรือว่าให้นักเรียนผู้ปกครองช่วยกันหาพืชต่างๆ	 
มาปลูก	 และค้นคว้าว่าชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร	 และผลใช้ท�าอะไร	 การขยายพันธุ์พืชก็
ให้เด็กเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างที่กล่าวมาแล้ว	

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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โครงงานวิทยาศาสตร์

	 นักเรียนเอาปัญหาต่างๆ	 มาท�าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์	 บางทีเด็กท�าโครงงาน 
วทิยาศาสตร์เรือ่งการย้อมสธีรรมชาติ	 เขากไ็ปสมัภาษณ์ภมูปัิญญาท้องถ่ินมา	 แล้วกล็องท�า	 
เด็กทอผ้าเป็น	 เด็กก็จะย้อมสี	 นอกจากนั้นก็ยังน�าผ้าพวกนี้มาท�าเสื้อผ้าใช้เอง	 และ 
ยงัจ�าหน่ายได้รายได้	รวมทัง้ได้ความรูท้างด้านวฒันธรรมและวทิยาศาสตร์อกีอย่างหนึง่ด้วย

	 การเรยีงไม้ไผ่นีเ้ป็นสิง่ทีใ่นชนบทใช้กนัมาก	 มกัจะมเีชือ้รา	 เดก็ในวนันีเ้ป็นเดก็ที ่
บวชเณรก็สงสัยว่า	 ท�าไมจึงเกิดเชื้อรา	 เกิดแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไร	 เด็กก็ท�าโครงงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์	แล้วน�ามาเสนอ	

	 อีกเรื่องหนึ่งที่เด็กๆ	ชอบ	 เป็นเรื่องที่ทันสมัย	นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วอีกเรื่อง 
ฮิตสดุยอดติดอนัดับกค็อืเรือ่งหุน่ยนต์	 เรากพ็ยายามสอนเรือ่งหุน่ยนต์หลายชนดิ	 หุน่ยนต์ 
ที่ท�าง่ายๆ	 จากวัสดุเหลือใช้	 แล้วก็มาแข่งวิ่งหุ่นยนต์กัน	 พยายามให้เขาหาเหตุผลทาง 
วิทยาศาสตร์ว่า	 หุ่นตัวนี้ก็หน้าตาเหมือนกัน	 ท�าไมหุ่นยนต์อีกตัวชนะ	 ท�าไมอีกตัวหนึ่ง 
แพ้เป็นเพราะอะไร	 มจีดุต่างๆ	 เด็กเขากบ็อกได้ว่า	 ตวันีถ่้านอ่อนกเ็ลยวิง่ช้า	 อนันีใ้ส่ไม้ไป 
หลายชิ้นหนักเกินไป	หรืออะไรเขาก็จะไปค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ	

	 โครงงานเหล่าน้ีถ้าอยู่ในระดับสูง	 บางทีเขาก็สามารถใช้เครื่องมือระดับสูงได้	 
มีบางโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 สอนถึงชั้นมัธยมปลาย	 ยกตัวอย่างเช่น	 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ศึกษาสภาพน�้าในบ่อน�้าลึกที่อยู ่ในเขตโรงเรียน	 ไม่ไกลจากโรงเรียนนัก	 มีหลายบ่อ	 
เด็กสนใจส�ารวจคุณสมบัติของน�้าและคุณสมบัติของชั้นดินชั้นหินในแต่ละบ่อ	 ก็เขียนเป็น

โครงงานวิทยาศาสตร์ - การย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปกาเกอะญอ)โครงงานวิทยาศาสตร์ - การย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปกาเกอะญอ)โครงงานวิทยาศาสตร์ - การย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อโครงงานวิทยาศาสตร์ - การย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อโครงงานวิทยาศาสตร์ - การย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อโครงงานวิทยาศาสตร์ - การย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อ
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โครงงาน	 แล้วมหาวิทยาลัยในภูมิภาค	 อนุญาตให้เด็กพวกนั้นเข้าไปใช้เครื่องมือระดับสูง
ได้	ก็เป็นแรงจูงใจ	และเป็นโอกาสให้เขาได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย	เรียนปริญญาตรี	
ปริญญาโท	หรือว่าต่อไปถึงปริญญาเอก	จากเด็กในถิ่นทุรกันดาร

	 เมื่อท�าแล้ว	ก็ท�าสื่อการสอนในลักษณะต่างๆ	จะเป็น	powerpoint	eBook	สื่อ
วิดีโอ	ซึ่งในเรื่องนี้ทั้งครูทั้งนักเรียนก็จะได้พัฒนาไปด้วยกัน	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส 
ในถิ่นทุรกันดาร

	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะให้โอกาส	 สร้างโอกาสเด็กในถิ่นทุรกันดารได้
เหมือนกัน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการศึกษา

	 เมื่อสักครู่ก็พูดกันถึงเรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการศึกษา	 
เราจะดูว่าเขตไหนมีโรงเรียน	 เขตไหนที่ยังอยู่ในวงท่ีใช้เวลาเดิน	 2	 ชั่วโมง	 3	 ชั่วโมง	 
ในวงนีย้งัขาดโรงเรยีน	 เดมิกระทรวงศกึษาจดัไว้ว่าโรงเรยีนประถมศกึษาต้องมทุีก	 6	 กิโลเมตร	 
แต่ว่า	 6	 กิโลเมตรในกรุงเทพ	 กับ	 6	 กิโลเมตรบนภูเขา	 เดินไปสักหนึ่งกิโลเมตร	 
ก็ล้มพับแล้ว	 ที่นี้ถ้าเป็น	 GIS	 ก็จะเห็นความสูงด้วย	 มีอุปสรรคอะไร	 มีแม่น�้าที่น�้าเชี่ยว	 
ไม่สามารถข้ามไปได้	 ข้ามไปก็ตาย	 ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แล้วก็จะตัดสินใจ 
ได้ว่าควรจะเพิม่เตมิโรงเรยีนทีไ่หน	 เราไปท�าโครงการแล้วรูส้กึว่าได้ประโยชน์	 บางทจีดุไหน 
เราก็ใส่ข้อมูลวัฒนธรรมได้ด้วยว่า	 จุดนี้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาอะไร	 บางครั้งโรงเรียนหนึ่ง 
มคีนใช้ภาษาท้องถิน่หลายภาษา	 หรอืมวีฒันธรรมต่างๆ	 กนัหรอืมวีฒันธรรมในการกนิ	 เวลา 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการศึกษา
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เชญิชวนให้เด็กกนิอาหารทีถ่กูต้อง	 เราท�าอาหารทีม่ปีระโยชน์	 แต่กต้็องให้รสชาดถกูปาก 
ของคนในเผ่านั้นด้วย

พลังงานทดแทน

	 เรื่องการใช้พลังงานทดแทน	 ในหลายๆ	 แห่งที่เราไปท�างานอยู่นี้	 ไม่สามารถปัก 
เสาไฟฟ้า	 แล้วน�าไฟฟ้าจากกรดิ	 (Grid)	 ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเข้าไปได้	 ก็ต้องใช้พลงังาน 
ทดแทน	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานน�้า	 จะท�าได้หรือท�าไม่ได้	 ก็สุดแล้วแต่สภาพ 
ภมูศิาสตร์	หรอืไม่บางทใีช้ทัง้สองอย่างรวมกนั	 เพราะบางฤดแูดดมาก	บางฤดฝูนมาก	 เรากต้็อง 
เลือกให้เหมาะสม	 มทีัง้สองอย่าง	 บางทหีมูบ้่านหนึง่อยูใ่กล้น�า้	 หมูบ้่านข้างๆ	 กนัอยูไ่กลน�า้	 
แต่ต้องการแสงแดด	 บางส่วนก็สวดมนต์ขอฝน	 ส่วนอีกหมู่บ้านสวดมนต์ไล่ฝน	 ก็ตีกัน	 
เราก็ต้องหาวิธีที่จะให้สมดุลที่สุด	 ที่จะใช้ส�าหรับสื่อการสอน	 ใช้ส�าหรับเรียนหนังสือ
ในเวลากลางคืน	ที่ไม่มีไฟ	แต่อันนี้ก็ไม่ใช่สร้างเฉยๆ	สร้างแล้วเด็กต้องเรียนด้วยว่า	ท�าไม 
เกิดไฟฟ้าได้

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็มีสื่อการสอน	 เช่น	มัลติมีเดีย	eBook	ที่ครูพัฒนาขึ้น
มาเอง	 และพยายามหาแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต	 เดี๋ยวนี้หลายๆ	 โรงเรียนแม้แต่ถิ่น
ทุรกันดารก็มีดาวเทียม	 ซึ่งท�าให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้	 ถ้าไม่ได้ก็ใช้สื่อที่มีอยู่
ในเครื่อง	(ออฟไลน์)	หรือว่าใช้หนังสือแทน		

58-03-066_199-218_J-UnCoated.indd   214 3/14/15   10:00 AM



เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:
 สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

215

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีเพื่อเด็กพิการ

	 ในถิ่นทุรกันดารหลายแห่ง	 นอกจาก 
เด็กที่ปกติธรรมดาแล้ว	 ก็มีเด็กพิการ	 เด็ก 
บางคนไม่มแีขนไม่มขีา	 แต่ว่าเขาสามารถเรยีนได้	 
เดก็ในภาพเวลาน้ีเรยีนมหาวทิยาลยัขึน้ปี	3	แล้ว	 
เราพยายามจะคิดวิธีการให้ทุกคนได้ศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูด้วยระบบสื่อสารทางไกล (TV Conference)

	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาครูด้วยสื่อทางไกล	 TV	Conference	 โดยที่ 
ครูเหล่านีไ้ม่ต้องเข้ามาถงึมหาวทิยาลยั		มหาวทิยาลยักอ็าศยัจดุนดัพบสกัแห่ง	แล้วครจูาก 
หลายๆ	โรงเรียนก็เข้ามาเรียน	เพื่อให้เป็นครูที่มีวุฒิการศึกษา	พัฒนาให้จบปริญญาตรีได้

เทคโนโลยีเพื่อเด็กพิการเทคโนโลยีเพื่อเด็กพิการ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูด้วยระบบสื่อสารทางไกล (TV Conference)การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูด้วยระบบสื่อสารทางไกล (TV Conference)การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูด้วยระบบสื่อสารทางไกล (TV Conference)

58-03-066_199-218_J-UnCoated.indd   215 3/14/15   10:00 AM



216

ตัวอย่างโครงการอื่นๆ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มหาวิทยาลัยเด็ก บัณฑิตคืนถิ่น

	 ในที่นี้จะกล่าวถึงโครงการอื่นๆ	 เช่น	 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 ได้แบบอย่างมา
จากเยอรมัน	ก็น�ามาเผยแพร่	ให้เด็กในระดับอนุบาลสามารถที่จะใช้สื่อ	และสามารถที่จะ
มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้โดยอัตโนมัติ	 ให้เด็กสนใจใฝ่รู้	 ถามปัญหา	 อันนี้ก็ได้ขยายไป
หลายพันแห่ง	 ในเขตทุรกันดารและในเขตภูเขา	 ก็มีกิจกรรมนี้	 หรือมหาวิทยาลัยเด็กก็ใช้
หลักการแบบเดียวกับเยอรมันเช่นเดียวกัน	 ได้ไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
และได้ศึกษาจากทางเซี่ยงไฮ้	แล้วน�ามาปรับใช้กับเด็กไทย	

มหาวิทยาลัยเด็ก บัณฑิตคืนถิ่นมหาวิทยาลัยเด็กมหาวิทยาลัยเด็ก บัณฑิตคืนถิ่น

	 ส่วนโครงการนี้ที่เรียกว่า	บัณฑิตคืนถิ่น	มีหลายแบบคือ	ให้เด็กจากถิ่นทุรกันดาร
ไปศกึษา	 แล้วกลบัมาท�าประโยชน์ให้กบัท้องถิน่	 อาจจะไม่ได้มาอยูเ่ลย	 เพราะว่าในท้องถิน่ 
อาจจะยงัไม่มงีานตรงตามทีเ่ขาศกึษามา	 แต่เขาก็มคีวามคดิถึงท้องถ่ินของเขา	 และมาแนะน�า 
พวกเรา	 หรือแนะน�าคนที่บ้านเขา	 กับอีกกลุ่มหนึ่งคือครูที่ประจ�าการแล้ว	 สอนอยู่ท่ี 
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอยู่แล้ว	 ก็ให้โอกาสเขาได้เรียนต่อในระดับปริญญาโท	 ในสาขา
วชิาทีเ่ขาสนใจ	 การทีเ่รยีนระดบัปรญิญาโทมคีวามส�าคญัก็คอืว่า	 ท�าให้เขาได้ท�าการค้นคว้า
วิจัย	และเขียนวิทยานิพนธ์ออกมา
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ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

	 ในการพัฒนาในชนบท	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ	 งานท่ีท�าอยู่ 
กพ็ยายามท�าเมลด็พนัธุพื์ชผกั	 โดยการต้ังโครงการท่ีเรยีกว่า	 “บ้านนีม้รีกั	 ปลกูผกักนิเอง” 
ให้ชาวบ้านผลติเมลด็พนัธุผ์กั	 และปลกูเอง	 จะกนิอะไรกป็ลกูเอง	 เมือ่ต้นเดอืนนี	้ ไปเยีย่ม 
ชาวบ้าน	 ชาวบ้านกเ็ล่าให้ฟังว่า	 แต่ก่อนนีท้างกระทรวงสาธารณสขุมาตรวจเลอืด	 เหน็ว่า 
เลือดเขามีสารพิษสารเคมีหลายอย่าง	 ตัวเขาเองก็รู้สึกเพลียไม่ค่อยสบาย	 แต่ตั้งแต่เริ่มมา 
ปลูกผกักนิเอง	 ไม่ใช้สารเคมทีีจ่ะมสีารตกค้างเป็นอนัตราย	 กร็ูส้กึสบายขึน้	 ตรวจเลอืดกไ็ม่มี 
สารพษิ	 หรอืมแีต่น้อยลง	 เขาจะปลกูส่วนหนึง่กิน	 ส่วนหนึง่เก็บไว้ท�าพนัธุต่์อ	 ส่วนหนึง่ก็ขาย	 
ผกักข็ายบ้าง	 ถ้าเกนิ	 แล้วกข็ายเมลด็พนัธุใ์ห้แก่ศนูย์	 ซึง่จะเอามาเผยแพร่	 แล้วให้คนอืน่ 
ไปอีก	 อย่างในช่วงที่เกิดน�้าท่วม	 เราก็ใช้เมล็ดพันธุ์ผักที่ชาวบ้านผลิต	 แล้วก็น�าไปช่วย 
คนอืน่ทีถ่กูน�า้ท่วม	 หลงัจากน�า้ท่วมกจ็ะได้ปลูกผกัได้ทันที	 เราเรยีกโครงการนีว่้า	 “เพือ่นช่วย 
เพื่อน”	และเมื่อบอกชาวบ้านว่า	 ได้น�าเมล็ดพันธุ์ผักท่ีเขาผลิต	 ไปช่วยเพื่อนๆ	 ในภาค
กลางทีป่ระสบภยั	 เขารูส้กึภมูใิจมากทีไ่ด้ท�าประโยชน์ให้กบัเพือ่นชาวไทยด้วยกนั	 ทนีีก้ม็ี 
เมลด็พนัธุผ์กั	 เมลด็พนัธุพื์ชไร่	 ท�าอกีทีห่น่ึง	 เมลด็พนัธุข้์าว	 กพ็ยายามท�า	 ขณะนีส้ามารถ 
ประกวดประขนักนั	 เมลด็พนัธุข้์าวบ้านไหนทีม่เีมลด็พนัธุข้์าวเสยีปนอยูน้่อยทีส่ดุ	 กป็ระกวด 
ประขนักนั	ชาวบ้านกภ็มูใิจทีไ่ด้เครือ่งหมาย	จเีอพ	ี (GAP	 :	Good	Agriculture	Practices)	
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 แสดงว่าเป็นพชืทีม่คีณุสมบตัดิ	ี เรากม็คีวามร่วมมอืกบั
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 จากการประชุมคราวท่ีแล้วเรื่องหมู่บ้านไร้มลพิษ	 ฝ่ายจีนก็ท�า
ของเขาที่ยูนนาน	และฝ่ายไทยเราก็มีโครงการอยู่ที่ราชบุรี	

ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ส่วนโครงการทีร่่วมมอืกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีอกีอย่างหนึง่คอื	 โครงการวจิยั 
และพัฒนาชาน�้ามันและพืชน�้ามันอื่นๆ	ก่อนนี้ต้นพันธุ์ของชาน�้ามันได้จากหลายมลฑลใน 
ภาคใต้ของจีน	 และได้น�ามาปลูกในเมืองไทย	 ผู้เชี่ยวชาญของจีนก็ชักงงๆ	 เพราะว่าสภาพ
พื้นที่ต่างกัน	 วิธีการปลูก	 วิธีการตัด	ก็ต้องสังเกตเอาเอง	แล้วใช้เฉพาะในเมืองไทย	จะให้
จนีสอนทกุอย่างไม่ได้	 เขาสอนในช่วงแรกๆ	 และตอนนีเ้ราสามารถผลติน�า้มนัออกมาใช้แล้ว	
และโครงการนี้ทางท่านฑูตและภรรยาก็เพิ่งไปเยี่ยม	 จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ	
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สรุป

	 สุดท้ายจะสรุปว่า	 ประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ 
เยาวชนไทยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลเป็นเวลากว่า	 30	 ปี	 เด็กที่ได้ช่วยเหลือพัฒนา 
ในรุ่นแรกๆ	 เดี่ยวนี้ก็ออกมาเป็นครู	 เป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆ	 ทั้งในราชการ	 ทั้งอาชีพ 
ส่วนตัว	 ท�างานบริษัท	 หรือบางคนก็เป็นผู้ประกอบการ	 เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง 
มีบริษัทก่อสร้างของตัวเอง	 เป็นข้าราชการ	 เป็นหมอ	 เป็นพยาบาล	 เป็นวิศวกร	 เป็น 
นักกฎหมาย	 ยิ่งพวกที่เป็นครู	 ก็ไปถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรา 
สอนมา	 ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก	 การเลี้ยงสัตว์	 หรือว่าโภชนาการ	 หรือพวกที่เป็น 
แม่บ้านก็สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี	 และเอาความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อ	 อันนี้คิดว่า 
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 คือเสริมสร้างศักยภาพของคน	 เริ่มต้นตั้งแต่เล็ก	 ถ่ายทอด 
ความรู้	 ปลกูฝังทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	 เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ทีเ่หมาะสม	 
ส่งเสรมิให้เดก็สนใจใฝ่รู	้ สามารถน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสม 
ตามบรบิทของท้องถิน่ของตน	 เช่นนีก้ค็ดิว่าจะเป็นความหมายทีจ่ะพฒันาชนบทอย่างยัง่ยนื	
ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้

ที่จีนมี	 ทั้งข้าว	 ทั้งไม้ผล	 ทั้งพืชไร่	 หรือชา	 ที่มาทดลองปลูกในสภาพแวดล้อมของไทย	 
คดิว่านอกจากความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ท่ีเราจะได้แล้ว	 ก็จะได้ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ประเทศด้วย	 คือว่าชาวบ้านเห็นคนจีนมาแล้ว	 ก็เอาพืชอะไรมาให้เขาปลูก	 ไปส่งเสริมเขา	
ก็เกิดความรู้สึกรักชอบพอกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ามันและพืชน�้ามันศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ มันและพืชน�้มันและพืชน�้ มัน
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ในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”
จัดโดย สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทัพบก
วันที่ 10 มีนาคม 2557

ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

การสร้างสํานึกให้เด็กและเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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 การสร้างสํานึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

 การประชมุทีธ่นาคารกสกิรไทยจัดข้ึนครัง้นี ้มลีกัษณะท่ีแปลกไปกว่ารปูแบบท่ีเคย 
จัดมาแต่ก่อน ก่อนหน้านี้เป็นเวลา 10 ปี จัดที่ธนาคารกสิกรไทยที่กรุงเทพมหานคร และ
มีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ท�างานคู่กัน จัดในหัวข้อต่างๆ โดยน�าเสนองาน 
เปรยีบเทยีบกนัในระหว่างสองประเทศ แต่ครัง้นีม้คีวามคดิใหม่ท่ีทางธนาคารคอืคณุบัณฑรู 
ล�่าซ�า อยากจะจัดที่จังหวัดน่าน 

ตอนแรกก็คิดกันว่าจะเชิญทางจีนมาร่วมด้วยเช่นทุกปี ซ่ึงก็เป็นไปได้เพราะว่า 
ในเรือ่งของการพฒันาป่าไม้ หรอืการรกัษาป่าให้อดุมสมบรูณ์นัน้ ทีจ่รงิกเ็ป็นปัญหาของจนี 
เช่นเดียวกัน ในประเทศจีนก็มีคนซึ่งเป็นประชาชนธรรมดา ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีราชการ 
บ้านเมือง ที่เป็นผู้น�าในการสร้างป่า เป็นท่ียกย่องไปท่ัวประเทศจีน ท่านผู้นี้เสียชีวิต 
ไปแล้ว ท่านได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ออกมาปลูกป่า งานของท่านมีผู้น�ามาสร้างเป็น 
ภาพยนตร์กึง่สารคด ี ซึง่เป็นเรือ่งจรงิ แต่ว่าเป็นการแสดงจึงเหมอืนเป็นเรือ่งนวนยิาย ท้ังๆ ท่ี 
เป็นเร่ืองจริง ชื่อจริง สังเกตเห็นว่า นอกจากท่านจะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้ว ยังชักชวน 
ชาวบ้านมาให้ช่วยกันปลูก และเป็นที่ปรึกษาของชาวบ้านในการเพาะปลูกให้ได้ผลดี  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถา
เรื่อง การสร้างส�านึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถา
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ตัวท่านเองเป็นชาวบ้าน เพราะฉะนั้นจะทราบว่าชาวบ้านที่นั่นต้องการอะไร และควรจะ 
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ก็ท�าได้ในเขตที่เมื่อเทียบกับประเทศจีนทั้งประเทศก็ไม่กว้างนัก 
แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเปรียบกับเรา ท่านผู้นี้ท�างานได้อย่างกว้างขวางมาก ตอนแรกก็นึกอยู่
เหมือนกันว่าจะเชิญหน่วยงานในลักษณะเดียวกันในประเทศจีนมา แต่ว่าขั้นทดลองคราว
นี้เอาเฉพาะคนไทยก่อน

จังหวัดน่าน

 ที่พูดถึงจังหวัดน่านนี้ ก็เพราะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาป่าไม้ที่สวยงามลดลง 
ที่จริงทางราชการที่จังหวัดน่านได้คิดถึงประเด็นนี้มาเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว แต่ก่อนนี ้
มีโครงการของทางจังหวัดที่ชื่อว่า “น่านเขียวขจี” แต่เดี๋ยวนี้จะมีใครสักกี่คนที่ได้ยินชื่อ  
“น่านเขยีวขจ”ี ไม่เคยได้ยนิคนพดูเรือ่งนีม้านานแล้ว กไ็ม่ทราบว่าโครงการ “น่านเขยีวขจ”ี  
จะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหน ตอนนั้นมีโครงการของจังหวัดน่านที่เด่นๆ คือ น่านเขียวขจี  
ต้องการให้น่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนภูเขา มีความเขียวขจี สมัยก่อนนั้นเขียวขจีจริงๆ  
เพราะเคยมาจังหวัดน่านเมื่อปี 2510 กว่าๆ ก็เขียวขจี แต่ต่อมาก็เขียวขจีน้อยลงทุกที  
ทีไ่หนทีเ่ขาพดูเรือ่ง เขยีวขจ ี แปลว่ามนัไม่เขยีวขจ ี เขาถงึต้องพดู แล้วกม็โีครงการทีจ่งัหวดัน่าน 
ส�านกังานจงัหวดัทีเ่ขาสนใจท�าคอื โครงการเกีย่วกบัการปลกูหม่อนเลีย้งไหม ซึง่กไ็ม่ทราบว่า
ด�าเนินการไปได้ถึงแค่ไหน 

 ในเดอืนพฤศจกิายน 2538 ได้น�านกัเรยีนนายร้อยมาทัศนศกึษาดงูานท่ีจังหวดัน่าน  
ก็ได้ท�าคู่มือทัศนศึกษาจังหวัดน่านเอาไว้ มีข้อความ มีข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน 
ของจังหวัดน่าน ซึ่งได้จากเอกสารของส�านักงานจังหวัด และมีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงป่าไม้  

ป่าไม้ที่สวยงาม เขียวขจีที่จังหวัดน่านป่าไม้ที่สวยงาม เขียวขจีที่จังหวัดน่าน
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กรณีนี้คนที่เขียนเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แต่ก็ได้ข้อมูลจาก 
จงัหวัดน่าน เขาเขยีนไว้ในเรือ่งป่าไม้ว่า พืน้ทีป่่าไม้ของจงัหวดัน่านในปัจจบุนัลดลงเรือ่ยๆ  
เพราะถกูบกุรกุทกุปี โดยเฉพาะพืน้ทีส่งู ประกอบกบัประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทาง 
การเกษตร และพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขา มพีืน้ทีร่าบน้อย ท�าให้มกีารบกุรกุท�าลายพืน้ทีป่่า  
เพือ่ท�าการเกษตรในรปูของการท�าไร่เลือ่นลอย ในปี 2507 จังหวดัน่านมป่ีาไม้ 6,251,480 ไร่  
หรือเท่ากับ 87.19 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด แต่จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 2538  
คือปีที่ไปทัศนศึกษานั้น ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าไม้จ�านวน 3,273,750 ไร่ หรือเท่ากับ  
45.66 เปอร์เซน็ต์ของพืน้ทีจ่งัหวดั กล่าวได้ว่าพืน้ทีป่่านัน้ถกูบกุรกุไปจ�านวน 2,977,730 ไร่  
หรือถูกบุกรุกเฉลี่ยปีละประมาณ 146,000 ไร่ แล้วเขาก็เล่าเรื่องการเลิกสัมปทานป่าไม ้
สาเหตุการเพิ่มขึ้นและลดลงของป่าไม้ ก็มีค�าอธิบายยืดยาว และอธิบายเรื่องเขตอุทยาน 
แหล่งน�า้อะไรต่างๆ หนังสอืเล่มน้ีไม่ได้จ�าหน่าย คอืท�าเฉพาะแจกนกัเรยีนนายร้อยในยคุนัน้ 
ซึ่งป่านนี้ก็น่าจะเป็นนายพันนายพลกันไปหมดแล้ว หลายท่านก็มีหน้าที่ในการดูแลป่าไม้ 

 เร่ืองป่าไม้ทีเ่ราจะพูดกนัเป็นเร่ืองทีส่�าคญั ทุกคนในโลกกว่็าอย่างนัน้ หลายท่ีป่าไม้ 
เหมอืนกบัซปุเปอร์มาร์เกต็ของชาวบ้าน เวลาจะเอาอะไร กไ็ปเอาในป่านัน่แหละ มปัีจจยัสี่  
ที่เรารู้จักกันนั่นแหละ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ก็หาได้จากป่า 
ทัง้นัน้ ตอนนัน้ไปท�าโครงการเกีย่วกบัเรือ่งการปราบมาลาเรยีทีเ่ขมร กจ็ะต้องเชญิชาวบ้าน 
มาพบกนั แต่ว่าจะเชญินีก่ต้็องเอาข้าวห่อแจกเขา เพราะเขามาประชุมกับเรา เขาไม่มเีวลาไป 
“ซปุเปอร์มาร์เกต็” เขาจะต้องไปหาทกุสิง่ทกุอย่างแถวท่ีไปท�างาน การเกษตรก็ยงัท�ากันน้อย 
ส่วนมากก็หยิบเก็บจากป่าทั้งนั้น ป่าที่อุดมสมบูรณ์ยังช่วยป้องกันน�้าท่วม ดินถล่ม ซึ่งเคย
เกิดที่น่านในสเกลที่ใหญ่มาก และช่วยป้องกันความแห้งแล้งด้วย 

แนวทางการดําเนินงาน

 ในปี 2520 กว่าๆ ก็เริ่มสนใจเรื่องโครงการอาหารและโภชนาการ โดยมุ่งไปที่ 
โรงเรียน เพราะโรงเรยีนเป็นสถานทีร่าชการท่ีทุกหน่วยงานจะมาชุนนมุกนัได้ และมอียูใ่น 
ทุกแห่งของทุกพื้นที่ อย่างไรนักเรียนก็ถูกบังคับให้มาโรงเรียน สมัยก่อนเรียกการศึกษา 
ภาคบังคับ เดี๋ยวนี้ให้เรียกว่า บริการทางด้านการศึกษา เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการและรัฐ 
ต้องบริการ ไม่ใช่รัฐไปบังคับจับคนมา ทุกคนต้องการเรียนหนังสือ เป็นที่ที่ทุกคนมา 
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ชุมนุมกัน ก็เริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้เล็กน้อย ปลูกผัก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้าน 
โภชนาการที่ว่า จะต้องกินอะไรเข้าไปร่างกายจึงจะแข็งแรง สมองดี เรียนหนังสือได้  
ผูใ้หญ่กท็�างานได้ แต่ตอนน้ันเริม่ทีเ่ด็ก ตัวเราเองกน็บัว่าเดก็เหมอืนกนั เดก็พอใช้ เพราะว่า  
ทนุรอนทีจ่ะเริม่โครงการกไ็ม่ม ี สมยันัน้ท�างานไม่ได้เริม่ทีห่าทนุ ท�างานซะก่อน แล้วค่อยว่ากนั  
ดูสิว่าโมเดลที่คิดนั้น มันดี มันถูก มันผิด มันเป็นไปได้แค่ไหน ค่อยๆ ท�า แต่ว่า 
ตอนนัน้เมลด็พันธุก์ห็ายาก ราคาค่อนข้างสงู บางทีเอาเมลด็พนัธุม์า ในกระสอบเมลด็พนัธุ์ 
มีทั้งเมล็ดพันธุ์นานาชนิด มีก้อนกรวด ก้อนหิน ก้อนหญ้า เศษไม้ มีมาครบหมด บางที
ความงอกก็ต�่า เอาไปให้ครู ตชด. ไปใหม่อีกปี ครู ตชด. ก็ต่อว่า เอาอะไรมาให้ไม่รู้ ปลูก 
ไม่ขึ้นเลย ต้องใช้วิธีเอาจากป่านี่แหละ คืออาหารที่เป็นของธรรมชาติ มีอยู่แล้ว ตอนแรก 
กใ็ห้เกบ็กนิกนัไป พอต่อมาเริม่มวีชิาการมากขึน้ เอาพชืหรอืสตัว์ สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ
นีไ้ปเข้าห้องแลบ็ แล้วตรวจดูว่า จะเป็นพชืท่ีเป็นอาหารทางเลอืก หรอือาหารแลกเปลีย่น  
จากที่มีอยู่ทั่วไปตามต�าราเรียน จะมีแร่ธาตุอะไรบ้าง มีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่ 
อะไรเหล่านี้ มีอยู่ในพืชแค่ไหน ก็น�ามาส่งเสริมให้รับประทาน ที่ต้องการจะเน้นคือว่าสิ่ง
เหล่านี้ก็มาจากป่านั่นเอง 

 ทีจ่รงิแล้วข้าพเจ้าได้เหน็ความสวยงามของป่าเขาล�าเนาไพรในประเทศต่างๆ มาตัง้แต่ 
ยังเยาว์วัย อย่างที่หัวหินนี้ สมัยนั้นมีป่ามาก พี่เลี้ยงเล่าว่า อายุสองเดือน เขาก็จับใส่ 
ตระกร้า หรือใส่อะไรไม่ทราบ แล้วขึ้นรถไฟไปหัวหินแล้ว สมัยนั้นไม่มีถนน เราก็ไปอยู่ 
เรื่อยๆ ก็เห็นเรื่องป่าไม้มา พออายุได้ 7 ปี ก็รู้เรื่องแล้ว ไปท่ีเชียงใหม่ ก็มีป่า มีคนท่ี 
อาศัยป่าเป็นที่อยู่ เป็นที่เลี้ยงชีพ ได้เห็นและคลุกคลีอยู่กับป่าไม้อยู่ และก็มีปัญหาอยู่  
สมัยก่อนชาวบ้านใช้วิธีถางป่า ท�าไร่เลื่อนลอย แต่ว่าในวิชาท่ีเรียนท่ีจุฬาฯ เขาอธิบาย 
ให้ฟังว่า ชาวบ้านท�าไร่เลื่อนลอย ย้ายอพยพไปเรื่อยๆ จะมีวงจร ถึงเวลา 20 กว่าป ี
วงจรกจ็ะกลบัมาทีเ่ดมิ เวลานัน้ สมยัทีส่อน เขามกีารค�านวณต่างๆ แต่จ�าไม่ได้แล้ว กจ็ะม ี
พืชพรรณธรรมชาติทีพ่ระเจ้าอยูห่วัรบัสัง่ไว้ว่า การรกัษาป่าไม้ ถ้าไม่ไปรงัแกมนั มนักจ็ะขึน้มาเอง  
กลับคืนตามธรรมชาติ เราจะไปดุชาวเขาที่ท�าไร่เลื่อนลอย แต่ที่จริงแล้ว ถ้าเป็นจ�านวน 
คนเท่าคนในสมัยก่อน วิธีการที่เขาย้ายไปเรื่อยๆ ผู้คนจากในเมืองก็ยังไม่ได้บุกเข้าไปป่า  
ท�าอะไรต่างๆ ท�ากันอยู่แบบดั้งเดิมนี่ ก็ไม่ค่อยเสียหายมากนัก 
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 ต่อมาเริ่มท�าป่าไม้แบบลักลอบ มีเครื่องมือ เลื่อยไฟฟ้า ซึ่งเลื่อยได้รวดเร็ว  
ท�าลายล้างเร็ว ตอนหลังไม่ใช่วิธีเล่ือยแล้ว ใช้วิธีเผาป่าท้ังภูเขา เพ่ือจะปลูกพืชท�าไร่ท�ามาหากิน 
เดิมบอกว่าเผาป่าเพ่ือหาแมลง แต่ต่อมาเร่ืองแมลงก็ไม่มีใครพูดถึง ในบางพ้ืนท่ีแถวน่านไม่ได้ 
พูดถึงแม้กระทั่งตัดไม้ท�าลายป่า จะเอาไม้เถื่อนไป ก็ไม่พูดแล้ว ตัดไม้ปลูกพืชไร่อย่างเดียว 
ท�าให้พืชสัตว์ตามธรรมชาติที่มีอยู่หมดไป เผาซุปเปอร์มาร์เก็ตไปหมด จะเห็นในภาพนี้ 

พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านลดลงเรื่อยๆ จากการถูกบุกรุก โดยเฉพาะพื้นที่สูงพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านลดลงเรื่อยๆ จากการถูกบุกรุก โดยเฉพาะพื้นที่สูง

 เมือ่เริม่มแีนวคิดหลกัๆ กเ็ร่ิมท�าท่ีโน่นท่ีนี ้ ไม่ใช่เฉพาะท่ีโรงเรยีน ตชด. แห่งเดยีว  
แต่ว่าโรงเรยีน ตชด. เป็นทีท่ีท่�างานเป็นกอบเป็นก�า เป็นช้ินเป็นอนัมากข้ึน เนือ่งจากข้าพเจ้า 
เป็นครู และท�างานเร่ืองโภชนาการของเด็กอยู่แล้ว จึงคิดว่าการฝากแนวคิดให้แก่เด็ก 
ให้ศกึษาหาความรูจ้ากป่าไม้เป็นสือ่การสอนทีด่ทีีส่ดุ  กม็คีนอืน่ท�าอยูบ้่าง แต่ว่าเป็นแนวคดิ 
อีกแบบหนึ่ง คือ เขาจะท�าให้เห็นรูปภาพป่าที่แห้งแล้ง มองไม่เห็นต้นไม้ มีไฟป่า เพื่อให้
เกิดความสลดสังเวช จะได้ไม่ท�า แต่ข้าพเจ้าพยายามพูดศัพท์ทางพระ แต่ว่าไม่มีคนเข้าใจ 
พอดเีหน็ว่าทีน้ี่มพีระสงฆ์เยอะ คือบอกว่า กรรมฐานต่างๆ มถึีง 40 กอง เรากเ็ลอืกเอาสิง่
ทีต้่องตามจรตินสิยัของเรา แบบให้เกดิความสลดนัน้เรยีกว่าพจิารณา อสภุกรรมฐาน คอื 
ให้พิจารณาซากศพของไม่สวยงาม แต่ความคดิของเราอยากให้พจิารณาความสวยงามของมนั  
ให้ดสูว่ิาป่าเป็นสิง่สวยงาม เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ว่าอย่างนัน้ เมือ่คนเรา
เหน็ว่าเป็นสิง่ทีน่่ารกั น่าสนใจ และเป็นสมบตัขิองเรา เราจะหวงแหน ไม่อยากท�าร้าย ใคร
ที่เรียนเรื่องอะไร เขาก็จะรักเรื่องนั้น มีอยู่ครั้งหนึ่งปลวกมาแทะบ้าน แทะต้นไม้ ก็ไปหา
อาจารย์ที่ว่าให้เค้าช่วย ท�าอย่างไรจะก�าจัดปลวกได้ แต่ไปผิดคน อาจารย์คนนั้นท�าวิจัย
เรื่องปลวกและรักปลวก เขาก็จะไม่ท�าลาย เพราะอาจารย์ท่านรักมาก จึงผิดวัตถุประสงค์
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 เราต้องการให้เด็กหรือเยาวชนเรียนตั้งแต่ต้น และไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชน  
โครงการต่างๆ ก็ได้ เชื้อเชิญ ชักชวน ผู้ปกครองของเด็ก และผู้น�าท้องถิ่น เข้าร่วม 
ท�างานด้วยกนั เป็นแนวทางการด�าเนนิการ คอื ผูท้ีเ่รยีนลงมอืปฏบิตัเิอง เกดิเป็นโครงการ 
ที่แยกออกมาชัดเจน 2 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ 
อีกโครงการ คือ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตน หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อที่จะ 
ให้รู้ว่ารากเหง้าของตัวคอือะไร สองอย่างนีบ้างทกีใ็กล้ชดิกนั เพราะว่า วฒันธรรมท้องถิน่ 
ของหลายๆ แห่ง ก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนกัน 

เราท�ามานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นของคูกั่น  
ไม่ใช่ว่าท�าการเกษตรจะต้องท�าลายธรรมชาตสิิง่แวดล้อมหมด นัน้เป็นความคดิทีไ่ม่ถกูต้องนกั 
ให้เยาวชนคิดว่า แต่โบราณมขีองอะไร เช่น เดก็ไปศกึษาเรือ่งการย้อมผ้า ใช้การย้อมผ้า 
ด้วยรากของต้นอะไร ด้วยเปลือก ด้วยเมล็ด ด้วยใบของต้นอะไร ซึ่งหากเป็นครูมาจาก 
ข้างนอกเขาจะไม่ทราบเร่ืองเหล่าน้ี เด็กกส็ามารถไปถามจากคณุปู่ คณุย่า คณุตา คณุยาย  
คุณพ่อ คุณแม่ เขาก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไร  

ป่าชุมชนกับนักเรียนโรงเรียน ตชด.

 ป่าทีเ่ป็นสือ่การสอนในหลายๆ เรือ่งนี ้คอืป่าทีเ่ราเรยีกว่า ป่าชมุชน ป่าชมุชนนี ้
ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2530 ที่ท�าจริงจังโดยใช้ป่าชุมชนที่มีอยู่แล้วในชุมชน หรือ 
ชุมชนไหนไม่มี ทางโรงเรียนก็ประสานกับชุมชนขอกันพื้นท่ีป่าเพื่อท�าเป็นป่าชุมชน และ 
ร่วมกนัดแูลรักษา  ครูกจ็ะมกีจิกรรมพานักเรยีนไปศกึษาธรรมชาตวิิทยาในป่าว่ามีอะไรบ้าง  
มีพืช มีสัตว์ มีหินและดินเป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์อย่างไร ในด้านความสัมพันธ์ทาง 
นิเวศวิทยา  เป็นสิ่งที่ส�าคัญ  เพราะว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยและพึ่งพากัน  ป่ามีนกมีสัตว์ 
เป็นผู ้ช่วยผสมพันธุ ์พืชในป่า และหากมีป่า สัตว์ก็อาศัยได้ จะอธิบายทุกข้ันตอนใน 
ระบบนิเวศว่า อะไรสืบเน่ืองกับอะไร บางพื้นท่ีก็ร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในเขตท่ีกันไว้ 
เป็นป่าชุมชน

 จากการด�าเนินงานพบว่า หลายพืน้ท่ีได้ผลดมีาก และผูน้�าชุมชนซ่ึงเป็นกรรมการ 
การศกึษาของโรงเรยีน กเ็ป็นผูน้�าในการรกัษาป่าชมุชน บางทกีอ็อกไปทกุวนั บางทกีเ็มือ่ม ี
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เหตุการณ์ส�าคัญ วันส�าคัญของประเทศ วันหยุดราชการ หรือวันส�าคัญทางพุทธศาสนา  
นอกจากกจิกรรมทางศาสนา กจ็ะมกีจิกรรมเพิม่ขึน้มาอกีอย่างคอื ดแูลรกัษาป่าชมุชนของเขา  
ที่เขาจะเรียนรู้ได้ ภายหลังนอกจากให้เข้าไปชี้เฉยๆ ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องป่า มีแม้กระทั่งนิทานพื้นบ้าน และวิชาการต่างๆ แล้วเราเอามาโยงกับทาง
ด้านวิชาการในโรงเรียน เช่น วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา แม้แต่คณิตศาสตร์ก็ท�าได้ 
สามารถค�านวณต่างๆ เกี่ยวกับต้นไม้ได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ผู้น�าชุมชน ซึ่งเป็นกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ชักชวนนักเรียนท�ากิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนของเขา

 ในปี 2554 ได้เริม่ด�าเนนิการร่วมมอืกบักรมป่าไม้ 
ศึกษาพื้นที่ปลูกป่าที่ถูกท�าลายไป ทั้งพื้นที่ภูเขา พื้นที่ 
ป่าพรใุนภาคใต้ พืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีป่ระสบภยัธรรมชาต ิ น�า้ท่วม  
ดนิถล่มต่างๆ สร้างบ้านไปกย็งัถล่มเพิม่ขึน้ไปอกี อย่างพืน้ดนิ 
แถวนี้เอง เพิ่งเกิดดินถล่มไปก็ย้ายบ้านชาวบ้านไป ไอ้ที่ 
ย้ายไปใหม่กดู็หน้าตาน่ากลวัมากเหมอืนจะถล่ม ตอนนีย้งั 
ไม่ถล่ม แต่ว่าเมื่อไหร่จะถล่มก็ไม่ทราบ จึงได้ท�าหลักสูตร 
การทดลองส�าหรับชั้น ป.5 เป็นหลักสูตร 40  ชั่วโมง  
เดก็นักเรียนบางทกีไ็ม่ใช่แค่ ป.5 อย่างเดียว บางทกีร็วมๆ 
กันหลายชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน กศน. ที่ครู  
กศน. รับการฝึกอบรมมาให้สอน ให้ใช้สื่อการสอนที่มีใน 
พื้นที่ ก็ท�าโมเดลที่แสดงให้เห็นว่า ดินถล่ม ป่าไม้หมดไป 
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จะเกิดอะไรขึ้น ข้อเสีย ข้อที่เป็นปัญหา จะเป็นอย่างไร  
ก็ให้เขาไปสงัเกตอกีในพืน้ทีจ่รงิ คณุครจัูดการได้ด ี ท�าให้ 
เห็นความส�าคัญของป่า 

 กิจกรรมในห้องเรียนออกแบบให้เด็กรู้ถึงการ
เจริญเติบโต กว่าป่าไม้จะสมบูรณ์ต้องใช้เวลานานเท่าไร 
ท�าการทดลองศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ท�าให้มี

กิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน 
ทีอ่อกแบบให้เดก็มคีวามรูส้กึทีด่เีกีย่วกบัป่า

ความรูส้กึทีดี่ๆ เกีย่วกบัป่า จนสามารถถ่ายทอดสิง่ทีด่ทีีเ่กดิขึน้ในตวันกัเรยีนผ่านกจิกรรม
การเล่นละครได้ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 โครงการที่ท�ามานานแล้วเช่นกันคือ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตอนนั้นตอนที่ 
ได้ไปบรรยายทีส่วนควิ ประเทศองักฤษ อาจารย์ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่านบอกว่า  
หัวข้อที่พูดน้ีน่าจะเป็นพวกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพราะว่าเป็นเรื่องท่ีค้นคิดและ 
ด�าเนินการกันมาเองในประเทศไทย โดยท่ีไม่ใช่ว่าไปเลียนแบบโมเดลจากต่างประเทศ 
ก็เป็นงานหน่ึงของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  
เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
เดก็ทัง้ในต่างจงัหวดัและทีก่รงุเทพฯ ระดบัตัง้แต่อนบุาลจนถงึมหาวทิยาลยัมาศกึษาเรือ่งพชื  
ยิง่เรยีนสงูเท่าใด กอ็าจจะท�าได้ลกึ เช่น มกีารน�าไปศกึษาในห้องแลบ็ เยาวชนน�าพรรณไม้ 
มาปลูก แล้วสงัเกตการณ์ในโรงเรยีน โยงกบัวชิาต่างๆ แต่ก่อนเรยีกว่า 8 กลุม่สาระวชิา 
แต่เดี๋ยวนี้ก�าลังจะเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว จ�าไม่ได้ แต่รวมแล้วคือทุกวิชา ท้ังวิชาทางศิลปะ 
วชิาทางภาษา ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษามาเลเซีย ภาษาเขมร มดีนตรี  
นาฏศิลป์ ศึกษาทั้งด้านชีวภาพและกายภาพของการเจริญเติบโตของพืช ได้ใช้ทุกวิชา  
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อท�าให้เห็นคุณค่าของพรรณไม้

 โรงเรยีนมอีกีโครงการคือ SchoolNet มหีลายโรงเรยีนท่ีน�าผลการศกึษาของเขา 
ลงใน SchoolNet เพือ่ให้นกัเรยีนโรงเรยีนอืน่ได้ศกึษาเช่นเดยีวกนั และคนทีด่ ู SchoolNet  
ก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทย ชาวต่างประเทศเข้ามาดดู้วย กม็ชีาวต่างประเทศทีม่าสนใจโครงการ  
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แล้วกม็าอาสาสมคัรมาเป็นครสูอนนกัเรยีน สอนทไีด้หลายโรงเรยีนเพราะว่า เดีย๋วนี ้ social  
media ทีม่อียู ่ สามารถเผยแพร่ความรูไ้ด้กว้างไกล และมกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่าง 
คนไทยกบัชาวอเมรกินัทีม่าสอนนกัเรยีน ได้รวบรวมพนัธุไ์ม้ไว้มากทีเ่ดยีวกนั ท�าให้มพีนัธุพ์ชื 
และตวัอย่างพืชแห้ง ซึง่เป็นเทคนิคทีต้่องหัดท�า มมีมุหนงัสอืค้นคว้าทางด้านพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เด็กโรงเรียน ตชด. ก็มีโครงการศึกษาว่า เฟิร์นในโลกมีก่ีชนิด ในประเทศไทย 
มีกี่ชนิด ในหมู่บ้านเรามีกี่ชนิด เขาเดินส�ารวจพันธุ์ไม้ เขามีกล้องดิจิทัลถ่ายรูป แล้วก็ไป 
ค้นเอกสารที่มุมหนังสือ รู้แล้วก็ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนไว้เผยแพร่ความรู้แก่ทุกคน ก็เป็น
งานที่ท�าได้ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซ่ึงท�ากันทั่วประเทศมีสัญลักษณ์ที่ช่วยกันเลือก 
เป็นดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็นพืชประจ�าท้องถิ่นของจังหวัดน่านนี้เอง ก็ถือว่าจังหวัดน่านม ี
ส่วนร่วมในเร่ืองน้ี เราได้ท�าการปลกูปักพันธกุรรมพชืในป่าธรรมชาต ิ รวบรวมพนัธกุรรมพชื 
ที่มีแนวโน้มที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เกิดจากเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ก่อนนี ้
เวลาจะท�าเขือ่นกด็ ี จะวางสายไฟฟ้าแรงสงูกด็ ี เรากใ็ห้คนของเราทีอ่ยูใ่นโครงการอนรุกัษ์ 
พันธุกรรมพชืไปส�ารวจก่อนทีพ่ชืเหล่านัน้จะถกูท�าลาย กม็กีารย้ายที ่ ตอนหลงัทีป่ลกูปัก 
ไว้ได้ กท็�าแผนทีโ่ดยใช้ GPS ก�าหนดว่า พืน้ท่ีตรงนีเ้ป็นต้นอะไร อนันีไ้ด้ช่วยสร้างจติส�านกึ 
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ   

กิจกรรมเดินส�ารวจพันธุ์ไม้
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ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

 การฟื้นฟูป่าก็เป็นเรื่องเร่งด่วนในชุมชน มีหลายตัวอย่าง แต่จะพูดก็ไม่มีเวลา  
เอาย่อๆ ก็แล้วกัน เรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสซ�้าๆ อยู่อย่างนั้นในหลายพื้นท่ี 
หลายแห่งว่า ป่า 3 อย่าง มีป่าไม้ใช้สอย เป็นไม้ไผ่โตเร็ว หรือสะเดา ไม้ผล ผักกินใบ  
ผักกินหัวชนิดต่างๆ นี่ก็เป็นอาหาร เป็นแหล่งรายได้ เอาไปขายได้ แม้แต่ต้นท่ีเขาท�า 
ป่าไม้กันสมัยก่อนคือปลูกสัก เขาตัดปั๊บก็ต้องปลูก มีวงรอบการตัด มีการปลูกทดแทน  
อย่างที่ 4 คือเป็นอุปกรณ์ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า สิ่งนี้จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศ 
ป้องกันผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน�้าฝน ค่อยๆ ปลดปล่อยความชื้นสู่สวนเกษตรกรรม และ
เป็นการอนุรักษ์ดินและน�้าที่ดีที่สุดคือ พืชพันธุ์ธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นเอง 

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เรือ่งนีค่้อนข้างเป็นเรือ่งทีข่ดัแย้งกนั  
เพราะว่าคนทัว่ไป ถ้าปลกูต้นไม้ กต้็องการ 
ปลูกต้นไม้ทีม่ผีล ต้นไม้ทีใ่ห้ผลติภณัฑ์ เช่น 
ยาง แต่พืชพวกนี้เป็นพืชจากภายนอก 
เมื่อน�ามาปลูกแล้วก็เป็นต้นสูง แต่ว่าราก
จะไม่หยั่งลงไปในดินได้ลึกเท่าพืชพันธุ ์
ธรรมชาติ เราก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์
ของพวกนี้คือ ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า 

อกีอย่างหนึง่คอืให้เกดิเป็นร่มส�าหรบัให้พชืพนัธุท์างเศรษฐกจิต่างๆ ทีเ่ป็นสมนุไพร ทีเ่ป็น 
พชืราคาสงูให้ขึน้อยูใ่ต้น้ันได้ อย่างเช่น เขาท�าสวนกาแฟในต่างประเทศ ก็ต้องมพีชืพืน้เมอืง 
พวกนี้ขึ้นอยู่ เพื่อให้ร่มแก่ต้นกาแฟของเขา

การปลูกป่า Re-Green Movement

 โครงการนี้มาจากต่างประเทศ ชื่อว่า Re-Green Movement (RGM) เป็น 
การริเร่ิมจากประเทศญีปุ่น่ เขามาท�าในเมอืงไทยทุกปี ส่วนมากจะมาท่ีจงัหวดัน่าน เป็น 
ชาวญี่ปุ ่น ไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นประชาชนญี่ปุ ่น เป็นแม่บ้าน อาจจะมี 
นักการเมืองท้องถิ่นบ้าง ใช้ปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ ที่เรียกว่า Ecological  
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Reforestation เป็นแนวทฤษฎีของศาสตราจารย์อะกิระ มิยาวากิ แต่ว่าผู้ที่น�ามาให้เรา 
นี้คือศาสตราจารย์ ชุนจิ มูไร ซึ่งท่านเป็นวิศวกร ตอนหลังมาเล่นมากเกี่ยวกับ Remote  
Sensing เมือ่มาดเูรือ่งป่าท่านสนใจ Re-Green Movement จงึเริม่ท�ากนัมาตัง้แต่ พ.ศ. 2534 

กิจกรรมปลูกป่า Re-Green Movement
ของศาสตราจารย์อะกิระ มิยาวากิ

ตอนที่ศาสตราจารย์มูไรพาไปหา 
ศาสตราจารย์มยิาวากนิัน้ โดนท่านมยิาวากิ 
ดเุอา บอกว่าคนอย่างนีไ้ม่อยากคบด้วยหรอก  
ถามท่านว่า เป็นอย่างไร ดูแต่ภาพถ่ายดาวเทยีม  
แล้วไม่เคยไปแตะพืน้จรงิ อยูแ่ต่ในห้อง อยูก่บั 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแต่ภาพถ่ายดาวเทียม 
อย่างนั้นแหละ จะไปได้อะไร ก็บอกว่า 
เปล่าเลยนะ ความจริงเริ่มขึ้นจากการเหยียบ 
พื้นที่จริงๆ อธิบายท่านฟังท่านก็ยอมรับดี  
ท่านใช้ปลกูไม้ท้องถิน่ให้หนาแน่น และปลกูผสมหลายพนัธุ ์ 3 - 5 ต้นต่อพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร 
แล้วก็เชิญชวนบุคคลต่างๆ มีแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป มาจากญี่ปุ่น มาเป็นประจ�า 
แต่ละปีจะปลกูต้นไม้ในพืน้ทีข่นาดใหญ่ตัง้แต่ 0.8 จนถึง 2 เฮคตาร์ ในหมูบ้่านใน 3 จังหวดั 
คือ ราชบุรี เลย และน่าน แต่ละปีก็ปลูก 10,000 ต้นขึ้นไป เวลานี้ไปดูต้นที่ท่านเหล่านี้
ปลูกไว้ ตอนนี้สูงท่วมหัวเลย

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา

 โครงการอทุยานธรรมชาติวทิยาเริม่ต้นตัง้แต่ปี 2543 จากการท่ีไปเท่ียว ชอบไป 
เทีย่วเดนิป่า สมยัก่อนนีท้ีอ่�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ี เป็นพืน้ท่ีท่ีร้อนมาก เดนิเหนือ่ยมาก  
ไปเห็นล�าธารก็ดีใจ วิ่งเข้าไป ปรากฏว่าเป็นธารน�้าร้อน ก็แย่หน่อย วันนั้นกินข้าวไม่ได้ 
ทั้งวันเลย ร้อนมาก กินได้แต่น�้า แต่ท�าให้เกิดแนวคิดว่าพื้นที่นี้เป็นเหมืองเก่าและเป็น 
ชายแดนติดกบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า ครอบคลมุพืน้ที ่ 210 ตารางกโิลเมตร เป็นป่า 
ที่เป็นต้นก�าเนิดของล�าน�้าภาชี มีล�าน�้าย่อยหลายลุ่มน�้าเช่น ห้วยบ่อหวี ห้วยบ่อคลึง  
ห้วยคอกหมู ห้วยค้างคาว รวมกันยาวกว่า 220 กิโลเมตร พื้นท่ีด้านหลังเป็นเทือกเขา 
ตะนาวศรี ซึ่งเป็นเสมือนก�าแพงปะทะพายุฝนเอาไว้ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง 
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ชีวภาพ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เป็นที่เกิดของป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาและป่า 
เบญจพรรณทีอ่ดุมสมบรูณ์ และยงัมคีวามหลากหลายทางธรณวีทิยา ท้ังสภาพดนิ หนิ แร่ 
บางส่วนเคยเป็นพืน้ทีส่มัปทานท�าเหมอืงแร่ดบีกุ กม็ลี�าห้วย น�า้ตก ภเูขา ทีร่าบ บ่อน�า้ร้อน 
เป็นต้น 

ตอนนี้เป็นที่ศึกษาที่คนนิยมไปศึกษากันมาก มีเส้นทางการเดิน ส�ารวจจ�าแนก 
ทรัพยากรชวีภาพและกายภาพ เป็นงานทีค่่อนข้างจะใหม่ เมือ่ตอนไปเริม่เดนิทาง พบว่า 
ไม่มีนักส�ารวจเก่าๆ เข้ามา ท�าไมถึงเว้นที่ตรงนี้ไว้ก็ไม่ทราบ การที่ผู้ที่ศึกษาเรื่องป่าไม้ที่มี 
ชือ่เสยีงไม่ได้ท�าตรงน้ี กเ็ป็นโอกาสปรบัปรงุพืน้ท่ีตรงนีเ้ป็นสถานศกึษาธรรมชาต ิ ถ่ายทอด 
เทคโนโลยทีางวชิาการ มกีารจัดค่ายสิง่แวดล้อม 2 วนั 3 คนื โดยเปรยีบแต่ละคนเหมอืน 
เป็นเมลด็พนัธุท์ีด่ ี ปลกูจติส�านกึ ฝึกกระบวนการทักษะทางวทิยาศาสตร์ ร่วมกันเป็นหมูค่ณะ  
ศึกษาคุณค่าของธรรมชาติ มี 4 หลักสูตร คือ เรียนรู้เรื่องต้นไม้ เรียนรู้สิ่งแวดล้อม  
สิง่แวดล้อมเบือ้งต้น และมโีครงการเพือ่นสายน�า้ กจิกรรมสิง่แวดล้อมศกึษานีก้เ็ป็นกจิกรรม 
ระยะสัน้ 1 - 3 ชัว่โมง เน้นความเข้าใจธรรมชาตสิิง่แวดล้อม มเีส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาติ  
ใต้เงาไม้ เพื่อนสายน�้า มหาวิทยาลัยเหมืองแร่ ต้นไม้ ไม้พื้นราบ ป่าไม้ ถุงเพาะช�า  
กาบกล้วย พลังงานแสงอาทิตย์ น�้าตกเก้าโจน และธารน�้าร้อนบ่อคลึง 
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คนอยู่ร่วมกับป่า : ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

 โครงการที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาพยายามตั้ง 6 โครงข่าย คนอยู่ร่วมกับป่าได้ มีการ 
จดัท�าแปลงเกษตรผสมผสานบนทีส่งู พฒันาคดัเลอืกพนัธุข้์าวไร่ และข้าวพืน้เมอืง เพือ่ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พบว่า พันธุ์ข้าวเล็บช้างและพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 
มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ ท�าได้ในด้านที่ว่า บางแห่งท�านาได้ 2 ครั้งต่อปี ไม่ต้องขยาย 
พืน้ทีท่�าไร่ข้าวเพิม่ขึน้ ท�าธนาคารข้าวส�าหรบัครวัเรอืนท่ีขาดแคลนข้าวด้วย ก็จะมกีารจัดการ 
ป่าเสื่อมโทรม พยายามที่จะเร่งท�า สิ่งที่ต้องพยายามท�ามากคือ วนเกษตร มีการปลูกพืช 
พื้นเมือง อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ จะเป็นร่มเงา และจะต้องเลือกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร  
ทีไ่ม่กลวัความร่ม ส่วนมากพชืจะกลวัความร่ม มกัชอบแดดมากๆ เราต้องหาพชืทีไ่ม่กลวั 
ความร่ม และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้าน หรือนักวิชาการ 
เท่าน้ัน เราต้องปรกึษากบัด้านธรุกจิทีท่�าธรุกจิแปรรปูทางด้านการเกษตรด้วย เพือ่ให้ทกุคน 
ทั้งประชาชน และนักธุรกิจได้ประโยชน์ร่วมกัน

กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ “ป่าแล้ง น�้าริน พุร้อน”กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ “ป่าแล้ง น�้ ริน พุร้อน”
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สร้างป่าสร้างรายได้

 มีป่าก็สร้างรายได้ เช่น ปลูกหวายเพิ่มเติม ปลูกไผ่เพิ่มเติม ก็สามารถน�ามาท�า 
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งขายได้ อันนี้จะมีโครงการน�าร่องใหม่ขึ้นในอ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
เป็นชุมชน 13 แห่ง ประชาชนที่มาสนใจ 112 ราย พื้นที่รวม 388 ไร่ มีการบูรณาการ 
ความรู้จากหลายสาขา ความร่วมมอืจากหลายหน่วยงานเช่น กรมป่าไม้ กรมวชิาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
และภาคธุรกิจ มาช่วยด�าเนินการแปรรูปแบบการผสมผสานระหว่างชนิดของป่าไม้ และ 
พืชเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด และเกดิความคุม้ค่าใน
การปฏิบัติงานของประชาชน

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การฟ้ืนฟูป่าชายเลน

 ในพ้ืนทีอ่ืน่กม็เีร่ืองของการฟ้ืนฟูป่าชายเลน เช่น พืน้ท่ีพระราชนเิวศน์มฤคทายวนั  
จังหวัดเพชรบุรี บริเวณคลองบางตราน้อย และคลองบางตราใหญ่ ซึ่งเป็นต้นน�้าไหลมา 
จากเขาเสวยกะปิ เขาน้อย เขาทอง เขาบ่อขิง ก่อนจะไหลลงสู่อ่าวไทยในบริเวณพื้นท่ี 
พระราชนเิวศน์มฤคทายวนั ซึง่กอ็ยูใ่นเขตความรบัผดิชอบของ ตชด. มกีารพฒันาด้านต่างๆ  
ในพื้นที่ต้นน�้า ส่งผลให้ป่าชายเลนในบริเวณนั้นเสื่อมโทรมน้อยลง ป่าชายเลนนี้ท�ามาแล้ว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปลูกเพิ่มขึ้น ตอนแรกก็เชิญชวนคนมาปลูก บางคนก็เอายอดปักดิน  
เจ้าหน้าทีต้่องมาแก้ทหีลงั คือไม่รู้ว่าตรงไหนหวั ตรงไหนท้าย แต่ปรากฏว่าพชืและสตัว์น�า้  
มี กุ้ง หอย ปู ปลา นก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาของประชาชน 
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บริเวณใกล้เคียงก็มีโครงการอื่น เช่น โครงการแหลมผักเบ้ีย ท่ีเป็นโครงการ
ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศึกษาพืชที่จะก�าจัดน�้าเสียได้ ตอนนี้ 
กลายเป็นแหล่งดนูกทีค่่อนข้างจะใหญ่ ส�าคญัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเหมอืนกัน และมป่ีาชายเลน 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาบนพื้นที่งอกชายเลน ที่ตรงสมุทรสงครามนี้ยังสงวนอยู่  
คอืจะมคีนมาสร้างสะพานแบบน้ีกไ็ม่ให้เขาสร้าง ใครอยากจะมากใ็ห้ถีบกระดานเลนไปเอง  
เดนิเลนแหยะๆ สนุกดี เพ่ือไม่ให้ต้องมาตัดไม้ และพืน้ท่ีจะได้เป็นธรรมชาตมิากข้ึน ท�ามา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่คนไม่ต้องอพยพไปท�างานที่อื่น  
ค่อนข้างประสบความส�าเร็จ แต่ก่อนนี้เขาเลี้ยงกุ้งกัน มีบ่อกุ้ง พอกุ้งตายไปหมดแล้ว  
เขาก็ย้ายไปสร้างใหม่ ต้นไม้ก็เสีย พืชพวกนั้นก็หายไป พอมาเริ่มท�ากันใหม่ เดี๋ยวนี้มีกุ้ง 
หอย ปู ปลา มากมาย 

แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ทดลองของโครงการตามแนวพระราชด�าริ
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน 

และสถานีบ�าบัดน�้าเสียชุมชน โดยยึดหลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”

แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ทดลองของโครงการตามแนวพระราชด�แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ทดลองของโครงการตามแนวพระราชด�แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ทดลองของโครงการตามแนวพระราชด� ริ
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การรักษาป่าพรุในภาคใต้

 ป่าพรใุนภาคใต้เป็นเรือ่งค่อนข้างพเิศษคอื เป็นป่าพรทุีใ่หญ่ทีส่ดุ เรยีกว่า พรโุต๊ะแดง  
เป็นที่ที่หลายจุดยังไม่มีใครเข้าไปถึง ก็พยายามศึกษา นอกจากเรื่องพืชสัตว์ ซึ่งจะเจอ  
New record, New species คือพืชพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ท่ีแถวนั้นไม่เคยเจอมาก่อนอีก 
หลายพันธุ์ ทยอยเจอ ทั้งพืช ทั้งสัตว์ จะมีของแปลกๆ เข้าไป สุดท้ายเราได้ศึกษาเรื่อง 
จุลินทรีย์ในป่าพรุ ท�าไมในป่าพรุนี้ ดินค่อนข้างจะเปรี้ยว pH 3 หรือไม่ถึง แต่ท�าไม 
พชืไม้ใหญ่ขึน้ได้ แล้วกศ็กึษาจุลนิทรย์ีจากตรงนัน้เผือ่จะเอาไปเป็นประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ 
ได้อกี กม็แีนวโน้มทีค่่อนข้างดี แต่การทีจ่ะเข้าไปเอาดนิในป่าพรทุีล่กึทบึมาก กต้็องอาศยั 
ทหารทีโ่รยตัวจากเฮลคิอปเตอร์ไปเกบ็ตัวอย่างดนิ พวกเรากนัเอง ท่าทางจะตกลงไปอยูใ่น 
ป่าพรุนั้นตลอดชีวิต คงไม่ได้ตัวอย่างขึ้นมา จึงให้ทหารที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ไปท�า 

พรุเป็นแหล่งที่สามารถควบคุมน�้าได้ เวลาไฟไหม้นี้ เราจะศึกษาว่า มีน�้าจาก 
ทีไ่หน ทีไ่หลเข้าไปในพรุ แล้วกท็�าฝนเทยีม หรอืเอาน�า้ใส่ในคลองท่ีเข้าไปเลีย้งพร ุ สามารถ 
ดบัไฟได้ หากใช้วธิธีรรมดาเช่น เทน�า้จากเครือ่งบนิทีท่�ากนัทัว่โลก ไม่ประสบความส�าเรจ็  
ในนี้จะมีปลาต่างๆ มีสิ่งใหม่คือ จุลินทรีย์ที่เราศึกษา ก็เป็นความหลากหลายและ 
ความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง มีบางจุดที่คนเข้าไปได้ เผา แล้วก็มีไม้เบิกน�าที่ข้ึน เราจะ 
ศึกษาได้ว่า ไม้อะไรโตเร็ว ไม้อะไรเบิกน�าได้ กลุ่มศึกษานี้เราตั้งชื่อว่า กลุ่มมะฮัง  
เพราะไม้เบิกน�าแถวนั้นที่โตเร็วมาก คนแถวนั้นเรียกว่า มะฮัง 

โครงการ “เยาวชนเพื่อนชาวพรุ” เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนรัก 
และหวงแหนในทรัพยากรป่าพรุโต๊ะแดง

โครงการ “เยาวชนเพื่อนชาวพรุ” เพื่อสร้างจิตส�โครงการ “เยาวชนเพื่อนชาวพรุ” เพื่อสร้างจิตส� นึกให้เยาวชนรัก นึกให้เยาวชนรัก นึกให้เยาวชนรัก 
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การดูแลป่าพรุนั้น เจ้าหน้าที่ได้อบรมทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ ก็พยายามเน้น
เยาวชน แต่คนอืน่กส็นใจด้วย มาเป็นกลุม่ด้วย เรยีกว่า “เยาวชนเพือ่นชาวพร”ุ โดยเป็น
มคัคเุทศก์กไ็ด้ และดูแลเมือ่มเีหตุร้ายต่างๆ ในพร ุ และได้ออกวทิยทุ้องถิน่เพือ่ให้ความรู ้
แก่ประชาชนทั่วไปด้วย  เยาวชนเหล่านี้ล้วนแต่รักและหวงแหนป่าพรุว่าเป็นสมบัติล�้าค่า
ของพวกเขา เขาจะแต่งกลอนเร่ืองป่าพรุ เขาจะเขียนภาพป่าพร ุ เวลาไปเยีย่มเขา เขากจ็ะ 
น�าเสนอให้ฟังด้วยความภูมิใจ 

สรุป

 การรกัษาป่าและทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ มคีวามหลากหลาย วธิกีารทีจ่ะน�าไปสู ่
ความยัง่ยนืได้คอื การให้โอกาสเดก็และเยาวชนของเราได้เรยีนรูจ้ากธรรมชาตริอบตวัของเขา  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรัก ความผูกพัน และหวงแหนในทรัพยากรของตน  
โดยการจดักจิกรรมทีเ่น้นให้เดก็และเยาวชนได้ลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง เรยีนรูจ้ากวถิชีวีติ
ของชุมชน ที่พยายามปรับตนให้อยู่ร่วมกับป่า ด้วยการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยี
สมยัใหม่และภมูปัิญญาดัง้เดมิของชมุชน ชมุชนสามารถผลติอาหารได้เพยีงพอ มรีายได้เสรมิ
จากผลผลติทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ในขณะเดียวกนัต้องไม่บุกรกุท�าลายป่าเพิม่เตมิ ซึง่จะท�าให้
ป่าส่วนรวมค่อยฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน

 กค็ดิว่าน่าจะพอ ถ้าให้พดู พดูได้ทัง้วนั ถ้าให้ยกตวัอย่าง กเ็พยีงหอมปากหอมคอ  
แค่น้ีกอ็ยากจะจบด้วยว่า เมือ่สมยัเดก็ๆ ผูใ้หญ่สมยันัน้ เขาใช้วธิเีดยีวกนั เขาจดัตัง้สมาคม 
ทีช่ือ่ว่า “นยิมไพรสมาคม” ซึง่จะเลีย้งสตัว์มากกว่าพชื แต่ว่าความจรงิกเ็ป็นเรือ่งเดยีวกนั  
เพราะสัตว์กต้็องอาศยัพชืเหมอืนกนั และมวีารสารนยิมไพร เป็นเล่มเลก็ๆ ตอนนีก็้ไม่มแีล้ว  
และมีกิจกรรมวันนิยมไพร ซึ่งถูกเกณฑ์ไปร้องเพลง ไม่รู้ว่าตรงนี้มีใครถูกเกณฑ์ไปบ้าง  
กค็งมหีลายคน ตอนจบของเพลงบอกว่า “โปรดช่วยกนัรกัษาป่าไม้ให้ด ี คงไว้เป็นทีส่ตัว์ป่า
สราญ” ขอบคุณมาก
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เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ก็ได้มีการฉายวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
เกือบหมด จนกระทั่งจะพูดอะไรเพ่ิมเติมอีกก็คงยาก แต่ก็มีความรู้สึกยินดีท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ได้มาร่วมมือกันที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา  
ที่ผ่านมาประมาณปีหนึ่งมานี้มีการประชุมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ* ก่อนหน้านี้ก็ถาม
กันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นคืออะไร ในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ค�าตอบหลายๆ อย่าง 
เพราะแต่ละคนให้ค�าจ�ากัดความหรือนิยามของค�าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ กัน  
ที่จะกล่าวได้ง่ายก็คือ นิยามที่ว่ามีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม และเรื่องของ 
database หรือ ฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยเชิงสถิติต่างๆ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเด๋ียวน้ีมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน มีการน�าประยุกต์ใช้ในกิจการ
ต่างๆ

ในโอกาสนี้เป็นการประชุมเฉพาะเรื่อง เฉพาะที่น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นประโยชน์เพื่อผู้มีความบกพร่องในร่างกายส่วนต่างๆ ให้ผู้ท่ีมีความบกพร่องอยูน่ัน้ได้
มีโอกาสพัฒนา แก้ไขส่วนที่ขาดไป จนมีความสามารถท่ีจะด�ารงตนอยู่ได้โดยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีความบกพร่องที่เรียกว่าคนพิการนั้น มีปัญหาที่มีลักษณะแตก
ต่างกนัมาก ว่ากนัตามหลกั การแก้ไขกต้็องท�าให้เหมาะสมกบัเฉพาะแต่ละบุคคล จงึจะได้ผล
ดีให้บุคคลผู้นั้นสบายขึ้น สามารถรับการศึกษาอบรม และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเลี้ยงครอบครัวได้ ในที่นี้จึงขอแสดงความคิดเห็นหนักไปในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน
และฝึกการประกอบอาชีพ เพราะว่าคงไม่สามารถที่จะเล่าถึงการแก้ไขทางการแพทย์ได้ 
มีแพทย์หลายท่านคงจะท�าหน้าที่พูดกันในเรื่องนี้ จะขอกล่าวเพียงสังเขปเพื่อให้ผู ้ที่
เชี่ยวชาญได้กล่าวในรายละเอียดสืบไป

*       งานไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2538 คณะกรรมการ
อ�านวยการปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นผู้จัด ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
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เรื่องการศึกษานั้นผู้ที่มีความบกพร่องจะมีความบกพร่องเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่ง 
คือ เรื่องการสื่อสารหรือการติดต่อ ทั้งในด้านของการรับรู้ และการแสดงความคิดเห็น
เรื่องของตนเองให้ผู ้อื่นได้รับรู ้ อันนี้ก็ถือว่าตรงกับเรื่องของเรา คือ เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสาร การรับรู้โดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาควร
จะเป็นไปตามปัญหาของแต่ละบุคคล คือ คิดเป็นคนๆ โดยเฉพาะ แต่ว่าในการกระท�า
จริงหรือการท�าในชีวิตจริงน้ัน เราจะแก้ปัญหาให้คนทีละคนนั้นย่อมท�าได้ยาก จึงต้อง
แบ่งประเภทออกมา อย่างเช่น ในที่นี้ก็พูดถึงคนท่ีมีสายตาบกพร่อง ผู้ท่ีสูญเสียการได้ยิน 
หรือผู ้ที่มีปัญหาทางร่างกายแขนขา ผู ้พิการทางปัญญา และอีกประเภทหนึ่งได้แก่  

ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ก็แสดงความคิดเห็นเป็นหมวดๆ ดังนี้ 
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เรื่องของผู้ที่สูญเสียสายตา ข้าพเจ้าได้รู้จักกับคนท่ีเรียกว่าเป็นคนตาบอดหรือ
เป็นเพื่อนกับคนตาบอดหลายๆ คน สังเกตเห็นว่าเขามีความล�าบากหลายๆ อย่าง  
ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์หลายอย่าง ผู้ที่มองเห็นลางๆ ก็ใช้แว่นขยายหรือว่าใช้เครื่องมือ
อย่างที่เห็นในจอเมื่อครู่นี้ ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตาบอดอย่างเดียว ยังมีพวกท่ีสายตาไม่ดี หรือว่า
ตอนแรกสายตาดีแต่ประสบอุบัติเหตุ หรือว่าชราสายตาเสื่อมไปตามอายุ ก็ต้องใช ้
เครื่องช่วยต่างๆ การอ่านหนังสือส�าหรับผู้สูญเสียสายตายังมีโอกาสที่จะศึกษาได้ ก็ให้อ่าน
หนังสือเบรลล์ที่เป็นจุดๆ และต้องใช้มือคล�า การที่จะเขียนหนังสือซึ่งก็ถือว่าเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นอย่างหน่ึงคือ การเขียนจดเอาไว้เพื่อให้ความเห็น หรือ
ข้อมูลที่มีอยู ่นั้นได้มีอยู ่ในระยะยาว หรือส่งให้คนอื่นอ่านได้นั้น ก็ต้องเขียนด้วยวิธ ี
พ้ืนฐานที่สุด ที่เห็นก็คือใช้ slate ส�าหรับเขียนแบบเป็นบรรทัด และมีเหล็กแหลมๆ 
ส�าหรับจิ้มจดลงบนกระดาษ แต่ก่อนนี้เริ่มไปช่วยงานคนตาบอดใหม่ๆ ก็เห็นเขาต้องซื้อ 
slate จากต่างประเทศ พอได้ไปเห็นก็ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับกรมอาชีวศึกษา มีการทดลอง
ท�า slate พลาสติก โดยท�าเป็นหุ่นเป็นแบบพิมพ์ขึ้น เรียกว่าพอใช้ได้ ใช้ในเมืองไทย และ
ทดลองให้ประเทศใกล้เคียงใช้ รู ้สึกว่าเขาก็ชอบกัน ช่วยกันคิดอุปกรณ์การสอนเพื่อ
กระตุ ้นการเรียนรู ้  เช ่น เรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร ์ เรื่องน�้าหนัก เรื่องความยาว  
เร่ืองคณิตศาสตร์ เท่าที่ดูจากตอนที่เรียนหนังสือก็เห็นว่าการเขียนด้วย slate ท�าได ้
ช้ามาก เช่น ครูพูด แล้วจด lecture ตามก็ไม่ค่อยจะทัน จึงเห็นว่า คนที่ตามองไม่เห็น

กระดานและหมุดเขียนอักษรเบรลล์ (slate and stylus)
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เขาก็ใช้เครื่องพิมพ์ดีด สมัยเมื่อสิบกว่าปีก็ใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์แล้วเสียงจะดังเล็กน้อย 
เขาก็เกรงใจเพื่อนว่าจะเป็นการรบกวน ก็หนีไปนั่งข้างหลังบ้างอะไรบ้าง ก็รู้สึกว่าไม่ค่อย
สะดวก แต่ในตอนน้ันก็โชคดีที่มีเทคโนโลยีด้านการอัดเทป อัดเสียง ค่อนข้างจะแพร่
หลายแล้ว มีการอัดเทปน�าไปใช้ ก็ช่วยได้มาก 

เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ส�าหรับคนตาบอด

ในปัจจุบันนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ในการบันทึกเขียนโปรแกรมต่างๆ  
มี 2 อย่าง คือ ท�าให้ออกเป็นเสียงอย่างที่มีปรากฏขึ้น กับเขียนเป็นอักษรเบรลล์  
การที่จะน�าของพวกนี้มาใช้ในยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้สูญเสียสายตานิยมที่จะเข้ารับการศึกษา
หรือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นนั้น สื่อพวกนี้ต้องมีจ�านวนมาก อย่างที่เรียกว่าการท�าแบบ 
mass production ท�ามากๆ การใช้เครื่องพิมพ์สมัยก่อนค่อยๆ พิมพ์ไปทีละน้อย  
ก็ไม่พอแล้ว ต้องมีวิธีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ซ่ึงจะต้องท�าได้มาก แล้วก็มีของท่ีคนตาบอด
และคนตาดีพิมพ์เองได้ ท�าให้สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ สมัยนี้คนตาบอดหรือเขาใช้  
Internet ได้มากเท่าๆ กับคนที่ตาดีเหมือนกัน 

เรื่องการศึกษานั้น สิ่งที่สนใจอยู่ก็มีเรื่องของการจัดห้องสมุด แต่ก่อนนี้ห้องสมุด
ก็คือหนังสือ ในปัจจุบันนี้กิจการของห้องสมุดขยายไปจนกระทั่งบางคนไม่เรียกว่า 
ห้องสมุดอีกต่อไป เรียกว่า ศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์สารนิเทศของในห้องสมุดก็ 
จะประกอบด้วย หนังสือ เทป เทปเสียง หรือวิดีโอเทป จะมี CD-ROM เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่จะมีการสื่อสาร  เป็นระบบสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Internet หรือเป็นระบบอย่างอื่นก็ตาม 
ของพวกนี้เป็นของที่ผลิตขึ้นและเป็นสิ่งที่คนตาบอดใช้ได้ ถ้าเป็นหนังสือก็ต้องเป็น 
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หนังสือเบรลล์ ส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูนั้น นอกจากฟื้นฟูให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ 
คือ เรื่องของสารสนเทศแล้ว ยังมีการฟื้นฟูทางร่างกาย เช่น การออกก�าลังกายต่างๆ 
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ค้นคิดให้คนที่สูญเสียทางสายตาสามารถได้ร่วมกับผู้อื่นหรือ 
ออกก�าลังกายได้ ยกตัวอย่างอย่างที่เห็น เช่น เขาคิดวิธีการเล่นฟุตบอล แล้วก็มีเสียง
อยู่ที่ประตูหรือที่ลูกฟุตบอล เพื่อให้คนที่สูญเสียสายตาสามารถสื่อสารกันได้

ส�าหรับคนท่ีสูญเสียการได้ยินหรือเรียกว่า หูพิการนั้น ก็ได้เห็นว่าม ี
นักวิชาการทางการแพทย์หลายๆ ท่านได้ค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้อธิบายให้ฟังว่าการ 
ที่จะรู้ว่าเด็กพิการทางหูหรือไม่ และจะแก้ไขได้อย่างไรนั้น ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก
คนน้ันแรกเกิดมา นับวันก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะแก้ไขสภาพท่ีบกพร่องตั้งแต่
ต้น ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขได้ผลยิ่งขึ้น ส่วนผู้ที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็มีการคิดวิธีการที่จะ
เสริมให้การศึกษาต่างๆ เช่น ผู้ที่มีความพร้อมก็อาจจะฝึกให้สามารถเปล่งเสียงพูดได้ 
เพื่อที่จะท�าให้ผู้อื่นเข้าใจ จะได้มีการติดต่อกันได้ แต่ก่อนนี้สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่
สัก 10 ปี 20 ปี มานี้ ก็ใช้หลักในด้านวิชาภาษาศาสตร์ หรือ linguistics ในเรื่องของ
การสอนคนหูหนวกหรือคนที่ไม่ได้ยินให้พูดได้ คือ จะต้องอธิบายว่าการท่ีจะ 
เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงให้คนได้ยินได้นั้น เสียงนั้นเกิดขึ้นจากฐานเสียงที่ไหน  
เอาอวัยวะส่วนไหนกระทบกันแล้วจะท�าให้เสียงออกมาอย่างไร คนที่ไม่ได้ยินก็จะ
สามารถเข้าใจในค�าอธิบายเหล่าน้ันได้ ท�าตามค�าสั่งนั้น เขาก็เช่ือว่าคงจะเกิดเสียง 
ที่จะท�าให้คนอื่นเข้าใจได้ พอต่อมาก็จะมีเครื่องมือประเภทที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเครื่อง
ที่ใช้กับผู้ที่เรียนวิชาภาษาศาสตร์นั่นเอง เรื่องของเสียง เช่น ถ้าเปล่งเสียงออกมา 
ถูกต้อง กราฟก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้ ก็เหมือนกับนักภาษาศาสตร์ทดสอบเรื่องเสียง  
พอพูดลงไป กราฟก็จะขึ้นหรือลง หรือออกมาเป็นตัวเลขว่ามีค่าทางตัวเลขเท่าไร  
ก็จะเดาได้ แล้วก็พยายามท�าเสียง ค่อยๆ ลองไป ให้ตัวเลขหรือว่ากราฟออกมา 
ใกล้เคยีงตวัอย่างมากทีส่ดุ พอถงึตรงทีว่่าใกล้เคยีงหรอืเหมอืนทีส่ดุกจ็�าไว้ว่าตรงนัน้น่ะ
ใช่แล้ว ถ้าท�าท่าอย่างน้ัน ท�าเสียง ท�าคอ ท�าปาก อย่างนั้นอีก คนอื่นก็จะเข้าใจ  
คิดว่ามีเทคนิคพอส�าหรับสอนเด็ก สอนนักเรียน ให้มีความสนใจมากข้ึน เช่น  
ท�าเสียงอย่างนี้  ถ้าถูกต้องก็มีตัวการ์ตูนกระโดดออกมา นี่ก็เป็นการชักชวนให้นักเรียน
มีความสนใจที่จะศึกษามากขึ้น
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หนังสือ ก.ไก่ ส�าหรับภาษามือไทย 
(ภาพจากส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

หนังสือคู่มือภาษามือ ตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ภาพจากส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

แต่บางคนก็อาจจะไม่ถนัด คือสอนเท่าไรก็จะไม่สามารถท�าเสียงให้เหมือน 
อย่างน้ัน ไม่ได้สักที ก็มีวิธีการสอนอย่างอื่น เช่น การใช้ศัพท์ภาษามือ ซึ่งก็มีปัญหาอยู่
เหมือนกัน คือว่า แต่ละกลุ่มแต่ละคนพยายามที่จะคิดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ต่างกัน คนต่าง
กลุ่มก็อาจจะไม่เข้าใจกัน ยังกับว่าเหมือนเป็นภาษาต่างๆ ที่ต่างกัน เวลานี้ก็พยายามที่จะ
ประนีประนอมกันมากขึ้นในเรื่องของการได้ยิน หรือการพูด เมื่อกี้ท่านรองนายกรัฐมนตรี
รายงาน และในวิดีโอก็มีการพูดถึงการเพิ่มค�าศัพท์ต่างๆ ทางด้านภาษามือ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ศัพท์ทางด้านคอมพวิเตอร์ เป็นเรือ่งของเราท่ีจะต้องพดูกนัต่อไป การท่ีมกีารสมัมนา
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ก็จะต้องเอากันให้แน่ว่าจะต้องบัญญัติศัพท์
อย่างไรก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ หรือว่าเรื่องที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการนี้ คือ การบัญญัติ
ศัพท์ภาษามือก็ดี การให้การศึกษาก็ดี ก็เป็นเรื่องของสถิติท่ีจะวิเคราะห์ว่าค�าไหนใช้บ่อยๆ 
ก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้น การที่จะวิเคราะห์ของพวกนี้ เดี๋ยวนี้เขาใช้คอมพิวเตอร์ใน 
การวิเคราะห์การแจงนับต่างๆ ซึ่งก็เป็นประโยชน์
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เสด็จบูธนิทรรศการของโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก

เสด็จบูธนิทรรศการของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
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เรื่องของคนหูตึงแต่ว่าพูดได้ หรือคนท่ีมาหูตึงทีหลัง เช่น ชราหรือเกิดโรคต่างๆ 
เป็นต้น คนเหล่านี้ก็อาศัยเครื่องขยายเสียงชนิดต่างๆ หรือว่าคนที่พูดไม่ได้ซึ่งก็เกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น เป็นอัมพาตพูดอะไรแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง ก็อาจจะต้องมีการฝึก การ
แก้ไข ให้พูดได้ หรือว่าถ้าพูดไม่ได้จริงๆ คนฟังไม่รู้เรื่องจริงๆ ก็อาจจะใช้เครื่องที่โชว์ใน
วิดีโอน้ัน กด แล้วก็ไปซื้อของได้ ไม่งั้นซื้อไม่ได้ พูดเท่าไรคนฟังไม่รู ้เรื่อง ก็เกิดโกรธ  
เกิดอารมณ์ อีกโรคหนึ่ง เช่น คนที่เป็นมะเร็งที่กล่องเสียงแล้วต้องตัดกล่องเสียงออกนั้น
ก็จะพูดไม่ได้ ถ้าพูดออกมาคนไม่เข้าใจ ก็อาจจะท�าให้เกิดอารมณ์เสียและยิ่งพูดไม่ได้
หนักขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศก็คงจะมีบทบาทในตอนนี้ด้วย

ส�าหรับผู้ที่แขนขาพิการน้ัน เมื่อสักครู่ได้แสดงให้ดูแล้วว่ามีจ�านวนมากที่สุด 
แต่มีสถานศึกษาที่ให้บริการน้อยที่สุด และเท่าท่ีเห็นการบริการ ก็ปนๆ กันไป ท้ังในเรื่อง
ทางแพทย์ การฟื้นฟู การศึกษา นับว่าเป็นความล�าบาก และต้องอาศัยความอุตสาหะ
ความเอาใจใส่มากของผู้ที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันนี้ก็คิดว่าน่าจะไปช่วยเหลือเขาบ้างหรือ
ปรับปรุงบ้าง จากวิดีโอที่เห็นคนพิการแขนขานั้น ถ้าเราพัฒนาดีๆ จะท�าอะไรได ้
อีกมาก จะเป็นประโยชน์ เพราะว่าจะแยกออกเป็นหลายประเภทได้อีกเหมือนกัน คือ  
พวกที่ไม่มีแขนขาเลย ก็ต้องใช้อะไรอมเข้าไปในปาก ความจริงไม่เคยเห็นของจริงเหมือน
กัน เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้ แล้วก็เครื่องที่จะช่วยให้ได้ใช้แขนขาได้ ไม่ต้องใช้เท้าคาบ เท้าหนีบ 
หรือปากคาบมา ซึ่งก็ช่วยได้มาก เป็นเครื่องมือกลที่มีประโยชน์ นอกจากผู้ที่เป็นมา 
แต่เกิด มีที่เป็นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้ว

เด็กหญิงตอยยีบะห์ สือแม (ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2546)
 นักเรียนพิการปราศจากแขนขาทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ก�าเนิด

ใช้แทร็กบอลร่วมกับโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพในการพิมพ์งาน
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ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องใช้อวัยวะเทียม ได้มีโอกาสได้เห็นงานอย่างนี้มากพอใช้ 
เพราะว่าได้มีประสบการณ์ที่ท�าให้มูลนิธิสายใจไทยมา 20 กว่าปี นอกจากผู้ท่ีสูญเสีย
อวัยวะจากการสู้รบแล้ว ยังมีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยต่างๆ เช่น คนชราที่เป็นเลือด
ขอด มีบางคนก็ต้องตัดขา เคยไปดูที่ต่างประเทศเขาก็ต้องใส่ขาเทียม การท�าอวัยวะเทียม
น้ันส่วนหนึ่งก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ใส่ขาแล้วดูการเคลื่อนไหวของแต่ละคนเป็น
อย่างไร จากนั้นท�ารูปจ�าลองเป็นโมเดลในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้เทคโนโลยีการออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ และการสร้างอวัยวะเทียมนั้นด้วยคอมพิวเตอร์ หรือระบบที่เรียกว่า 
CAD CAM ท�าให้สามารถที่จะท�าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเรื่อง
ของคนท่ีเป็นอัมพาต การฟื้นฟูให้ใช้ชีวิตปกตินั้น ก็ใช้พวกเครื่องมือดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
หรือว่าบางทีก็อาจจะต้องช่วยให้เขาท�างานได้ในสภาพที่แปลกกว่าคนปกติที่ไม่เป็นโรคภัย 
ยกตัวอย่างเช่น ในงานของมูลนิธิสายใจไทยยังมีความล�าบากหลายอย่าง ผู ้ท่ีได้ไป 
ฝึกอาชพีแล้ว เช่น อาชพีช่างวทิยหุรอืช่างต่างๆ พอไปถงึให้ไปท�างาน ปล่อยออกไปเปิดร้าน
จริงๆ แล้วท�าไม่ได้ เพราะว่าการที่จะให้เขานั่งนานๆ และนั่งคล�าอยู่กับของที่จะต้องท�า 
เช่น งานช่างไม้ ช่างแกะไม้ ช่างไฟฟ้า อะไรพวกนี้ ก็เป็นการเหนื่อยแรงเกินไป จะปวด 
จะนั่งไม่ได้ ก็อาจต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยต่อความสามารถของคนเหล่านั้นให้นอนท�า
หรือจะท�าด้วยวิธีอื่นอย่างไร เรื่องของคนพิการแขนขามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ไปดู
ที่โรงเรียนสมัยก่อนผู้เป็นโปลิโออาจจะมากหน่อย สมัยนี้โปลิโอมีน้อย และส่วนหนึ่งก็
ศึกษาร่วมกับเด็กปกติได้ แต่อาจเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก ต้องอาศัยเครื่องช่วย
คือ รถเข็น ปัจจุบันนี้รถเข็นมีการพัฒนากันได้ดีข้ึน อย่างเมื่อก้ีนี้ก็มีคนใช้อยู่ เช่น ใช้ไฟฟ้า
เหมือนยังกับขับรถยนต์ ท�าให้ผ่อนแรง ท�าให้ไปได้ง่ายขึ้น

ประเภทของการพิการอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ คนที่เป็นโรคประสาท  
อย่างหนึ่งที่เรียกว่า CP (Cerebral Palsy) โรคสมองที่ผู้ป่วยมีสติปัญญาดี ใช้ได้ถ้าได้
รับการศึกษาที่ดีก็อาจจะก้าวหน้าไปมาก แต่ว่าจะศึกษาหรือท�าอะไรนั้นก็ท�าได้ล�าบาก 
เพราะเขาจะบิดเบี้ยว พูดอะไรออกมา คนท่ีฟังก็จะฟังยาก แต่ว่าก็เคยได้เห็นได้เคยทราบ
ว่า มีอุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยให้เขาท�างานต่างๆ ได้ ปรากฏว่าพวกที่มีความผิดปกติใน
ลักษณะนี้สามารถเรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่านั้นได้เป็นจ�านวนมากมาย ในเมือง
ไทยนั้นข้าพเจ้าอาจไม่ได้เห็นมาหมด แต่เคยเห็นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่เมืองนนท์  
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เอาคนที่ป่วยโรคนี้ไปไว้กับผู้พิการแขนขาอ่ืนๆ ส่วนท่ีเชียงใหม่ ท่ีโรงเรียนกาวิละอนุกูล
น้ัน เอาพวกนี้ไว้กับบุคคลปัญญาอ่อน เขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน แต่ครูก็เอา
มารวมกลุ่มแล้วก็สอนอีกอย่างหนึ่ง อาจจะต้องมีการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือคิดว่าจะ
ท�าอย่างไรดี เพราะปัจจุบันนี้ เท่าที่ดูนั้นเด็ก CP ท่ีเข้าโรงเรียนไปแล้วค่อนข้างจะมีจ�านวน
มาก กับตอนที่เดินทางไปเยี่ยมราษฎรตามที่ต่างๆ ก็เห็นว่ามีมากขึ้นทุกที

อีกเรื่องหนึ่งคือ ผู ้ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาหรือเรียกว่า บุคคล
ปัญญาอ่อนนั้น บางทีไปคิดว่าเป็นบุคคลปัญญาอ่อนแล้วรวมกันหมด ก็ค่อนข้างจะเป็น
อันตรายเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีความสามารถหลายขั้น หรือเป็นหลายลักษณะ  
เรียนได้มากได้น้อยต่างกัน และความสามารถก็มากน้อยต่างกันตามความถนัด เขาอาจ
จะดีบางอย่างและบางอย่างก็อาจจะด้อยไปเลย ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการที่จะฝึก
ให้ท�างานได้ บุคคลปัญญาอ่อนก็อาจจะสามารถออกไปท�างานนอกบ้านได้โดยมี 
เครือ่งมอืช่วย และมกีลุม่ทีอ่าจจะช่วยเหลอืได้มาก บางคนอาจสามารถท�างานท่ีต้องท�าซ�า้ได้ 
หรือว่าโดยปกติเขาไม่สามารถที่จะมีสมองที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กล้ามเน้ือมัดเล็กได้ แต่จะมีเครื่องมือที่ช่วยได้

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เรียนรู้ผ่านโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ประการสุดท้ายคือ เรื่องของเด็กป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล บางคนก็ต้องอยู่ใน
โรงพยาบาลหรืออยู่บนเตียง ไม่สามารถไปไหนได้เป็นเดือนเป็นปี เมื่อลองใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าช่วยในเรื่องของการสอนนั้น ท�าให้เด็กมีความเพลิดเพลินและสามารถ 
รับรู้ได้มากกว่าที่จะให้ครูสอนแบบธรรมดา เพราะเราต้องยอมรับว่า โรงพยาบาลก็มี
หลายแห่ง และทางกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถจัดครูเข้าไปสอนได้จ�านวนจ�ากัดเมื่อ
เทียบกับจ�านวนนักเรียนที่ต้องการเรียน เพราะนักเรียนพวกนี้หรือคนป่วยเหล่านี้จะมี
หลายอายุ หลายชั้นเรียน หลายลักษณะ หลายความสามารถ ครูคนเดียวจะต้องสอนทุกๆ 
อย่าง ก็จะล�าบากมาก ถ้าใช้คอมพิวเตอร์พวก CAI เป็นสื่อการสอน หรือใช้ CD-ROM 
จะท�าให้มีก�าลังใจในการเรียนดีขึ้น ส่วนเด็กที่โตหรือเป็นผู้ใหญ่นั้น การฝึกใช้คอมพิวเตอร์
อาจจะช่วยในการฝึกอาชีพด้านหนึ่ง แล้วก็เพิ่มความสามารถ ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พูดถึงว่าปัญหาต่างๆ น้ันก็มีหลายข้อ ประการแรกคือ ผู้ที่มีความพิการหรือ
ความบกพร่องนั้นจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่นดังได้กล่าวมาแล้ว สมมุติว่าตามอง
ไม่เห็น โอกาสที่จะอ่านหนังสือหรือดูหนังอะไรได้กว้างขวางเท่าคนอื่นก็ไม่มี หรือมองเห็น
อะไรที่จะรับรู้ ได้การศึกษาจากการเห็นนั้นก็น้อย เพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการใช้สื่อต่างๆ 
ที่จะเข้าช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะช่วยในการเรียนภาษาให้ดีข้ึน ในทางกลับกัน  
การเรียนภาษานั้นก็จะช่วยให้สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายข้ึน เช่น นอกจากเรียน 
ภาษาไทยของเราแล้ว อาจจะมคีวามจ�าเป็นต้องเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภาษาอังกฤษ สื่อต่างๆ นั้นพัฒนาส�าหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ยังมีจ�านวนมากกว่าที่พัฒนา
ให้ผู้ใช้ภาษาไทย

ประการที่สอง ทั้งผู้ที่จะช่วยเหลือคือผู้ท่ีท�างานอยู่ด้วยกันในด้านนี้ กับผู้ท่ีป่วย
หรือผู้รับความช่วยเหลือ หรือผู้ปกครองของเด็กนั้น ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญาที่ต่างกัน ก็ต้องเอาตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่า เรามีความสามารถ
แค่ไหน ก็พัฒนาเอาตรงนั้นเป็นพื้นฐานและพัฒนาต่อขึ้นไป ไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะเหมือน
กันหมด ความเพียรพยายามของแต่ละคน ความอดทนของแต่ละคนมีขีดขั้นที่แตกต่าง
กัน อันนี้ก็ต้องยอมรับด้วย
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ประการที่สาม ต้องยอมรับว่า การแก้ไขปัญหาหรือการช่วยเหลือเหล่านี้ใช้เงิน
มาก มากกว่าการสอนบุคคลปกติ เพราะจะต้องมีส่วนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้น และการ
ที่จะท�างานด้วยกันนั้นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ต่างๆ กัน เมื่อสักหลายๆ ปี เป็นสิบปี 
หรือสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทางราชการอาจมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้น้อยเพราะถือว่า
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมาก คือ ออกเงินไปจ�านวนหนึ่งแค่นี้ ถ้าเป็นบุคคลปกติ
อาจได้ 50 คน แต่บุคคลที่มีปัญหาบางอย่างอาจได้ 5 คน 10 คนเท่านั้น เพราะฉะนั้นนี่
อาจเป็นค�าตอบของค�าถามที่ว่า ท�าไมถึงมีโรงเรียนช่วยน้อย หรือการน�าไปให้เข้ากับสังคม
ต่างๆ และการช่วยเหลือต่างๆ ยังมีน้อย เพราะว่าค่อนข้างจะใช้เงินมากและสิ้นเปลือง 
ประเทศของเราก็อาจจะยังไม่มีเงินมากพอท่ีจะท�าอย่างนั้นได้ แต่ว่าในช่วงนี้ท่ีท�างานนั่น
เลยคิดกันว่าต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาช่วยมาก เพราะว่าในประเทศไทยเรานี้มีผู้ที่มี
ความสามารถที่จะช่วยตัวเองและช่วยบุคคลอื่น และเต็มใจด้วยที่จะช่วยบุคคลอื่นอีกเป็น
จ�านวนมาก เพียงแต่ว่าเราไปบอกหรืออธิบายให้เขาทราบ ให้เขาได้รู้ได้เห็นว่ามีงานอะไร
ขึ้น เขาก็เต็มใจมาช่วยเหลือ สมมุติว่าไม่มีเวลาที่จะมาช่วยเหลือ ก็อาจช่วยในเรื่องของ
ทุนทรัพย์ หรือให้ความรู้เทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงก็มีตลอดมา แล้วก็รู้สึกว่าประการณ์ท่ีท�า
เรื่องนี้เท่าที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะดี คือในชีวิตนี้ได้พบได้เห็นผู้ท่ีมีน�้าใจ 
มีความรู้ มีความสามารถที่มาช่วยกันเป็นอันมาก จนกระท่ังมีความหวังว่า เมืองไทยของ
เราน้ันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้เราได้จากเขาและก็มีที่เขาไม่รู้แล้วได้จากเรา เป็นต้น ก็ควร
จะมีส่วนหนึ่งที่เอกชนเข้ามาช่วย ในวันนี้ได้เห็นว่าผู้ใหญ่ในทางราชการก็มาหรือว่าจาก
รัฐบาลก็มา แสดงว่ารัฐบาลก็ให้ความส�าคัญมากขึ้น ก็อาจจะมีความสามารถที่จะท�างาน
น้ีได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ประการสุดท้าย ที่กล่าวมานี้ได้พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่หลายครั้ง ก็สรุปกัน
ว่าควรจะช่วยให้ผู้พิการได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีงานอยู่เรื่องของการหาคอมพิวเตอร์ แล้ว
ก็หาคนอบรม หรืออบรมทั้งผู้พิการเอง ผู้ปกครอง และครูของผู้พิการ นี่ก็อาจเป็นงานที่
ควรจะท�าได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องที่จะจบตรงนี้ก็เห็นว่า ความช่วยเหลือทางด้านพื้นฐานนั้น 
ก็คงจะลืมไม่ได้ เพราะว่าเท่าที่เห็นมานั้น ผู้ที่พิการส่วนหนึ่งที่พอจะมีทุนทรัพย์บ้าง 
ก็มีอยู่ แต่ว่ามีจ�านวนมากทีเดียวที่เป็นผู้ยากจนและบางทีบิดามารดาไม่สามารถให้การ
เลี้ยงดูอย่างดีเหมือนคนธรรมดาด้วยซ�้าไป เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่ีช่วยคนพิการหรือท่ีเป็น
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โรงเรียนนั้นน่าจะมีการช่วยเหลือท่ีดี มีข้าวให้กินเพียงพอ อาหารถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ ถ้าให้การดูแลที่ไม่ดีอาหารไม่พอ ไม่ถูกตามหลักนั้น ก็จะไม่สามารถบ�ารุง
ร่างกายให้แข็งแรงพอที่จะได้รับการอบรมที่ค่อนข้างจะหนักนั้นได้ หรือว่าร่างกาย 
ที่บกพร่องไป เช่น สายตาหรือแรงแขนขานั้นอาจจะเสื่อมลงๆ เพราะกินข้าวไม่พอ สมอง
ก็จะเส่ือมลงด้วย เพราะฉะนั้น ความเป็นอยู่นั้นควรจะเอาใจใส่ให้ดี ปัจจุบันนี้เท่าท่ีได้ยิน 
มีแนวโน้มที่จะเรียกร้องให้มีการแก้กฎ หรือหลัก หรือพระราชบัญญัติต่างๆ เช่นเรื่องการ
ที่จะเว้นให้ผู ้พิการหรือบกพร่องถ้าไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องศึกษาก็ได้ อันนี้ 
ก็เป็นการท�าให้ผู ้ปกครองหรือผู ้เกี่ยวข้องนั้นลดความใส่ใจที่จะเปิดโอกาสให้ผู ้พิการ 
ได้เรียน

สรุปแล้ว คนบางคนนั้นอาจมีความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากัน แต่ว่า 
ส่วนที่ส�าคัญที่สุดคือ โอกาส เช่น โอกาสในการศึกษานั้นเป็นเรื่องท่ีส�าคัญท่ีสุดควรจะ
เปิดโอกาส แต่ว่าความสามารถของคนที่จะรับโอกาสที่เปิดให้นั้นอาจจะไม่เท่ากัน  
แต่โอกาสก็ควรที่จะให้เท่าเทียมกัน ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ถ้าไปต่อเรื่องอาชีพอะไรต่างๆ 
นานานั่น ก็จะมีรายละเอียดมาก แล้วจะเกี่ยวกับสารสนเทศน้อยลงทุกทีๆ จึงขอจบเพียง 
เท่าน้ี

เสด็จทอดพระเนตรการใช้กระดาษสื่อสารในการพูดคุย
ของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ที่ไม่สามารถพูดได้
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแนวพระราชดําริเรื่อง

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา

และความเป็นอยู่ของเด็กไทยในชนบท  
และผู้ด้อยโอกาส

ให้แก่คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

และผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2541
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

และความเป็นอยู่ของเด็กไทยในชนบท  
และผู้ด้อยโอกาส

แม้ว ่าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ด�าเนินงานมากว่า 5 ปีแล้ว หลายๆ ท่าน 
ก็ยังไม่ทราบชัดเจนถึงแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับแนวทางการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาประยุกต์ใช้งานเพื่อสังคมว่า สามารถท�าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ในโอกาสที ่
คณะกรรมการโครงการฯ และผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)  
ได ้มีโอกาสเข้าเฝ ้าทูลละอองพระบาท เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2541 และได้รับ 
ฟังแนวพระราชด�าริต่างๆ ทั้งที่เป็นหลักการและแผนงานท่ีจะด�าเนินงานต่อไป ดังนั้น 
คณะกรรมการโครงการฯ จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีท่ีจะน�าเรื่องราวดังกล่าวมาเล่า 
สู่กันฟัง ณ ที่นี้

การเรียนรู้ของเด็กไทยในชนบท

ป ัจจุบันมี โรง เรียนที่ ได ้ รับพระราชทานคอมพิว เตอร ์ ไปแล ้วจ� านวน  
53 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนได้รับ 20 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ (พรินเตอร์) อีก 2 เครื่อง  
ในสมัยแรกๆ ของโครงการ โรงเรียนยังได้รับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าสีม่วง โรงเรียนละ  
20 เครื่อง เพื่อน�าไปใช้ส�าหรับให้นักเรียนฝึกพิมพ์ดีด ให้คุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ ก่อนท่ี 
จะเรียนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
ต่างๆ นั้นจัดท�าขึ้นภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 
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ในชนบท (ทสรช. อ่านว่า ทด-สะ-รด) ซึ่งมีสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเอกชน 
เป็นผู้รณรงค์ให้หน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์เก่า ที่ยังคงใช้งานได้ดี หากแต่มีการจัดหา
ทดแทน ได้มาร่วมถวายเครื่องเหล่านี้แก่โครงการ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ ใน
โครงการและต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ได้ทรงมพีระราชด�ารใิห้มกีารส�ารวจประเมนิผล
โรงเรียนในโครงการ เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนตามความพร้อมและความสามารถในการจัด
กิจกรรมสร้างทักษะโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับพระราชทานไปเพื่อ
พิจารณาพระราชทานคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดแก่โรงเรียนท่ีมีความพร้อมท่ีจะพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่ง

ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องนี้ว่า “การท่ีพัฒนาโรงเรียนชนบทท่ีให้คอมพิวเตอร์
ไป 53 โรงเรียน ที่จริงโครงการนี้อยากที่จะท�าในลักษณะแคบๆ เป็นโครงการตัวอย่าง
หรือโครงการวิจัยมากกว่า เรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวาง และมี
หลายหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐบาลจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ตาม ต่างมีหน้าท่ีท่ี
ว่าต้องท�าให้ครอบคลุมใช้งานกว้างขวางทั่วประเทศ ใช้วัสดุอุปกรณ์มาก ใช้จ�านวนคนมาก 
แต่โครงการที่ท�านี้จะเป็นการทดลองเพื่อให้ได้ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ต่อไป”

ห้องคอมพิวเตอร์พระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ส�าหรับแนวทางที่ทรงใช ้ในการพัฒนาโครงการ จะทรงใช ้วิธีการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมชมโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอและท่ัวถึง ดังท่ีเราได้ชมทางข่าวโทรทัศน์
อยู่เป็นประจ�า รับสั่งว่า “เท่าที่ท�าอยู่ขณะนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น ตอนเริ่มต้นอาจจะเหมือน
กับไม่ค่อยเป็นระบบสักเท่าไร คือ ได้ไปเองที่ไหนได้รู้ได้เห็นก็ เอ้า ลองที่นั่น หรือที่นี่ไป
บ่อย ต่อไปนี้ ถ้ามีการแนะน�ามาก็จะมีเพิ่มข้ึน คือ ในบางแห่งก็อาจจะไม่เคยไปถึงแต่
เป็นหน่วยงานที่ใกล้เคียง หรือลักษณะเดียวกันแล้วกัน” ผู้ที่เกี่ยวข้องท�างานถวายใน
โครงการพระราชด�าริต่างๆ ทุกท่านและได้เห็นการทรงงาน คงจะทราบดีว่า ทรงมีความ
ช่างสังเกต และเข้าถึงเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของเด็กๆ 
อย่างใกล้ชิด จนมีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ เหล่า
น้ัน พวกเราที่ท�างานถวายในโครงการไอทีฯ ได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมด้านอื่นๆ ในโรงเรียน
อีกหลายโครงการ เช่น โครงการอาหารกลางวัน การสีข้าวในโรงเรียน การแก้ปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน ฯลฯ จนกระทั่งถึงการพระราชทานถังเก็บน�้าสะอาดและส้วมที่ถูก
สุขลักษณะแก่เด็กนักเรียน ส�าหรับในปี 2541 ได้ทรงขยายการทดลองจากโรงเรียนมัธยม
ของกรมสามัญศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดส�านักงานประถมศึกษาแห่งชาติด้วย

การติดตามและประเมินผลของโครงการ

จากการที่โครงการฯ ได้ส�ารวจและประเมินผลการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อน�ามาตัดสินใจในการวางแผนการสนับสนุน

ทรงพระราชทานเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าสีม่วง ให้นักเรียนฝึกพิมพ์ดีดเพื่อให้คุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ 
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เพิ่มเติม รับสั่งย�้าถึงความจ�าเป็นของการประเมินผลว่า “ในความคิด อยากจะเน้นเรื่อง
ของการศึกษาและการประเมินผล ไม่ใช่ว่าให้คอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรา 
เราควรจะได้ศึกษาด้วยว่าการให้ไปนี่จะมีปัญหาอะไรต่างๆ เกิดข้ึนได้บ้าง หรือว่าเราสอน
แค่นี้จะมีความก้าวหน้า หรือว่าผู ้ที่ใช้อาจนะใช้สร้างสรรค์อะไรขึ้นได้หรือเป็นได้ทั้ง  
2 ทาง เลยเน้นเรื่องการไปติดตามผล” หากโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องที่มีสมรรถนะสูงขึ้น หรือหากพบว่าโรงเรียนไหนที่มีเครื่อง
ที่ล้าสมัยเกินไป ก็จะพระราชทานเครื่องที่ใหม่กว่าและทรงแนะน�าให้ใช้เครื่องเก่าส�าหรับ
สอนแป้นพิมพ์ หรือเอาไว้ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนแทน

นอกจากนี้ได้พระราชทาน
แนวพระราชด�าริไว้ว่า “ในการออก
ไปติดตามผล นอกจากจะไปดูเรื่อง
ของคอมพิวเตอร์แล้ว ไหนๆ ก็ไปแล้ว 
ก็อาจจะไปดูในเรื่องอื่นด้วย แต่ว่า
บุคลากรที่ไปก็อาจไม่ได้เชี่ยวชาญใน
เรื่องอื่นๆ มากนัก บางคนมีหัวก็
สามารถจะดูได้ แต่ว่าบางคนอาจจะ
ไม่ได้สังเกต เพราะฉะนั้นก็เลยคิดกันเรื่องการท�า check list ของสิ่งท่ีพึงไปตรวจงาน  
ในเชิงคอมพิวเตอร์ ถ้ามีจุดไหนที่ควรจะไปตรวจ หรือไปดูอาจจะให้คนท่ีไม่ได้เป็น 
นักคอมพิวเตอร์ไปดูไปตรวจได้ด้วย หรืออีกกรณีหนึ่งคือ คนที่เป็นนักคอมพิวเตอร์อาจจะ
ไม่ช�านาญเรื่องอื่นๆ ถ้าเราใส่ check list ไปก็อาจช่วยได้” ที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ทรงได้
รับทราบจากรายงานผลการประเมินของโรงเรียนแห่งหนึ่งว่ามีปัญหาเรื่องน�้าดื่มน�้าใช้ 
นอกเหนือจากในเรื่องของคอมพิวเตอร์ จึงได้ทรงส่งเรื่องต่อไปยังส�านักงานโครงการใน
พระราชด�าริ ซึ่งดูแลอีกหลายโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
โรงเรียนก็ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาปัญหาที่ประสบอยู่ไปได้
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ดังนั้น ในปีนี้ (พ.ศ. 2542) จึงได้เริ่มการประเมินผลการพัฒนาสภาพโรงเรียน
ที่อยู ่ในโครงการฯ แบบบูรณาการขึ้นมาลองใช้งาน โดยทางเนคเทคได้ประสานกับ 
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกองการ
ศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาวิธีการส�ารวจที่มองในหลายๆ ด้าน  
ทั้งความเป็นอยู่ สภาพโรงเรียน น�้าดื่มน�้าใช้ ความพร้อมของห้องสมุดท่ีจะเป็นคลังบริการ
ความรู้ การศึกษาผ่านดาวเทียม การมีไฟฟ้าใช้ และการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทั้งน้ีเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการประเมินผล และเพิ่มศักยภาพของการส�ารวจให้ดีขึ้น

ส�าหรับหัวข้อที่ควรต้องประเมินนั้น ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริต่างๆ ให้
พวกเราคิด เช่น “ไปเห็นห้องสมุดไม่ดี ขาดแคลน นักเรียนที่นั่นไม่มีข้าวกิน หรือว่าที่พัก
อาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม และก็ยังจะมีเรื่องน�้าดื่มน�้าใช้ไม่พอ และอะไรอีกหลาย
อย่าง หรือว่าการสอน บางทีอาจจะไปได้ยินอะไรอื่นๆ อีก เช่น เรื่องการสอนวิชาต่างๆ 
ปัญหาหรืออุปสรรคของการใช้ เช่น ผู้สอนที่เคยเช่ียวชาญช�านาญอยู่ในตอนท่ีเราไปติดต่อ
ก็ย้ายไปท�างานที่อื่น หรือว่าบางแห่งเปลี่ยนผู้บริหารแล้วงานเดิมที่ก้าวหน้าอยู่เกิดติดขัด 
ฯลฯ”

กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

โครงการ ทสรช. มีวัตถุประสงค์จะช่วยให้นักเรียนมัธยมในชนบทได้ฝึกทักษะ
ที่เกิดจากการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่ช่วยให้ประกอบอาชีพได้ง่าย ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้งบประมาณท่ีประหยัดท่ีสุด และนี่คือท่ีมาของการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับเครื่องที่ใช้งานกันจริงๆ ในส�านักงาน แต่สามารถลด 
งบประมาณโดยการใช้ของที่เคยใช้มาแล้ว เพราะส�าหรับผู ้เริ่มใช้งาน ของเก่าหรือ 
ของใหม่ก็ใช้เรียนได้ดีเท่ากัน

ในประเด็นของการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ
ที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหา และการเปรียบเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์ของต่าง
ประเทศ รับสั่งในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ว่า “มีข้อแนะน�าที่จะใช้ได้
หลายเรื่อง อย่างที่บางโรงเรียน ครูไปหาความรู้ข้างนอกมาใช้ท�าสิ่งท่ีเหมาะกับเด็กใน
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โรงเรียนของเขา เช่น ใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน ประการที่ 2 ก็ใช้
ในงานธุรการหรืองานบริหารต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ข้อมูลนักเรียน ซึ่งบางแห่งเขาท�าได้
ในลักษณะที่ว่า วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องคะแนน เรื่องปัญหาครอบครัวของนักเรียน ปัญหา
อื่นๆ เช่น โภชนาการ ปัญหาการเรียนตกต�่า ปัญหาครอบครัว และก็ดูว่ามันมี corelation 
กันหรือเปล่า จะได้แก้ในส่วนรวมได้อย่างไร ประการที่ 3 คือใช้บริหารการเงินของ
โรงเรียน แล้วก็บริหารโครงการต่างๆ ด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้มีโครงการ เช่น รายได้ระหว่างเรียน 
และอาจจะแนะน�านักเรียนให้ใช้ในเรื่องธนาคารโรงเรียน แหล่งเงินกู้ท่ีจะลงโครงการ
ต่างๆ และก็ควบคุม project ต่างๆ ในโรงเรียน จะได้ไม่มีการปล่อยเงินและธนาคาร
โรงเรียนก็จะไม่มี NPL (Non Performing Loan) มาก และบางโรงเรียนเขาคุมได้ขนาด
น้ันจริง ประการที่ 4 ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ งานห้องสมุด งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง มีฟอร์ม
ต่างๆ ที่ใช้ คือ ได้ไปเห็นการใช้หลายรูปแบบก็เลยคิดว่าจะท�า”

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ท่ีนอกเหนือจากการมีครูแล้ว  
ยังจ�าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์และสื่อสารสอนที่เหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
ทรงเห็นว่า หลายโรงเรียนที่แม้ว่าควรจะเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ 
แต่เมื่อได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม ก็ได้ทรงพบความบกพร่องหลายๆ ประการ จึงได้ทรง
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มีพระราชประสงค์ให้เนคเทคจัดท�าเป็นแนวทางให้ว่า โรเรียนในระดับต่างๆ ควรมี
อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ดังท่ีทรงมีพระราชด�ารัสว่า “...อย่าว่าแต่
โรงเรียนพวกน้ัน (ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทางเนคเทคไปท�าโครงการน�าร่องอยู่) เลย 
โรงเรียนในระดับที่ดีกว่าหลายๆ โรงที่ไปส่งเสริมทางด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องคอมพิวเตอร์
ท�าได้ แต่ไปเดินดูเรื่องวิทยาศาสตร์อื่นๆ ขนาดมีความรู ้ไม่เท่าไรยังรู ้สึกว่ามีอะไรที่
บกพร่องมาก เช่น มีห้องสมุดใหญ่โต มองไกลๆ รู้สึกว่าดี แต่เข้าไปใกล้ๆ ไม่ใช่หนังสือ
วิทยาศาสตร์ เป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู ้ที่ส�าหรับโชว์ว่า มองผ่านๆ แล้วมีหนังสือมาก  
แล้วการทดลอง ห้องทดลอง อะไรต่างๆ ที่ควรมี ก็ไม่มี”

งานที่เนคเทค สวทช. คงจะต้องศึกษา ก็คือ การหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเด็กนักเรียนให้คิดเป็นระบบ รู้จักระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ทรงมีพระราชกระแสว่า “โรงเรียนขนาดนี้ ในระดับนี้ ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ควรจะมีอะไร หรือควรจะมีอุปกรณ์อะไร คือเราเองเป็นพวกที่ไม่รู้แต่ติดต่อ
ดี อาจไปติดต่อขอความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอะไรแบบนี้
ก็ได้...”

การพัฒนาในขัน้ต่อไปและการเพิ่มจํานวนโรงเรียนในโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความส�าคัญกับเรื่อง
การพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่จ�าเป็นต้องมีควบคู่ไปกับการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่
โรงเรียน อย่างเช่น เรื่องของการติดตั้ง การท�าห้อง โต๊ะที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
โปรแกรมที่ควรจะน�ามาใช้สอน ทั้งน้ีทรงเน้นว่าต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น 
บางโรงเรียนอาจถึงระดับใช้อินเทอร์เน็ตได้ บางโรงเรียนก็อาจใช้มัลติมีเดีย หรือ CAI 
(Computer-Aided Instruction) นอกจากนี้ยังทรงให้ความส�าคัญกับเรื่องวินัยใน 
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ว่า ควรมีการตั้งกฎระเบียบในการใช้เครื่อง เช่น ห้ามเอาแผ่น
เกมจากภายนอกไปใช้กับเครื่อง เพื่อป้องกันไวรัส ควรล้างมือให้สะอาดก่อนใช้เครื่อง 
หรือห้ามน�าอาหารไปรับประทานในห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ด้วยเหตุนี้จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ชะลอการเพิ่มจ�านวนโรงเรียนในโครงการ 
ทสรช. ไว้ก่อนในปี 2541 แต่ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้ดูแลโรงเรียนท่ีมีอยู่แล้วให้
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ก่อน รับสั่งว่า “...ข้อส�าคัญตอนช่วงนี้ยังอยากจะหยุด ไม่
อยากจะเพิ่ม อยากให้แต่ละแห่งท�าอย่างละเอียดขึ้น ในโรงเรียนที่ท�าอยู่แล้ว ...ยังมีอีก
หลายโรงเรียนในโครงการที่แสดงความสนใจท่ีอยากได้รับเครื่องเพิ่ม แต่ดูแล้วยังไม่น่า
เพ่ิม เพราะเท่าที่มีอยู่ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเขาได้ เพราะว่าเราก็มีข้อจ�ากัด
ในเรื่องคน เรื่องอื่นๆ ก็ยังมีอีกเยอะ”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

โครงการไอทีเพื่อคนพิการเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�าริ ที่ด�าเนินการอยู่มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การให้อุปกรณ์ไอทีที่
เหมาะสมแก่โรงเรียนเด็กพิการ ทั้งหูหนวก ตาบอด และพิการทางร่างกาย และการ 
พระราชทานพระราชานุเคราะห์เป็นรายบุคคล เป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคล
ที่ได้ท�าประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือที่ได้เคยถวายงาน และเกิดมีปัญหาทางสุขภาพ
ร่างกาย ท�าให้เสมือนหนึ่งเป็นผู้พิการ โดยพระราชทานพระราชด�าริให้เนคเทคไปศึกษา
ประเมิน เพื่อดูว ่าจะมีอุปกรณ์ใดที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพในการด�ารงชีวิตแก่ท่าน 
เหล่าน้ันบ้าง
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หลังจากนั้นจะทรงให้จัดหามาให้ตามความจ�าเป็น และทรงให้เนคเทคติดตาม
ประเมินผลการใช้ เพื่อที่จะน�าไปพิจารณาขยายผลไปยังกลุ่มผู้พิการอื่นๆ ท่ีมีข้อจ�ากัดใน
ลักษณะเดียวกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการในสถาบันหลายแห่งในต่างประเทศ และได้ทรงรับสั่ง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทรงสนพระทัยน�ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยว่า

“...ที่เราไปอเมริกา มี provost ของมหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง เป็นโรคอะไรก็ไม่
ทราบ เส้นประสาทไม่ท�างาน พูดก็ไม่ได้ ทางมหาวิทยาลัยพยายามแก้ไขโดยที่ให้ท่านใช้
สายตาจ้องไปในจอ มีอินฟราเรดสองด้าน แล้วฉายเพื่อให้ตาไปบังคับคอมพิวเตอร์ได้  
ไปคลิกออกมา ก็สามารถใช้ได้เหมือนกับใช้สั่งด้วยเสียง แต่ที่นี่สั่งด้วยสายตา แต่ตอนนี้ยัง
ท�าได้ไม่ perfect…นอกจากนี้ที่ไปชมที่มหาวิทยาลัย Stanford ก็มี คุณ JB (Mr. J.B. 
Gallan) ซึ่งพิการ ใช้มือและเท้าไม่ได้ พูดได้อย่างเดียว เขานั่งรถเข็น แต่สามารถสั่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ท�างานได้โดยการพูดเท่านั้น...และท่ี Stanford ยังมีการสาธิตโดยคุณ
สุภาพสตรีที่เป็นคนตาบอด เคยท�างานอยู่กับบีบีซีท่ีลอนดอน เดิมคนตาบอดจะสามารถ
ตัดต่อเทปเสียงและเป็น ดี.เจ. จัดรายการวิทยุ แต่ว่าสถานีวิทยุตัดสินใจเปลี่ยนระบบคือ 
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมเสียง ระบบคอมพิวเตอร์เป็นแบบกราฟิก ใช้เมาส์ 

ทรงร่วมกิจกรรมกับนักเรียนพิการร่างกายในงานสัมมนา “12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ”
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ควบคุม ไม่เหมือนแบบเดิมซึ่งเป็น
สวิตซ์ธรรมดา และใช้ใบมีดตัดต่อ
เนื้อเทปจริงๆ คุณคนน้ี ตกงานเลย 
เดิมถ้าใช้บังคับแบบ keyboard หรือ
ใช้อย่างเดิม ก็คงท�างานต่อไปได้ แต่
ตอนนี้ตกงาน เธอก็ไม่ต้องการตกงาน 
จึ งพยายามเสาะหาวิ ธี การที่ คน
ตาบอดจะควบคุมเมาส ์ในระบบ
วินโดวส์ได้ ที่ Stanford จึงคิดค้นระบบเมาส์ที่ให้ความรู้สึกแก่ผู้ใช้ได้ว่าตอนไหนจะเดิน
ทางเข้าสู่กรอบวินโดวส์ใด เจอไอคอนอะไร เป็นต้น ในที่สุดเขาก็หวังว่าจะกลับไปท�า
หน้าที่เดิมได้ ลักษณะอย่างนี้เราก็สนใจ...”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริให้น�า
คอมพิวเตอร์ไปให้โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล โดยเริ่มจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เพื่อให้ใช้ในการสอนเด็กเจ็บป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  
เดก็จะได้รบัความรูแ้ละความเพลดิเพลนิ เม่ือออกจากโรงพยาบาลจะได้สามารถไปเรยีนต่อ
หรือใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพได้ หรือหากต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อ เด็กก็อาจช่วย
ท�างานบางอย่างของโรงพยาบาลไปด้วยได้ ท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดี และลดความกังวล
ต่อความเจ็บป่วยของตนลงไปได้

58-03-066_251-264_J-UnCoated.indd   261 3/14/15   10:08 AM



262

ปัจจุบันโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ได้ขยายไป
ยังอีก 3 โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)  
โรงพยาบาลเลดิสนิ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ โดยได้พระราชทานคอมพวิเตอร์
พร้อมโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่โรงพยาบาลเหล่านั้น

พระราชดําริเกี่ยวกับการทําโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ที่
จะให้โครงการทีจั่ดท�าขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ยงัประโยชน์
ด้านการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนและประชาชนชาวไทย ได้พระราชทานพระราชานุญาต 
ให้โครงการเครือข ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เข ้าร ่วมใน 
เครือข ่ ายกาญจนาภิ เษก 1509 ที่ เนคเทคจัดท�าขึ้นถวายตามพระราชด�าริ  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2539 เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
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ดังที่ได้ทรงมีพระราชกระแสว่า “ส�าหรับ 1509 ก็พยายามที่จะให้ไม่ใช่เฉพาะ
แต่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ว่าจะให้ link กับอะไรท่ีออกมาแล้ว
นักเรียนสามารถจะเข้าใช้ได้ ตอนนี้อย่าง SchoolNet ความจริงก็จะเป็นตัวบริการได้
หลายอย่าง เช่น อย่างที่ห้องเรียน หรือว่าเป็น reference ส�าหรับท�าการบ้าน หรือเป็น
ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันในเรื่องของวิชาการ เช่น เราอาจ
จะหา CAI ที่ท�าไว้แล้วออกมาดี เอามาลง หรือว่าแนะน�าหนังสือ โดยที่เด็กอาจท�าเอง 
หรือมี project ต่างๆ ที่เขาท�าแล้วเป็นประโยชน์ หรือ homepage ของเด็กที่เขาท�า
แล้วออกมาดี ก็เอามาลงได้...”

แผนงานในอนาคตของโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํริ

ในปีงบประมาณ 2542 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุญาตให้ขยายโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นบ้าง เช่น ขยาย
โครงการ ทสรช. เพื่อพระราชทานคอมพิวเตอร์ทั้งเก่าและใหม่เพิ่มขึ้นจาก 53 โรงเรียน 
เป็น 72 โรงเรียน และปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเป็นเครื่องรุ่นใหม่ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อวัดไอคิวแก่ผู้พิการที่ไม่สามารถตอบด้วยข้อเขียนหรือใช้ภาษาธรรมดาได้ 
สร้างอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ช่วยพูดแทนผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดออกมา และการ
พิจารณาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ทัณฑสถานหญิงและทัณฑสถานชาย เพื่อ
ช่วยให้ผู้ต้องขังมีโอกาสพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้หางานท�าได้เมื่อพ้นโทษ 
หรืออาจเป็นงานที่สามารถท�าได้แม้อยู่ในเรือนจ�า ทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของ
ผู้ต้องขัง ทั้งในแง่การพัฒนาอาชีพและการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป

ส�าหรับโครงการใหม่ล่าสุด คงจะเป็นพระราชด�าริเพื่อริเริ่มการกระตุ ้นให้
ประชาชนคนไทยรักษาสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายที่เหมาะสม ผลงานนี้คาดว่าจะออก
มาเป็น Website ของกรมพลศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ทางด้านนี้โดยตรง สุขภาพพลานามัยและ
การออกก�าลังกายสม�่าเสมอเป็นรากฐานที่ส�าคัญของสุขภาพที่ดี นอกจากนั้นกิจกรรม
ทางกีฬาที่ดีเป็นการพัฒนากายและสมองของเด็กและเยาวชนได้เหนือกว่าการบันเทิงใดๆ
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ทางคณะกรรมการ และส�านักงานเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู ้สึกซาบซ้ึงใน 
พระมหากรณุาธคุิณมากล้นพ้นทีพ่ระราชทานพระกรณุาและความสนพระทัยอย่างต่อเนือ่ง
ในกิจกรรมของโครงการมาเป็นเวลานาน ผลผลิตต่างๆ จากโครงการนับเป็นกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ ที่เร่ิมต้นมาจากการสังเกตและตั้งข้อสงสัย จากนั้นก็หาทางสรุป 
ข้อสังเกตออกมาเป็นสมมติฐาน แล้วทดลองและประเมินผลที่เกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่า 
แนวทางที่เลือกไว้เป็นแนวทางที่เหมาะสม (หรือไม่เหมาะสม) เช่นไร และหลังจากที่ได้
ผลการประเมินแล้ว จึงจะทรงพิจารณาและตัดสินพระทัย ว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าโดย
ใช้วิธีการใดบ้าง

บ่อยครั้ง ที่พบว่าโครงการประสบความส�าเร็จอย่างดี อย่างน้อยในระดับ
โครงการน�าร่อง ควรที่จะมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่นี้โดยตรงตามกฎหมาย (และที่ม ี
งบประมาณด้านการศึกษา) ให้ความสนใจ และวางแผนส�าหรับตนเองได้ตั้งแต่วันนี้
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Towards a Full Participation of  
Persons With Disabilities in Thai Society:  

The Role of Assistive Technologies

Your Excellency Dr. Balakrishnan, Minister for Community  
Development, Youth and Sports, and Second Minister for Information, 
Communications and the Arts

Distinguished Delegates,
Honerable Guests,
Ladies and Gentlemen,

I am very honored to be invited to deliver a keynote address in 
this International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive  
Technology (i-CREATe), which is the first of its kind being held in the region. 
First of all, allow me to express my deep appreciation to the organizer of 
this conference for the excellent arrangements and warm hospitality. 

 I am sure no one denies that the issue of persons with  
disabilities is of global concern. Recent statistics indicated the number 
of persons with disabilities worldwide to be around 650 million, of whom 
80 percent live in developing regions. It is further estimated that over 40 
percent of persons with disabilities in developing countries of the  
Asia-Pacific are poor and do not have access to basic services including  
rehabilitation facilities. Furthermore, as the global trend in population  
aging is unprecedented and the fact that the chances of acquiring a  
disability increase with age, the number of persons with disabilities will  
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be increased dramatically in the years to come. As such, the empowerment of 
persons with disabilities will be an important component of socio-economic 
development in all countries of the world.  

 In Thailand, the full integration of the disabled into society is a  
national agenda. The past Constitution and the one currently being drafted  
have specific provisions for promoting the rights of persons with  
disabilities. Through cooperative efforts by all sectors of the society, including  
government, non-government, and organization of the disabled, the  
Legislation on Rehabilitation of Disabled Persons Act has been in effect  
since 1991. This law serves to facilitate the integration of disabled  
persons into society and to enhance their potentials for self-development.  
It includes measures on vocational training, skill development, as well as 
providing opportunities for education, employment and access to public  
facilities. We have also embarked on campaigns to promote public  
consciousness of the rights of the disabled to ensure their inclusion in  
society. The Thai Government has clearly changed its policy from a  
charity-based approach to a rights-based approach to the development 
of persons with disabilities and to move towards empowerment and  
independent living.

The work on disability issue has been driven by many sectors in the 
Thai society. The aim is to promote the full participation of the disabled 
or people with special needs in the process of our national development  
towards peace and prosperity. People in the medical and related  
professions work on physical rehabilitation services as well as study on  
ways to reduce causes of disabilities; people in the legal profession work  
to set up and enact legislation in favor of the rights of persons with  

58-03-066_265-292_J-UnCoated.indd   267 3/14/15   10:09 AM



268

disabilities to acquire appropriate education, medical services and  
employment opportunities; educators and teachers work to provide  
education and training; architects work to design suitable buildings and 
landscape; and researchers and innovators work to invent gadgets and 
tools to facilitate the physical mobility and improve access to physical  
as well as information and communication infrastructure. Also participating  
in the process are social workers, therapists, and people who are responsible  
for the administration and funding.

          In the world front, Thailand was among the twenty-seven countries 
which adopted the Biwako Millennium Framework for Action toward an 
inclusive, Barrier-free, and Rights-Based Society for Persons with Disabilities  
in Asia and the Pacific (BMF) at the High-level Intergovernmental Meeting to 
Conclude the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 1993-2002, in 
Otzu, Japan, on October 2002. And just last month, Thailand is among the 
eighty-one countries  that have signed a new UN Treaty on Disabilities, the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, on the day it opened 
for country’s signatures on March 30. Such Convention specifically prohibits  
discrimination against persons with disabilities in all areas of life, including 
employment, access to justice and the right to education, health services 
and access to transportation. This marks a major paradigm shift away from 
the way societies look at persons with disabilities. It treats persons with  
disabilities as full-fledged citizens. No longer are these people to be seen as 
objects of charity and pity. It further completes the understanding of truly 
sustainable development by adding that development must be inclusive of 
all members of society, including persons with disability.
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          Assistive and universally designed technologies can be a powerful  
tool to improve the quality of life of people with disabilities. They can 
enhance disabled persons’ ability to engage in productive work and allow  
them to fully participate in society. Thanks to continued research and  
development, new technologies are opening opportunities for even those 
with the most severe disabilities. For example, some individuals with  
quadriplegia can now operate computer by the glance of an eye; physically 
handicapped persons who cannot use their hands to access a computer 
can do so by either using a voice recognition software, an infrared pointing 
device, or a system that incorporates brainwave technologies; individuals 
with severe disabilities can use a voice controlled home automation system  
to operate home appliances, In other words, technologies make many  
impossible things possible for the disabled persons. For that reason, I feel 
the topic we will be discussing and the workshop to be help during this 
4-day conference is of the utmost importance because without continued  
research and development and innovation, it would be very difficult to 
realize our vision of the full participation of the disabled persons in the 
society.  

 Unfortunately, these technologies are often prohibitively  
expensive, especially for developing countries. Almost all devices 
and equipment have to be imported, and thereby making the issue of  
affordability very important. Furthermore, it is still widely observed that 
digital divide exists between people with disabilities and those who are 
non-disabled. In this respect, the problem is not only the access, it is also  
affordability, support systems and training. 
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His Majesty visiting the disabled children 
in various settings

One common misconception we often found in working to promote 
the use of assistive technologies for the disabled persons is that people  
usually think of accessibility to mean only providing ramps to buildings 
for wheelchair users. Nonetheless, accessibility goes much further than  
wheelchair ramps. We must ensure access to things such as roads, public 
transportation systems, pedestrian signs, public facilities (such as school, 
hospitals & clinics, housing, workplaces), and information and communication 
(such as websites, telephone systems) as well.

           His Majesty the King has always had 
keen interest in the well-being of people 
with disabilities, for example, by initiating 
projects as well as support private funds 
in the campaign to eradicate polio and 
leprosy, setting up schools to provide 
education for physically handicapped 
and developmentally delayed children,  
initiating the production of prostheses to 
help injured soldiers and victims of wars, 
etc. His Majesty himself at times gives  
music lessons for the blind, and many 
other smaller projects. Her Majesty the Queen has always supported His 
Majesty for such projects and has served as patron of foundations for  
handicapped people, such as the Foundation for the Blind, the Foundation 
for the Mentally Retarded, the Foundation for the Deaf, and the Foundation 
of the Polio Immunization Project, which has successfully eradicated polio 
from Thailand. 
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Disabled persons work on arts & crafts at Silpacheep Promotion 
Foundation initiated by Her Majesty the Queen

 In the workshops of the Foundation for the Promotion of  
Supplementary Occupations and Related Techniques, widely known as the 
SUPPORT Foundation that Her Majesty the Queen has started and runs 
herself, disabled persons of all kinds are trained in various artistic skills and 
work side by side with the unimpaired, producing excellent articles of arts.

Disabled persons work on arts & crafts at Silpacheep Promotion Disabled persons work on arts & crafts at Silpacheep Promotion Disabled persons work on arts & crafts at Silpacheep Promotion 

          My work on the disabled persons started in 1975, with the Sai Jai 
Thai Foundation to provide assistance to and promote quality of life of 
soldiers, policemen and volunteers who were wounded or handicapped in 
battle to protect the country’s sovereignty. One activity of the Foundation 
which has been in great demand from the handicapped victims is prosthetic 
replacement, particularly artificial foot, leg and arm. We had worked with 
many organizations to come up with a foot and a leg that was totally made 
from local materials, such a natural rubber, with a reasonably good quality 
and low price. I also had a deep concern for the careers and livelihood of  
those being supported by Foundation and therefore, had set up a  
vocational training center to enable the handicapped to earn additional  
income other than the monthly stipend they receive from the Foundation, 
and to overcome their disabilities by living an ordinary life.
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Through these years, I have met with many disabled persons 
who proved to be the most able persons in their own right. They were 
very good at what they do as a profession and contribute to their own  
respective communities as much, if not more than other fellow members 
of the community. Being disabled must not inhibit one’s potential to  
excel. Given the opportunities and the right facilities, we see them excel  
academically, socially, economically, and athletically. And this should be a 
norm not an exception in all communities. 

 In my work on the disabled persons, I tried to make acquaintance 
with specialists in various types of disabilities, such as doctors who specialize  
in mentally-retarded children, the nervous system, bone and muscles, 
physical therapy, and prosthetic limbs, etc., to understand the disabled’s 
physical and mental ailments and how to treat them. I have provided  
assistance in terms of treatment, nutrition, education, and physical therapy, 
and provided necessary tools and equipment for their professions. Of these, 
I consider education the most important tool that can help ease the lives 
and improve the well-being of the disabled. With this belief, I had set up  
the first foundation that promotes the right of the disabled to tertiary  
education in Thailand, the Ratchasuda Foundation, and build the first  

IT for the Disabled Program Under
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s IT Project
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 As in these days, technologies, especially information and  
communication technology, have become increasingly crucial in almost  
all aspects of our lives, equal access to the technology for the disabled 
that leads to equal participation in society is especially desirable. Ways 
and means must be found to enable disabled members of our society to  
take control of themselves with proper assistive technologies.

 In doing my development work, I’ve put effort to understand local  
conditions and specific needs of the people and took action according to 
His Majesty’s sustainable principle. I usually started my program or project 
on a small or pilot scale, and worked closely in each setting, to ensure that 
it works as intended before further scaling up. So in this respect, it’s like 
doing and action research on the issue of interest. And more importantly, 
I do emphasize on monitoring and evaluation throughout the course of 
the project and make sure that project as well as the evaluation process 

A handicapped boy with no arms and legs Use of communication deviceA handicapped boy with no arms and legs Use of communication deviceA handicapped boy with no arms and legs Use of communication device

college for the disabled, the Ratchasuda College, equal in status to a  
Faculty in Mahidol University. It was officially opened on 24th December 
2001, being the first college that teaches about the disabled at the tertiary  
level or higher. My aim was to prepare the disabled to the mainstream  
society as I believe that this will enhance the opportunities for them.
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performed in a cost-effective manner. When I am sure that the process 
is feasible I would then give these trialed and tested solutions to the  
administration in charge so they can scale them up to cover the entire 
population who can benefit from such undertakings.

Herewith, I would like to share with the distinguished guests 
here my experiences in using technologies, especially IT and assistive  
technologies, to help enhance the quality of life of people with  
disabilities in Thailand.

           I hold the belief the development must start with the empowerment  
of people. I see that IT can be a potential solution for the purpose. This 
has led me to set up a fund to be used in IT-related programs since 1996. 
My goal was to enable the under-privileged Thais: rural school children  
and people with physical disabilities to benefit from an increased use of  
IT, particularly in education, so they can have full participation in all areas 
of the society.  

Practicing use of assistive devices

 One of the groups of the under- 
privileged that I have focused my IT program  
on is the persons with disabilities. Initially,  
I intended to carry on the work of my  
grandmother who had supported the Foundation 
for the Welfare of the Crippled and endowed 
the Foundation’s school with her own name, 
Srisangwal School. I had used my IT fund to  
set up a computer facility equipped with  
necessary assistive technologies, such as switch 
or trackball mouse, intellitools, communication  
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devices, etc., to improve effectiveness in education and learning for these 
physically handicapped children. We also help to train teachers regularly 
on new skills in teaching as well as in using these devices and tools, and 
provide appropriate educational materials as needed. In addition, we train  
teachers how to provide individualized education program (IEP) to  
maximize each person’s potential.

 In this case, I’ve used Srisangwal school as a pilot school for the 
program to help physically disabled children. Later, I’ve chosen a few more 
setting to work on other types of disabilities, such as the blind, the deaf, 
and the mentally or the learning disabled, as each of them needs different 
kinds of assistive technologies and requires different supports to augment 
their potentials. In addition, I helped provide funds to researchers to carry 
out some development works to produce a number of devices locally to  
be used in those pilots setting.

Allow me to quickly highlight some of the achievements we have 
made over the course of our long endeavor, as follows:

• students in school for disabled persons had the opportunity to  
learn and benefit from IT despite their “less than perfect” physical 
conditions, with the help of assistive technologies as appropriate,  
and some of them got IT-related jobs after graduation,  
some continued their studies in IT field at university level.  
Students from one special education school were able to  
compete with their peers from regular school in a computer 
competition and won a silver medal,

• five blind students who are interested in science currently have 
the opportunity to study science in their high school years.  
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Previously, the schools usually  
discouraged blind students to study 
science and pushed them into the arts 
program because they felt their teachers  
and facilities could not handle the  
difficulties involved in providing science 
education for the blind students. Our Science camp for blind students

program has worked with relevant agencies to set up the curriculum 
suitable for blind students and helped train teachers as well as 
produce educational materials that are accessible to the blind,

• a number of modeled IT-enable classrooms has been set up in 
three schools for the disabled, i.e., Srisangwal School for Physically  
Handicapped Children, Kavila Anukul School for the Mentally  
Disabled Children, and the Northern Mentally Retarded Welfare 
Center. In these schools, an individualized education program are 
used for each student.  Teachers are well-trained and are able to 
select appropriate teaching methods as well as materials, including  
suitable assistive technologies, for each student. Favorable results 
have been observed in all settings,

• all eighteen schools for the deaf have been equipped with a 
speech rehabilitation room which has a set of computer system 
and a speech software (Speech Viewer) for students to practice,  
with the help of trained teachers. Such software can accommodate 
the Thai language and can be used not only by the hearing  
impaired children but also children with cerebral palsy, children 
with speech impairment, and children with learning difficulties.  
With such facility, student’s speech capability have been  
improved significantly,
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• a lady who has been disabled at 
birth having no arms, Pikulthong, who 
received Her Majesty the Queen’s 
support for her education since 
she was a little child and now 
works for the Foundation under the  
patronage of Her Majesty, was 
trained to use computer with her 

Pikulthong - a physically disabled  
worker at Cheschire Foundation

upper arm, chin, and legs.  She is now a competent worker  
who uses computer in her daily work. She also regularly put 
up advertising of the Foundation’s products for sale on the internet.   
She was awarded the title of the Disabled Person to the Year 
with Continuous Development in 2000,

• a girl who has been disabled at birth having no arms and legs 
were trained to use computer with a head stick and a switch 
mouse in her education at school. We help providing equipment, 
accessories, and software, and sending our staffs to work closely 
with her teachers to make sure she can operate the computer  
effectively. She likes studying computer and makes a very good 
grade in this subject,

• the concept of using an individualized education program (IEP), 
which has been piloted and practiced in selected schools in our 
program is now widely accepted and practiced by the Ministry 
of Education, for use in providing education for the disabled  
children.

Herewith, may I summarize and give my perspectives, which I 
have developed through the course of implementing such program. The 
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main principle is to set the foundation for empowering those people with  
disabilities by providing necessary access to ICTs and assistive technologies, 
so that they can fully participate in all areas of the society. In the long run, 
it is hoped that these individuals will become more independent and able 
to take control of their own life as well as helping others to the extent possible.

Nevertheless, I do believe there are a few BIG challenges we have  
to overcome before the benefits of assistive technologies can be realized 
by a large segment of people with disabilities in the society.

First, we have to do more to increase awareness and understanding  
of assistive technologies among key stakeholders, especially persons with 
disabilities who are the consumer of such products and services, and business  
and industry who is on the supply side. Consumers need to know more 
about their choices of available products and services. Business and  
industry need to know more about market opportunities for such products 
and services. Such understandings will have a significant impact on the 
availability, affordability and use of assistive technologies.

Second, we need to do more to foster national and international 
collaborations and markets for assistive technology products and services, 
whereby collaborations between government, non-government agencies, 
universities and industry should be encouraged. Presently, assistive  
technology products and services cost more than many people can afford. 
This may be due to low volume of demand which cannot accommodate 
an efficient, market-driven approach to the acquisition and sales of such 
products and services. With such collaborations, we could achieve the goal  
of mass production of future assistive technologies to reduce the cost, and 
thus make technologies more affordable.
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Third, we should promote the “Universal Design” or “Design 
for All” principle in the development of future technologies, products,  
services, or systems, so that they can be used by people with a wide ranges 
of abilities.  Efforts should be made to encourage industry to incorporate 
accessibility features from the start of the product development as this will 
have a significant impact of accessibility, availability, and affordability, and  
use of assistive technologies.

Fourth, we need to do a lot more on human resource development 
and capacity building of professionals who are involved in the development, 
distribution or delivery, and use of assistive technologies, especially  
researchers, engineers, teachers, and therapists.

And last, but not least, we need to do more research, both on 
technology and on issues regarding technology and disabilities.  Work on 
technology R&D will help to increase choices of available products and  
services and thereby increase the independence of people with disabilities, 
while work on the issue of technology and disabilities will help us to better 
understand the problems and needs of persons with disabilities so that 
proper programs, products, services, can be designed and developed  
accordingly.

Finally, let me conclude by emphasizing once again how important 
this conference and workshop is for the future of our global community, 
as the aging population will become unprecedented and the number of 
people with disabilities will be soared.  I am certain that Thailand is ready to  
work with you all to realize our common vision of an inclusive, Barrier-free and  
Rights-Based Society for Persons with Disabilities, and to achieve sustainable 
development of a peaceful information society for all.

Thank you very much for your attention.
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และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 2007 (i-CREAte 2007)

วันที่ 24 เมษายน 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ฉบับแปลมาจากภาษาอังกฤษเรื่อง Towards a Full Participation of 

Persons With Disabilities in Thai Society: 
The Role of Assistive Technologies

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

สู่การมีส่วนร่วมของคนพิการ 
อย่างสมบูรณ์ในสังคมไทย:

บทบาทของเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
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ฯพณฯ ดร.บาราคริชนาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน 
และการกฬีา และรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสารสนเทศ การส่ือสาร และศลิปะ 

ท่านผู้แทนประเทศและท่านผู้มีเกียรติ 

ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน

ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้รบัเชญิให้มาปาฐกถาพเิศษในการประชมุ 
วชิาการนานาชาตเิรือ่งวศิวกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพและเทคโนโลยส่ิีงอ�านวยความสะดวก 
ส�าหรับคนพิการ (i-CREAte) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้   
ก่อนอืน่ ข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึง้ใจอย่างทีส่ดุไปยงัผูจ้ดังานประชมุครัง้นีส้�าหรบั
การจัดการต่างๆ ที่ยอดเยี่ยมและการต้อนรับที่อบอุ่น

ข้าพเจ้ามัน่ใจว่าไม่มใีครปฏเิสธว่าประเดน็ด้านคนพกิารเป็นประเดน็ความสนใจ 
ระดบัโลก สถติคินพกิารทีใ่นโลกผ่านมามจี�านวนประมาณ 650 ล้านคน โดยร้อยละ  
80 อาศยัอยูใ่นภูมภิาคท่ีก�าลงัพฒันา และมกีารประมาณการว่าคนพกิารมากกว่าร้อยละ  
40 ของประเทศที่ก�าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นคนยากจนและเข้าไม่ถึง
บรกิารพืน้ฐาน รวมทัง้บรกิารด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ นอกจากนี ้ แนวโน้มของโลก
เรือ่งประชากรสงูอายไุด้เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว  อกีท้ังโอกาสของผู้ท่ีจะมคีวามพิการจะ 
เพิม่ขึน้ตามมาในอนาคตข้างหน้า  ดงันัน้การเสรมิพลงัให้แก่คนพกิารจะเป็นองค์ประกอบ 
ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในทุกประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทย การบรูณาการคนพกิารเข้าสูส่งัคมถกูบรรจเุป็นวาระระดบัชาติ  
รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาและฉบับปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการยกร่างต่างก็มี 
มาตราเรือ่งการส่งเสรมิสทิธขิองคนพกิาร   ด้วยความร่วมมอืของทุกภาคส่วนในสังคม  
ตัง้แต่หน่วยงานภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชน และองค์กรของคนพกิาร ท�าให้มกีารออก
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได้ กฎหมายนี้ช่วยให้ม ี
การบูรณาการคนพิการเข้าสู่สังคมและเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเอง 
ซึ่งรวมมาตรการด้านการฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะ การศึกษา การจ้างงาน และ

อง วิศวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
หรับคนพิการ 2007 (i-CREAte 2007)

 24 เมษายน 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
อง Towards a Full Participation of 

Persons With Disabilities in Thai Society: 
The Role of Assistive Technologies

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สู่การมีส่วนร่วมของคนพิการ 
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การเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากบรกิารสาธารณะด้วย นอกจากนี ้ เรายงัได้เริม่ด�าเนนิการ
รณรงค์ส่งเสริมทัศนคติสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการเพ่ือให้มั่นใจว่าคนพิการ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ นับว่ารัฐบาลไทยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาคน
พกิารอย่างชดัเจน จากแนวทางแบบการกศุลเป็นแนวทางเร่ืองสิทธ ิ เพ่ือให้คนพิการ 
มีพลังอ�านาจในตนเองและการด�ารงชีวิตอิสระ

หลายภาคส่วนในสงัคมไทยได้ร่วมกนัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านคนพกิาร 
โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมอย่างสมบรูณ์ของคนพกิารหรอืบคุคลที่มี
ความต้องการพิเศษในกระบวนการพัฒนาของประเทศอันจะน�าไปสู่สันติภาพและ 
ความเจริญรุ่งเรือง  บุคลากรด้านการแพทย์และที่เกี่ยวข้องท�างานด้านบริการฟื้นฟู 
สมรรถภาพทางกาย รวมทัง้ศกึษาเพือ่ค้นหาวธิกีารลดสาเหตุแห่งความพิการ บคุลากร 
ด้านกฎหมายท�างานด้านการยกร่างและการตรากฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิของคน
พิการให้ได้รับบริการด้านการศึกษา บริการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ตลอดจนให้ 
โอกาสทางด้านอาชพี  นกัการศกึษาและครูท�างานด้านการให้ศกึษาและการฝึกอบรม   
สถาปนกิท�างานด้านการออกแบบอาคารและภมูทิศัน์ทีเ่หมาะสมกบัการใช้งาน  นกัวจัิย 
และนกันวตักรรมท�างานด้านการประดษิฐ์อปุกรณ์ เครือ่งมอื สิง่อ�านวยความสะดวก
แก่คนพกิารเพือ่ช่วยในการเคลือ่นทีแ่ละเคลือ่นไหวร่างกาย และปรบัปรงุให้คนพกิาร
เข้าถึงด้านกายภาพ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสารและ 
การสือ่สารให้ดขีึน้ นอกจากนีใ้นกระบวนการยงัมนีกัสังคมสงเคราะห์ นกับ�าบดั และ
บุคลากรอื่นที่ด�าเนินการด้านการจัดการและการจัดหาเงินทุน

ในระดบัแนวหน้าของโลก  ประเทศไทยเป็นหนึง่ในยีสิ่บเจ็ดประเทศทีรั่บรอง 
กรอบการปฏิบัติงานแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสู่สังคมบูรณาการปราศจาก
อุปสรรคและตั้งอยู ่บนฐานของสิทธิส�าหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
ในการประชมุระหว่างรฐับาลระดบัสงู ในวาระการส้ินสุดทศวรรษคนพิการแห่งเอเชยี
และแปซิฟิก พ.ศ. 2536-2545 ณ เมืองโอทสึ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2545 และเมื่อเดือนท่ีผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแปดสิบเอ็ดประเทศ 
ที่ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในวันแรกที่เปิดให้ประเทศต่างๆ ลงนาม
ได้ในวันที่ 30 มีนาคม อนุสัญญาดังกล่าวมีสาระส�าคัญคือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ 
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คนพิการในทกุด้านของชวีติ รวมถงึการจ้างงาน การเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เท่าเทยีมกนัของคนพกิาร การยอมรบัความเท่าเทยีมในทางกฎหมาย และสิทธสิ�าหรับ
โอกาสในการเข้ารับการศึกษา การรักษาพยาบาล และการเข้าถึงบริการคมนาคม  
ในการนี้ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของสังคมที่มีต่อคนพิการในฐานะ
พลเมอืงอย่างสมบูรณ์  คนพกิารไม่ได้ถูกมองว่าเป็นวตัถขุองการบรจิาคและความสงสาร
อีกต่อไป นับเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยผนวก
รวมเรื่องการพัฒนาที่รวมสมาชิกทุกคนในสังคม รวมทั้งคนพิการอีกด้วย

เทคโนโลยีที่ได้ออกแบบให้เป็นสากลและเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวก
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ  เป็นการช่วยเพิ่ม 
สมรรถนะคนพิการให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลและเอื้อให้คนพิการ 
สามารถมีส่วนร่วมในสงัคมอย่างสมบูรณ์   ต้องขอบคณุการวจิยัและพฒันาทีไ่ด้ด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนือ่ง เทคโนโลยใีหม่ๆ ช่วยเปิดโอกาสให้แม้แต่กลุม่คนพกิารระดบัรนุแรงทีส่ดุ  
ดังตัวอย่าง เช่น บุคคลที่มีอาการอัมพาตทั้งตัวสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ 
การเลื่อนสายตามอง  คนพิการทางกายซึ่งไม่สามารถใช้มือเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์  
ก็สามารถใช้โปรแกรมการรูจ้�าเสยีงพดู หรอือปุกรณ์ชีต้�าแหน่งแบบอนิฟราเรด หรอื 
ระบบทีใ่ช้เทคโนโลยคีลืน่สมอง อย่างใดอย่างหนึง่ได้ บคุคลทีม่คีวามพิการระดับรุนแรง 
สามารถใช้ระบบอตัโนมตัใินบ้านโดยการสัง่งานด้วยเสยีงเพือ่ควบคมุอปุกรณ์ภายในบ้าน   
จนสามารถกล่าวได้ว่า เทคโนโลยที�าให้ส่ิงทีเ่ป็นไปไม่ได้หลายอย่างกลายเป็นส่ิงทีเ่ป็น 
ไปได้ส�าหรับคนพิการ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวข้อที่เราจะอภิปรายตลอดจน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงการประชุม 4 วันนี้ จะมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ ถ้าหากขาดการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง
แล้ว อาจเป็นการยากมากที่เราจะนึกถึงภาพของคนพิการที่มีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์
ในสังคมได้

โชคไม่ด ี ทีเ่ทคโนโลยเีหล่านีม้กัมรีาคาแพงมากส�าหรบัประเทศทีก่�าลงัพฒันา   
อปุกรณ์ เครือ่งมอืแทบทัง้หมดต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้มปีระเด็นเร่ืองราคา
ทีเ่หมาะสมพอซือ้ได้กลายเป็นเรือ่งส�าคญั  นอกจากนี ้กเ็ป็นทีส่งัเกตได้ถงึความเหลือ่มล�า้
ทางดิจิทัลที่มีอยู่อย่างกว้างขวางระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ ปัญหาที่เกิดขึ้น 
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จึงไม่ใช่เพียงแต่เรื่องการเข้าถึงทางกายภาพ แต่เป็นเรื่องของราคาที่เหมาะสมพอ 
ซื้อได้ รวมทั้งระบบสนับสนุนและการฝึกอบรมด้วย

ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการนั้น   
มกัพบความเข้าใจผดิประการหนึง่ คอื ผูค้นคดิว่าการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้หมายถงึ 
เพียงการจัดให้มีทางลาดขึ้นอาคารส�าหรับคนที่ใช้รถเข็น  แท้จริงแล้วการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ได้มมีากกว่าทางลาดส�าหรบัรถเขน็ นัน่คอื เราต้องให้ผูค้นเข้าใจว่าเรือ่ง 
การเข้าถงึและใช้ประโยชน์เป็นเรือ่งต่างๆ เช่น การใช้ถนน ระบบการขนส่งสาธารณะ 
สัญลักษณ์คนเดินเท้า บริการสาธารณะ (เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย 
สถานที่ท�างาน) สารสนเทศและการสื่อสาร (เช่น เว็บไซต์ ระบบโทรศัพท์) ด้วย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชทรงสนพระทยัเรือ่งความเป็นอยู่ 
ดีของคนพิการอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น การริเริ่มโครงการและการสนับสนุนทุน
ส่วนพระองค์ในการรณรงค์ขจดัโรคโปลโิอและโรคเร้ือน การจัดต้ังโรงเรียนเพ่ือจัดให้ 
การศึกษาแก่เดก็พกิารทางกายและเดก็พฒันาการช้า การรเิริม่ผลติกายอปุกรณ์เพือ่ 
ช่วยเหลือทหารท่ีบาดเจ็บและผู้ประสบภัยจากสงคราม เป็นต้น พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนบทเรียนด้านดนตรีแก่คนตาบอด รวมทั้งทรงงานโครงการ
ขนาดเล็กอื่นๆ อีกมากมายด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ทรงให้การสนบัสนนุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสมอในโครงการต่างๆ และยงัทรง 
เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิเพื่อคนพิการ อาทิ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิ
โครงการหยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ ซึ่งประสบความส�าเร็จในการขจัดโปลิโอจาก
ประเทศไทย

ในโรงงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซ่ึง
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถทรงริเร่ิมและด�าเนนิการด้วยพระองค์เอง มคีน 
พิการทุกประเภทเข้ารับการฝึกอบรมในศิลปะแขนงต่างๆ และท�างานกับเพื่อนที่ไม่
พิการ รังสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นเลิศร่วมกัน
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งานด้านคนพิการของข้าพเจ้าเร่ิมใน พ.ศ. 2518 กับมูลนิธิสายใจไทย  
ซึ่งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทหาร ต�ารวจ และอาสาสมัคร  
ผูบ้าดเจบ็หรอืพกิารจากการต่อสูเ้พือ่ปกป้องอธปิไตยของประเทศ  กจิกรรมหนึง่ของ 
มูลนิธิคือ การจัดหากายอุปกรณ์ โดยเฉพาะเท้าเทียม ขาเทียม แขนเทียม ให้แก่ 
คนพกิารทีต้่องการใช้เป็นจ�านวนมาก เราท�างานกบัหลายองค์กร เพ่ือผลิตเท้าเทียม
และขาเทียมด้วยวัสดุท้องถิ่นทั้งหมด เช่น ยางพาราธรรมชาติซึ่งมีราคาต�่าและ
คณุภาพด ี ข้าพเจ้ามคีวามห่วงใยเกีย่วกบัการท�างาน ชวีติความเป็นอยูข่องผู้ท่ีมลูนธิิ
ให้การสนับสนุนด้วย จึงได้ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพขึ้นเพื่อท�าให้คนพิการสามารถหารายได้
เพิม่ขึน้จากเงนิเดอืนทีไ่ด้รบัจากมลูนธิ ิเพือ่ก้าวข้ามความพกิารและใช้ชวีติได้ตามปกติ  

ระยะเวลาหลายปีนี ้ ข้าพเจ้าพบคนพิการจ�านวนมากท่ีพิสูจน์ให้เหน็ว่าคนพิการ 
เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในตวัเอง พวกเขาท�างานได้อย่างมอือาชพีและสร้างประโยชน์ 
ให้แก่ชุมชนของเขาได้มากเหมือนกับสมาชิกอื่นในชุมชน  การเป็นคนพิการต้องไม ่
ยับยั้งศักยภาพความเป็นเลิศของบุคคล เมื่อให้โอกาสและเครื่องมือที่ถูกต้อง เราจะ
เห็นคนพิการมีความเก่งในด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการกีฬา สิ่งเหล่านี้
ควรเป็นบรรทัดฐานทั่วไปของสังคมไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นในทุกชุมชน

ในการท�างานด้านคนพกิาร ข้าพเจ้าพยายามท�าความคุน้เคยกบัผูเ้ชีย่วชาญ
เกี่ยวกับความพิการหลากหลายประเภท เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพิการทาง 
สตปัิญญา ระบบประสาท กระดกูและกล้ามเนือ้ กายภาพบ�าบดั อปุกรณ์แขนขาเทยีม  
เป็นต้น เพือ่เข้าใจอาการเจบ็ป่วยทัง้ด้านกายภาพและจติใจ รวมถงึวธิกีารรกัษา ข้าพเจ้า 
จดัให้มคีวามช่วยเหลอืในด้านการบ�าบดัรกัษา โภชนาการ การศกึษา กายภาพบ�าบดั 
และอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้า
เหน็ว่าการศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยให้คนพกิารด�ารงชวีติได้ดแีละมคีวามเป็นอยู ่
ดีขึ้น  ข้าพเจ้าได้ตั้งมูลนิธิแห่งแรกข้ึนเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการในการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาในประเทศไทย คอื วทิยาลยัราชสดุาซึง่เป็นวทิยาลยัส�าหรบัคนพกิารแห่งแรก 
โดยมสีถานะเทยีบเท่าคณะในมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่สอนคนพิการในระดับอุดมศึกษา
หรอืสงูกว่า จดุมุง่หมายของข้าพเจ้าคอืการเตรยีมคนพกิารเพือ่เข้าสูส่งัคมกระแสหลกั 
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสส�าหรับคนพิการได้มากขึ้น
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ทุกวนันี ้ เทคโนโลยโีดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมคีวามส�าคญั 
มากขึน้เรือ่ยๆ ในแทบทกุด้านของชวีติของเรา การเข้าถงึและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
อย่างเท่าเทยีมส�าหรบัคนพกิาร อนัจะน�าไปสูก่ารเข้ามส่ีวนร่วมในสงัคมอย่างเท่าเทยีม
เป็นสิง่ทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ หนทางและวธิกีารต้องสามารถท�าให้สมาชกิคนพิการ
ในสังคมของพวกเราควบคุมการใช้ชีวิตของตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่เหมาะสม

ในการท�างานด้านการพฒันา ข้าพเจ้าจะศกึษา ท�าความเข้าใจสภาพท้องถิน่ 
และความต้องการเฉพาะของประชาชน และลงมอืด�าเนินการตามแนวทางความยัง่ยนื 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปกติข้าพเจ้าจะริเริ่มท�าโครงการขนาดเล็กหรือ
โครงการน�าร่อง และท�างานอย่างใกล้ชิดในแต่ละแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะด�าเนินการ
ออกมาตามที่เจตนาไว้ ก่อนที่จะขยายขนาดของโครงการขึ้น  ดังนั้น จึงเสมือนเป็น 
การท�าวจิยัเชงิปฏบิตักิารในประเดน็ทีส่นใจ และทีส่�าคญักว่านัน้คอื ข้าพเจ้าเน้นให้มี
การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการและ
กระบวนการประเมนิผลด�าเนนิไปอย่างคุม้ค่า  เมือ่ข้าพเจ้าแน่ใจว่ากระบวนการเป็น
ไปได้แล้ว ข้าพเจ้าจะส่งการทดลองและทดสอบการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ เพื่อให้ขยายขนาดโครงการให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดที่
สามารถได้รับประโยชน์จากงานดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอแบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
เก่ียวกับการใช้เทคโนโลย ี โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสีิง่อ�านวย
ความสะดวกเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย

ข้าพเจ้ายังคงยึดถือความเชื่อที่ว่าการพัฒนาต้องเร่ิมต้นท่ีการเสริมพลังของ
ประชาชน  ข้าพเจ้าเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นค�าตอบที่มีศักยภาพส�าหรับ
การน�าไปสู่การพัฒนา  จึงได้จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เด็กและคนพิการได้รับประโยชน์ในทุกด้านของสังคม

กลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้ามุ ่งให้ความสนใจในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้า คือกลุ่มคนพิการ เริ่มต้น ข้าพเจ้ามีเจตนาที่จะ
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ท�างานสานต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงสนับสนุนโรงเรียนของ
มลูนธิซิึง่ใช้พระนามของพระองค์ท่านเอง คอืโรงเรียนศรีสังวาลย์ ข้าพเจ้าใช้กองทุน
เทคโนโลยสีารสนเทศของข้าพเจ้าเพือ่ตดิตัง้คอมพวิเตอร์ รวมทัง้เทคโนโลยสีิง่อ�านวย
ความสะดวกที่จ�าเป็น เช่น สวิตช์ หรือเแทร็กบอล กระดานสื่อสาร อุปกรณ์ช่วย 
การสื่อสาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาและเรียนรู้ส�าหรับเด็กพิการ
ทางร่างกาย เราช่วยฝึกอบรมครูเป็นครั้งคราวด้วยเกี่ยวกับทักษะใหม่ๆ ในการสอน
และการใช้อปุกรณ์เหล่านัน้ ตลอดจนหาจดัหาวสัดกุารเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมตาม 
ความต้องการ  นอกจากนี้ เรายังช่วยฝึกอบรมครูถึงวิธีการท�าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่

ในกรณนีี ้ ข้าพเจ้าใช้โรงเรยีนศรสัีงวาลย์เป็นโรงเรียนน�าร่องส�าหรับโครงการ
ช่วยเหลอืเดก็พกิารทางร่างกาย ต่อมาข้าพเจ้าเลอืกสถานทีอ่กีสองสามแห่งเพือ่ท�างาน
กับเด็กที่มีความพิการลักษณะอื่น เช่น ตาบอด หูหนวก พิการทางสติปัญญาหรือ 
การเรยีนรู ้ ความพกิารแต่ละประเภทมคีวามต้องการเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวก
แตกต่างกัน และต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนที่ต่างกัน นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ช่วยสนับสนุนทุนแก่นักวิจัยเพื่อท�างานพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ในท้องถิ่นไว้ใช้ใน
โครงการน�าร่องเหล่านั้น

ข้าพเจ้าขออนุญาตน�าเสนอผลงานส�าคัญของความส�าเร็จบางส่วนจากที่เรา
ด�าเนินการมาตลอดระยะเวลายาวนานอย่างรวดเร็ว ดังนี้

• นกัเรยีนในโรงเรยีนส�าหรบัคนพกิารมโีอกาสในการเรยีนรูแ้ละได้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยสีารสนเทศ แม้จะมสีภาพทางร่างกาย “ไม่สมบรูณ์แบบ”  
โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม นักเรียน 
บางคนมีงานท�าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากจบการศึกษา  
บางคนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษเหล่านี้สามารถแข่งขันกับเพื่อน
จากโรงเรยีนทัว่ไปในการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ และชนะได้รับรางวลั
เหรียญเงิน
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• ปัจจุบัน นักเรียนตาบอดที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์จ�านวนห้าคนได้มี 
โอกาสเข้าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนท่ัวไปมักไม่ส่งเสริมให้นักเรียนตาบอดเรียน 
สาขาวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ไปเรียนสาขาศิลปศาสตร์ เพราะ
โรงเรียนรู้สึกว่าครูผู้สอนและสถานที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดบริการ 
การเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนตาบอด   โครงการ
ของเราได้ท�างานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือจัดท�าหลักสูตรทีเ่หมาะสมกบั
นักเรียนตาบอดและช่วยอบรมครูและผลิตส่ือวัสดุการเรียนการสอนที่
คนตาบอดเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

• โครงการได้จัดท�าห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศต้นแบบในโรงเรียน
ส�าหรับนักเรียนพิการจ�านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์  
ส�าหรบันักเรยีนพกิารทางร่างกาย โรงเรยีนกาวลิะอนกุลู ส�าหรบันกัเรยีน 
พิการทางสติปัญญา และศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเหล่านี้มีการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บคุคลส�าหรบันกัเรยีนแต่ละคน  ครูได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและสามารถ 
เลอืกวธิแีละสือ่การเรยีนการสอน รวมทัง้เทคโนโลยส่ิีงอ�านวยความสะดวก 
ที่เหมาะสมให้นักเรียนแต่ละคนได้  ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจในทุกแห่ง

• โรงเรียนสอนนักเรียนหูหนวกทั้งหมด 18 แห่ง ได้รับชุดเครื่องมือ
ส�าหรับการฝึกพูด ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมฝึกพูด 
(โปรแกรมสปีชวิวเวอร์) ส�าหรับนักเรียนได้มาฝึกพูด โดยมีครูที่ได้รับ
การฝึกอบรมมาแล้วเป็นผูฝึ้ก  โปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้กบัภาษาไทย 
ได้และสามารถใช้ได้ไม่เพียงกับเด็กที่มีความพิการทางการได้ยินเท่านั้น  
แม้แต่เด็กที่มีอาการจากสมองพิการ เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด 
เด็กพิการทางการเรียนรู้สามารถใช้ได้เช่นกัน  การใช้โปรแกรมนี้ท�าให้
ความสามารถในการพูดของเด็กดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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• สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ไม่มีแขน เป็นความพิการแต่ก�าเนิด ชื่อพิกุลทอง 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน
การสนับสนุนด้านการศึกษาต้ังแต่เธอเป็นเด็ก ปัจจุบันเธอท�างานให้กับ
มูลนิธิภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ และได้รับการฝึกให้ใช้คอมพิวเตอร์
ด้วยแขนส่วนบน คาง และขา เธอไม่เพียงแต่เป็นพนักงานที่มีความ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างานประจ�าวันแล้ว เธอยังท�าหน้าที่
น�าข้อมูลโฆษณาสินค้าของมูลนิธิส�าหรับขายขึ้นไปไว้บนเว็บไซต์ทาง
อนิเทอร์เนต็อกีด้วย  เธอได้รบัรางวลัคนพกิารผูพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
ในปี 2543

• เด็กหญิงพิการแต่ก�าเนิดคนหนึ่งซึ่งไม่มีแขน ไม่มีขา ได้รับการฝึกฝน
ให้ใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ชี้ต�าแหน่งติดไว้ที่ศีรษะ และเมาส์แบบ 
สวติช์ เพือ่ช่วยการเรยีนทีโ่รงเรยีน เราช่วยในการจดัหาเครือ่งมอื อปุกรณ์
ต่อพ่วงและโปรแกรม พร้อมกบัส่งเจ้าหน้าทีไ่ปท�างานใกล้ชดิกบัครเูพือ่ท�า 
ให้แน่ใจว่าเธอสามารถใช้งานคอมพวิเตอร์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  เธอชอบ 
เรียนคอมพิวเตอร์และเรียนได้เกรดระดับดีในวิชานี้

 แนวคดิการใช้แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล ซึง่ได้ด�าเนนิการน�าร่องใน 
บางโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในโครงการของเรา เป็นที่ยอมรับโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ  และได้น�าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพ่ือใช้ในการจัดเตรียมการศึกษา
ส�าหรับเด็กพิการ

 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอสรุปและให้มุมมองตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการเหล่านี้  หลักการคือการสร้างพื้นฐาน
ส�าหรับการเสริมพลังคนพิการ โดยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นให้คนพิการได้ใช้งาน  ซึ่งจะท�าให้คนพิการสามารถ
มีส่วนร่วมในทุกด้านของสังคมได้อย่างสมบูรณ์  ในระยะยาว ข้าพเจ้าหวังว่าบุคคล
แต่ละคนเหล่านี้จะด�ารงชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น สามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนเอง 
รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะท�าได้
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 กระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีความท้าทายที่ใหญ่หลวงอยู่ ซึ่งเราต้อง
เอาชนะก่อนที่คนพิการส่วนใหญ่ในสังคมจะสามารถตระหนักถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

หนึ่ง เราต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนพิการซ่ึงเป็นผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริการ  ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต้องรับทราบเกี่ยวกับโอกาส
ทางตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น  ความเข้าใจเหล่านี้จะสร้างผลกระทบ 
ส�าคัญในเรื่อง การจัดให้มีเทคโนโลยี การมีราคาที่เหมาะสมพอซ้ือได้ ตลอดจน 
การใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

สอง  เราต้องเสริมสร้างความร่วมมือและตลาดในระดับชาติและระดับ
นานาชาติส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้มากขึ้น  
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย และ
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ราคาสูงเกินกว่าท่ีคนส่วนใหญ่จะซื้อได้  ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากปริมาณความต้องการ
ที่น้อย ยังไม่สอดรับการแนวทางการตลาดที่มีประสิทธิผลอันมาจากค่าใช้จ่ายและ
การขายผลติภณัฑ์และบรกิาร จากความร่วมมอืดงักล่าว เราจะสามารถบรรลเุป้าหมาย 
ให้มกีารผลติสนิค้าเทคโนโลยีสิง่อ�านวยความสะดวกแบบจ�านวนมากได้ เพือ่ลดต้นทนุ
และท�าให้เทคโนโลยีมีราคาที่เหมาะสมพอซื้อได้มากขึ้น

สาม เราควรส่งเสรมิหลกัการ “การออกแบบทีเ่ป็นสากล” หรอื “การออกแบบ 
เพื่อทุกคน” ในการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบในอนาคต  
เพื่อเอื้อให้คนที่มีลักษณะความสามารถหลากหลายสามารถใช้งานได้  ควรส่งเสริม
ให้ภาคอุตสาหกรรมผนวกลักษณะการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันจะท�าให้เกิดผลกระทบที่ส�าคัญต่อเรื่องการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ การจัดให้มีเทคโนโลยี การมีราคาที่เหมาะสมพอซื้อหาได้ รวมถึง
การใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก
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สี ่ เราต้องด�าเนนิการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เสริมสมรรถนะของนกัวชิาชพี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การให้บริการน�าส่งเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลย ี
สิ่งอ�านวยความสะดวก โดยเฉพาะนักวิจัย วิศวกร ครู และนักบ�าบัดให้มากขึ้น

ประการสุดท้าย เราต้องท�าวิจัยให้มากขึ้น ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความพิการ  การท�างานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
จะช่วยเพิม่ทางเลอืกของผลติภณัฑ์และบริการให้มากข้ึน  ด้วยเหตุนีจ้ะเพ่ิมความเป็น
อสิระของคนพกิารขึน้ด้วย  ขณะทีก่ารท�างานในเรือ่งเทคโนโลยแีละความพกิารช่วยให้
เราเข้าใจปัญหาและความต้องการของคนพิการดีขึ้น  ดังนั้นจึงท�าให้การออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ บริการสามารถตอบรับกับความต้องการได้อย่าง
เหมาะสมด้วย

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอสรุปโดยขอเน้นย�้าอีกครั้งหนึ่งถึงความส�าคัญของการ
สมัมนาและการประชมุเชงิปฏบัิตกิารครัง้นีท้ีจ่ะมต่ีออนาคตของชมุชนโลกของของเรา  
ในขณะทีส่งัคมผูส้งูอายกุ�าลงัจะเข้ามา จ�านวนคนพิการจะพุ่งสูงข้ึน ข้าพเจ้าแน่ใจว่า
ประเทศไทยมคีวามพร้อมทีจ่ะท�างานกบัทกุท่านเพ่ือให้บรรลุถึงวสัิยทัศน์ท่ีเรามร่ีวมกนั 
นัน่คอื สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนั ปราศจากอปุสรรคและต้ังอยูบ่นฐานสิทธขิองคน
พิการ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมสารสนเทศที่สันติสุขส�าหรับทุกคน

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจ
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ICT as a Tool
to Harness Knowledge and Technology

For Sustainable Development

Mr. Chairman,
Secretary General of UNCTAD, 
Distinguished Delegates,

Good Morning. Thank you very much for inviting me to participate 
in this roundtable.

 In a rather limited time, I would like to be as brief as I can to 
talk about the ICT as a tool to harness knowledge and technology for  
development. Many people here are from UN agencies or agencies under 
UN umbrellas and UN representatives of the ministries of various countries 
or experts. I am none of those. I would like to share with you my own  
perspectives as an individual who is a good responsible citizen of a country 
and the global community. I will start discussing sustainable development, 
then talk about the use of ICT in supporting sustainable development.

Sustainable Development

 Development is a process leading to progress or change for the 
better. Sustainable development is always the goal of development 
workers. Nowadays I should say “development facilitators” instead of 
“development workers”. Our aim is to improve livelihood of the target  
population without destroying the environment and to conserve the  
ecological balance by avoiding depletion of natural resources.
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respectful for other human beings. In other words, development involves  
a lot of humanitarian and spiritual elements.

Capacity Building : Key to Sustainable Development

 Apart from talking about sustainable development in terms of 
conserving natural resources for prosperity or for younger generations,  
development cannot be sustainable, unless people in the areas commit  
themselves in the course. It involves knowledge and ideology transfer 
and sense of commitment from one generation of development workers  
to the next. It is even more important to raise awareness among the  

 Development varies with culture,  
geography, religious belief, ethnicity and  
socioeconomic background. Development  
is also the matter of being able to  
harness all kinds of knowledge and 
technology, high tecnology, appropriate 
technology, technology from local  
wisdom, etc. However, success stories  
usually involve development workers  
who are caring, responsible and  

Capacity building of target population through education and training is the key.Capacity building of target population through education and training is the key.Capacity building of target population through education and training is the key.
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inhabitants in the areas, especially among the younger generations,  
about what is going on around them. Sustainability relies on capacity  
building of the inhabitants, so that they can continue their future  
development, without having to rely solely on external support.

 Development usually starts with the programs to tackle basic 
problem of food insecurity, which is unfortunately a key issue now. 
Apart from that are the problems of unhygienic environment, and  
inadequate public utilities like water supply. So the aim of education 
at this stage is to increase agricultural productivity and to improve 
personal health and hygiene. In the next stage of development,  
education plays more roles, and we need more tools, especially ICT to 
open doors to knowledge and technology.

Start Small, Succeed Well, then Expand

 We should “start small, succeed well and then expand”, not just  
doing big things from the beginning. In the late 1970s, I learned that 
there was a prevalence of malnutrition. I saw the incidence among 

 Therefore capacity building by means  
of education and training is the key. The  
traditional ways like setting up schools, 
community educational centers, knowledge 
transfer centers and demonstrative development  
centers, etc., are still effective. In my 
experience, these work very well in helping 
people in remote rural communities to have 
access to both formal and non-formal education.
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school-age population. So what I  
did was to set up a system to  
improve the distribution of food. We 
had a lot of food, but it seemed that 
the distribution was poor in our country. 
I had to try to work with only a small 
budget, because nobody, especially a 

new university graduate like me, would have enough money to tackle the 
problems all over the country. So I thought my project had to be small for 
me to pay out of my own pocket in the beginning.

 We chose to start with the remote schools, that were not 
in crisis but not too rich either. The number of the schools must be  
manageable for me-not a thousand schools, but only three schools to  
start with, and not yet Southern schools at that time. Now the project 
expands to cover schools in more challenging places. I asked the  
children and the schools to grow their own food to cut cost. At first  
we could feed the children only once a week, then two lunches a week.  
We could scale it up to every school day and in the case of boarding  
schools three times a day everyday. A lot of surveys, research and  
development are involved at this stage.

 The second thing I would like to emphasize is the monitoring  
and assessment throughout the program. When I am certain that  
the process is feasible, I would then give these tested solutions to the  
administration or the agency in charge. They can then scale it up to cover 
the whole population who can benefit from such undertakings.
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 ICT and other new technology can shorten this experimental 
phase. Another important aspect of this experimentation phase is that 
it is like risk management. If you launch some work, for example, telling 
the farmers to plant certain vegetables or raise cattle, there are many 
risks, like the climatic risk which is a big issue today. The farmers are  
subject to those risks. They might go bankrupt and be tortured, and the 
company or the government agency who gave them advice would not  
be responsible at this stage. So we think we try to do the experiments  
until we are sure that the work can be implemented. This is a measure  
of risk management.
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 I found that successful projects often involve good partnership  
and cooperation of many organizations, even individual volunteers. 
Development is an integrated process, and team work plays a very big 
role. When I say “integrated”, I mean a holistic approach involving  
health education, occupation training, agricultural product processing and 
industries, etc.

 I believe that building our own capability through research and  
development is important. It is not possible for us to rely on other  
people’s technology all the time. When we have such capability, we  
will achieve sustainable development in the long run.

Science & Technology and ICT

 I find that science and technology, including ICT, are important tools  
to achieve the goal of sustainable development. They enhance people’s 
capabilities to learn, create and innovate. Hence they can drive a community 
towards more self-reliance.

 Yet research findings have indicated that S&T and ICT are  
usually the weak points in less-developed countries or communities.

 About 15 years ago, I initiated a project to improve science in  
remote rural schools. Nowadays young people in those schools enjoy  
working on their innovative and creative science projects related to problems 
in their localities. So, it is possible to build up scientific and technological  
capacities, if we provide good science education related to local contents.  
We can gather the students, who have engaged in science projects, in  
science exhibitions and conferences where the can talk with other young 
people in the country. Or we can even invite young people from overseas  
to talk and exchange views among them.
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 Now most of these schools have their own websites that are 
linked in a network called “SchoolNet”. Not only school students can 
have access to the SchoolNet, but also local people or anyone can  
look at the contents in these sites and learn about a lot of useful  
local knowledge that can be implemented in their daily lives. This is one 
kind of useful database.

ICT as a Tool of Development

 I will now focus on ICT. The ICT, or Information and Communication  
Technology, is the technology that involves the speedy systems of 
computers and telecommunications for storing, retrieving, sending  
and exchanging information. Nowadays computer technology and  
communication technology converge. Digital devices, ranging from  
cellular phones and PDA (Personal Digital Assistant) to traditional  
computers with CD, and CAI, etc., can perform both functions. So the 
term “ICT” is now used instead of “IT” to highlight its communication  
component.

 I myself have seen the great potential of ICT in enhancing 
the nation’s capacity to generate, assimilate, disseminate and utilize  
knowledge. For this reason, ICT has played a big role in development. 
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For example, when we want to work on agricultural projects in an area,  
we should know the geographical features of the land well. We should 
use computer-aided technology like digital photogrammetric technique,  
remote sensing, geographic information system (GIS). Knowledge gained 
from medical database is so necessary for better and longer life. 

The ICT Fund

 In 1996, I set up an ICT fund, to promote the use of ICT to  
enhance quality of life, improve education and increase employment  
opportunities of the disadvantaged or the underprivileged. My goal is  
to empower them to benefit from an increased use of ICT and what 
the ICT can do to solve particular or individual problems, so that these  
people can participate fully in political, economic, and social development 
of the country. At the very least, I wish to see them literate and able  
to use modern technologies to earn their living once they complete their 
compulsory education.
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ICT for the Four Disadvantaged Groups

 At present, the ICT Fund focuses on four disadvantaged 
groups: rural school students, persons with disabilities, sick children in  
hospitals, and prison inmates. We started by providing computer  
facilities to selected schools in remote areas, schools for the  
disabled, hospitals and prisons. We trained the teachers and instructors,  
sometimes we used distance learning for training the trainers, and we  
provided educational materials as needed. Later on, we have concentrated  
on capacity building of teachers and implementation of project-based  
initiatives on ICT integration. Every year we bring them in for further training, 
especially on new ICT tools and skills for maximum use of the ICT.  
Continuous development of skills is necessary.

Success Stories of ICT in Rural Schools

 I am pleased to see that many rural schools in our program 
have made good progress, as evident by an increasing number of 
teachers and students who have received various awards in ICT  
competitions at the provincial, regional, and national levels each 
year. Also, we have seen more graduates from our schools studying in  
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ICT-related programs in the universities. A student from one of our 
schools won a prize in an Olympiad. For those who could not get into 
the universities, their ICT skills helped them get good jobs. Those 
who have had opportunities to go to the universities have become  
teachers, engineers, medical doctors and nurses.

Rural Schools as “Village Centers” Rajprachanukroh 21 School in Maehongsorn Province

 Before, if people had higher education, they would not be able to 
return home to their rural environment. With the help of ICT, they can now 
go back to work in their villages to be with their families and their extended  
families, because now we are borderless. If they have knowledge, they can 
use ICT as a tool and work at home. I know a person who is a farmer, at  
the same time takes up a job as a consultant and works from home.

Rural Schools as Village Centers

 Rural schools with such ICT capabilities can be “the village  
centers” for development. Each school can provide service to local  
people when they wish to get some training or information in modern 
agricultural practices and other aspects. We can provide conventional 
library or e-library. Through these equipments, the government  
agencies can reach them. For example, they can get good knowledge 

58-03-066_293-326_J-UnCoated.indd   303 3/14/15   10:12 AM



304

about health, agriculture and labor. Sometimes local people are cheated 
by illegal labor companies that recruit them to work. They are moved  
from one province to another within Thailand, thinking that they were 
abroad. Now the Labor Ministry can reach these people and suggest 
them what they should do. So if these people have some problems 
and would like to get help from the government, they can file their 
complaints in the Internet, and the government, which is now mostly  
e-government and e-ministry, can get the information to them directly  
and solve their problems in a faster way.

 Since UNCTAD deals with trade, another point I would like to 
raise is about the people who have ICT access in the rural areas to plan 
their own e-commerce and e-company. I have seen with my own eyes 
a small rural village with a lot of malnutrition problems in the past, and  
I had worked on the problems before. I had not been  back to the area for 
a long time, and when I did, I found out that the woman group who sold  
handicrafts was using e-commerce to sell their products to their neighboring 
countries. With this capacity, they can create their own SMEs and have 
more innovative business.

ICT for Distance Education

ICT to train in-service teachers in the remote areas.
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 Another project is the interactive ICT to train in-service teachers  
in the remote areas, both monks and lay people, to get higher level  
of education. Many teachers have got their bachelor’s degrees and  
master’s degrees in this way.

ICT for Databases 

 ICT is very useful for databases. We have been quite successful  
in establishing the plant genetic resource or germplasm databases,  
linking genetic resources of agencies in the country, and later on, in  
various schools. In each school, there is a small botanical garden, a place 
for interdisciplinary study and knowledge transfer.

 We have also tried to create more user-friendly websites to 
transfer useful knowledge and technology to all. In some subjects like  
science, mathematics and languages, it is difficult to find appropriate  
teachers. So we have trained the teachers, sometimes by satellite  
TV to the areas, where there is either no access to the Internet or  
problem with brand-width or speed.

ICT is very useful for databases.
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ICT for the Disabled

 There are many kinds of disabled persons, for example, 
the blind, the deaf, the motor disabled. There are both congenital  
disabilities and those caused by accidents or illnesses later in lives. For 
the disabled, I think education is the most important tool to ease their 
lives and improve their well-being. I have used my ICT fund to set up 
computer facilities in selected schools and homes for the disabled.  
There are necessary assistive technologies, such as switch or trackball  
mice, intellitools, communication devices, special educational software, and  
computers. Teachers and caregivers are trained to use those equipments  
and devices, and the ICT-enabled classroom as learning facility for  
handicapped children.

Use of keyguard and single switch in physically-disabled children.

 We have worked on many case studies of students with  
different types and levels of disabilities. Each case needs different  
kind of assistive technology. We have closely followed-up the progress  
of these cases for many years and found favorable results. Young  
students can develop their motor skills and learned the lessons better 
than in traditional learning environment. A few students who graduated 
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from high schools were employed in the computer maintenance center  
at a leading multinational ICT company.

 By closely working with the schools and the Special Education  
Unit of the Ministry of Education, our concept of individual education 
plan is now accepted and practiced by the Ministry, in providing  
education for disabled children.

 I also provide funds for local research and development  
projects on user-friendly devices for persons with disabilities. Many 
of which have been used in those pilot settings. Again I emphasize 
that building our own capability through research and development is  
absolutely essential. 

ICT for Sick Children

 About 20 years ago, I saw some school-age children spent 
many months or even years in the hospitals. The Ministry of Education 
has helped send teachers to teach them in the hospitals, but that was  
not enough. So I did an experiment by installing computers and  
educational software in some hospitals.

Use of speech software and communication device (Opa).
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 During the economic crisis  
in 1997 or a little after, the project 
came to a stop, because most  
hospitals discharged their patients  
early to cut the cost. Now the Ministry 
of Health extends the project to many 
provincial hospitals.

ICT for Sick ChildrenICT for Sick Children

ICT for Prison Inmates

 Inmates in the prisons in Thailand are usually trained in arts and 
crafts. The products sell well at the prison’s annual fairs, and the inmates 
get some share of the profit. They can also study in the non-formal  
education system, from primary education up to bachelor’s degree level. 
Some inmates I have met have four or five degrees and still have years to 
serve in jail.

We have tried to install computers and give computer lessons 
to the inmates. They can enroll in courses like basic to advanced  
computing, computer repair and maintenance, and graphic design, etc.  
Such skills have enabled the inmates to earn some money from contract 
jobs like typing or graphic design, while they are still imprisoned.

Inmates work on computer repair, and graphic design, etc. Inmates work on computer repair, and graphic design, etc. Inmates work on computer repair, and graphic design, etc. Inmates work on computer repair, and graphic design, etc. 
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A group of female inmates can produce multimedia book 
called DAISY (Digital Accessible Information System), which is an open 
format used among the people with print disabilities, including the 
blind. The Association of the Blind has set aside some budget to hire 
these inmates to convert a number of popular books into multimedia 
books in the DAISY format to be donated to the libraries for the blind  
in various parts of the country. Now they have a new project by having 
a lot of telephone lines for the blind to phone in when they want to 
read those books. Apart from having good books for the people with 
disabilities, this has made the inmates feel good and proud of  
themselves. The president of the Association of the Blind visited  
the prisons to show his appreciation and gave them some useful  
suggestions. I think mutual respect and understanding contribute to  
sustainable development of our society.

 Another point is about the problem of room in the prisons. As 
you know, many prisons around the world are very crowded. We cannot  
find good rooms to install the computers. In Bangkok there are  
separate male and female prisons, and it is not so difficult, But in the 
rural areas, most prisons have only male and female quarters in 
one prison. So if you put the computer in the male quarter, female  

Women Central Correction Facilities
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prisoners would not have access. Now we negotiate well with the  
prison authorities, and we can put the computers on the neutral ground 
where everybody can use them.

ICT as a Tool at the National Level

 At the national level, to conduct an effective sustainable  
development is a large-scale effort. So we should be able to monitor  
and assess the situation in the target areas using mathematical models.  
For example, in our case we need to calculate the poverty line and the 
minimum basic needs for quality of life in each village of the country.  
Without ICT, this task would have been impossible. The ICT enables 
us to speed up the processes of fact-finding, simulation, planning,  
modeling, monitoring and assessing along the course of development,  
to find the best direction to pursue.

Digital Divide

 Digital divide is what everybody talks about. It is the important  
issue raised in almost every ICT conference. The gap, both in ICT  
accessibility and ICT ability, between the “haves” and the “have-nots”  
exists, not only among the countries, but also within a country. Thailand 
is no exception. Although Thailand has experienced an impressive growth in  
the number of Internet users and high-speed connections in recent years,  
a large percentage of them are in Bangkok and its vicinity.

 The barriers to equitable access are the differences in  
education and literacy level, age, income, and geographical location 
of residence. Bridging the “digital divide” has thus emerged as a key  
challenge for development. May I suggest that in this session we should 
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discuss about how to extend broadband technology and to increase mobile 
phone functions and their contents. 

 There is also the problem of  geographical barriers. In some 
places in the mountainous areas, without the help of the satellites 
the signals cannot get through. Sometimes we cannot find the power  
source. One way to power these equipments in places outside the  
national grid is to use solar panel. The day before yesterday I heard about 
cycling, that is, using human power in ICT.

 From my observation, we may be technically successful in 
bringing ICT to “unfortunate” areas, but the difficult part is the inability  
to use the technology effectively. The people in the “have-not” areas, 
who have access to internet, are not trained well enough about how 
to search for information of the same quality and quantity as those in 
“the haves.” The reason is because they cannot read the languages,  
especially national language and English, that hold a lot more  
information and knowledge.

 Moreover, there is a divide between lazy and diligent persons, 
and ICT cannot do anything about that. Therefore traditional training 
to develop a child to become a hard-working and observant person, to 
learn languages well, to do math, to study hard to understand difficult 
knowledge, and to have thinking skills to make good decision and  
judgment remains the basic foundation.

Recommendations 

 I would like to make a few recommendations on the future  
work that international community could join hands to promote ICT as a 
tool for harnessing knowledge and technology for development.
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… Sustainability relies on capacity building
of the Inhabitants, so that they  can continue 

their future development, without 
having to rely solely on external support …

 First, To achieve the optimal benefits from ICT in development,  
not only the provision of hardware and continuous skill training 
are necessary, but many issues like infrastructure, management,  
availability of local contents, etc., are also important in designing a  
program or project. There is no single solution for all, but we can learn  
and adapt from the experiences of others. 

 In this regard, UNCTAD could assist in setting up a framework to 
explore and identify good practices and facilitate information sharing by 
means of forums, workshops, publications, websites, etc.

 Second, More participation from the private sector, especially  
in the field of ICT, should be encouraged on a win-win basis. I appreciate 
UNCTAD’s efforts in bringing so many high-level representatives from 
leading international corporations to this conference. Further efforts  
from UNCTAD in providing communication channels like this will  
certainly have great impact in the future. I am sure that there is a lot  
of opportunity to discover our shared goals and interests.

 Third, Big information societies are mostly located in urban  
areas. We should make more effort to expand such information  
societies to remote areas. This could be achieved through well 
thought-out and carefully-implemented national ICT policies and  
e-strategies that aim at bridging the digital divide within the country.  
With its expertise, UNCTAD could provide support to strengthen  
developing countries’ capabilities to develop and implement such policies 
more effectively.

 Fourth, We need to support research and development in ICT 
and related technologies in each country. We should also encourage  
the conditions that favor technological “spillover effect”, for example,  
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more effective technology transfer mechanism. Cooperation among  
countries in this aspect should be promoted and strengthened.

 UNCTAD should help link talented people in all countries in 
the world, fund them to gather and do research leading to cutting-edge  
technology and link them with industry and business. Since UNCTAD is 
responsible for trade, it should make sure to provide knowledge about 
laws and regulations on intellectual property, patents and licensing, etc.  
to young scientists and technologists in question.

Concluding Remarks

 Finally, let me conclude by emphasizing the importance of this 
panel discussion in exchanging ideas, experiences and best practices. We 
all share the same goal of how to use ICT as a tool to harness knowledge  
and technology to create sustainable development for our countries  
and people. I look forward to exchanging experiences with all of you.

 I would like to end by thanking the Secretary General of  
UNCTAD for his kind invitation and the President of Ghana for the  
warm hospitality extended to me during my stay in this country. I also  
wish to thank the organizers for the excellent arrangements throughout  
the Conference.

 Thank you for your kind attention.

… Sustainability relies on capacity building
of the Inhabitants, so that they  can continue 

their future development, without 
having to rely solely on external support …
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ท่านประธาน ท่านเลขาธกิารอังค์ถัด ท่านผูม้เีกยีรติ

 สวัสดีและขอขอบคุณที่เชิญข้าพเจ้ามาร่วมประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้

 ในเวลาทีค่่อนข้างจ�ากดั ข้าพเจ้าจะขอกล่าวโดยย่อท่ีสดุถึง ไอซีที (ICT) ในฐานะ 
เคร่ืองมอืในการน�าความรูแ้ละเทคโนโลยไีปใช้เพือ่การพฒันา ผูเ้ข้าประชมุในทีน่ีส่้วนใหญ่ 
มาจากหน่วยงานของสหประชาชาตหิรอืหน่วยงานภายใต้ร่มของสหประชาชาต ิ หรอืเป็นผูแ้ทน 
สหประชาชาติจากกระทรวงของประเทศต่างๆ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ข้าพเจ้าไม่อยู่ใน 
ข่ายนี้เลย ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้าพเจ้ากับท่านทั้งหลายในฐานะบุคคล 
ทีเ่ป็นพลเมอืงดีของประเทศและของโลก โดยจะเริม่ด้วยการกล่าวถึงการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
แล้วต่อด้วยเรื่องการใช้ไอซีทีสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การพฒันา คอืกระบวนการทีน่�าไปสูค่วามเจรญิก้าวหน้าหรอืการเปลีย่นแปลงท่ีดข้ึีน  
นักพัฒนาซึ่งปัจจุบันมักเรียกว่าผู้ส่งเสริมการพัฒนาล้วนมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาท่ี 
ยัง่ยนื กล่าวคือ มจุีดมุง่หมายทีจ่ะพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องกลุม่เป้าหมายโดยไม่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม และต้องพยายามอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติด้วยการดูแลรักษามิให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติหมดสิ้นไป

 การพฒันาขึน้กบัปัจจยัด้านวฒันธรรม ภมูศิาสตร์ ศาสนา เชือ้ชาต ิ สภาพเศรษฐกจิ 
และสังคม การพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท้ังเทคโนโลยี
ขัน้สูง เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม และเทคโนโลยพีืน้บ้าน เป็นต้น อย่างไรกต็าม การพฒันา 
ที่ประสบความส�าเร็จ มักจะเป็นกรณีที่นักพัฒนามีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ รับผิดชอบ และ
เคารพในความเป็นมนษุย์ของผูอ้ืน่ กล่าวคอื การพฒันาเกีย่วข้องกบัมนษุยธรรมและจติใจ
อย่างมาก

การพฒันาความสามารถของคนคอืกญุแจของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

 การพฒันาจะยัง่ยนืมไิด้ หากประชาชนในพืน้ทีไ่ม่มส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง ความยัง่ยนื 
เกิดจากการทีน่กัพฒันาถ่ายทอดความรู ้ อดุมการณ์ และความตัง้ใจสูรุ่น่ต่อๆ ไป ทีส่�าคญั 
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คือ ต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นลูกหลาน  
เพ่ือให้เขาเข้าใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตัวเขา ความยัง่ยนืจะขึน้อยูก่บัการพฒันาศกัยภาพของ 
ประชาชน เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาต่อไปได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอกตลอดเวลา

 ดงันัน้ กญุแจของการพฒันา คอืการให้การศกึษาและการฝึกอบรม ในประสบการณ์ 
ของข้าพเจ้า วธิดีัง้เดมิคอืการสร้างโรงเรยีน ศนูย์การเรยีนรูข้องชมุชน ศนูย์ถ่ายทอดความรู ้
และศนูย์สาธติการพฒันายงัเป็นวธิกีารทีใ่ช้ได้ด ี ทีท่�าให้ผูค้นในชมุชนชนบทห่างไกลมโีอกาส 
รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

 ระยะแรกของการพัฒนา มกัจะเริม่ด้วยการแก้ปัญหาพืน้ฐาน ได้แก่ การมอีาหาร 
ไม่พอกิน ซึ่งก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และ
ปัญหาสาธารณูปโภค เช่น ปัญหาแหล่งน�้า เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาเพื่อการพัฒนาใน 
ช่วงแรกจงึควรมุง่เพิม่ผลผลติการเกษตรและการดแูลสขุภาพและสขุลกัษณะเสยีก่อน ในระยะ 
ต่อไปการศึกษายิง่มบีทบาทมากขึน้และจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยมีากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเปิดประตูสู่โลกกว้างของความรู้และเทคโนโลยี

เริ่มทดลองทําเล็กๆ เมื่อสําเร็จจึงค่อยขยายผล

 วธิกีารท�างานของข้าพเจ้า คอื เริม่ต้นทดลองเลก็ๆ ท�าให้ส�าเรจ็จงึค่อยขยายผล  
ไม่ใช่เร่ิมต้นก็ท�างานใหญ่โตเลยทีเดียว ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 2520 ข้าพเจ้าพบเห็น 
ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียน จึงเริ่มคิดหาระบบท่ีจะกระจายอาหารไปสู ่
ผู้ขาดแคลน ประเทศของเรามีอาหารมากแต่การกระจายของอาหารยังไม่ดีนัก ข้าพเจ้า 
ต้องค�านงึถงึค่าใช้จ่าย เพราะคงไม่มใีครมเีงนิมากพอท่ีจะแก้ปัญหาได้ท้ังหมด และในตอนนัน้ 
ข้าพเจ้าเป็นเพยีงบณัฑติจบใหม่ จงึต้องท�าโครงการขนาดเลก็ทีข้่าพเจ้าพอจะควกักระเป๋า 
ของตัวเองได้ข้าพเจ้าคัดเลือกโรงเรียนในส่วนกลางที่ไม่มีวิกฤตนักแต่ก็ไม่ใช่ร�่ารวย 
เป็นจุดเริ่มต้น จ�านวนก็ต้องไม่มากเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะจัดการได้ จึงเลือกเพียง 3 แห่ง  
ไม่ใช่เป็นพันแห่ง และยังไม่คลุมไปถึงภาคใต้ในตอนนั้น ปัจจุบันมีการขยายโครงการ 
ไปยังท้องถิ่นที่ท้าทายมากขึ้น

 ตอนเริ่มต้น ข้าพเจ้าขอให้เด็กและโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ตอนแรกสามารถเลีย้งอาหารกลางวนัเด็กได้สปัดาห์ละครัง้ต่อมาเพิม่เป็นสปัดาห์ละสองครัง้ 

58-03-066_293-326_J-UnCoated.indd   316 3/14/15   10:12 AM



ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

317

จนกระท่ังทกุวนัท�าการ และทกุวนัทกุมือ้ส�าหรบันกัเรยีนทีอ่ยูป่ระจ�า ในระยะแรกนีม้กีาร
ส�ารวจ การวิจัยและพัฒนามากมาย

 ประการทีส่อง ข้าพเจ้าเน้นเรือ่งการตดิตามและประเมนิผลตลอดโครงการ เมือ่เหน็ว่า 
มีความเป็นไปได้ ข้าพเจ้าจึงมอบสิ่งที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

 ไอซทีแีละเทคโนโลยใีหม่ๆ สามารถย่นระยะเวลาการทดลองลงได้การทดลองเช่นนี ้
มีความส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ เป็นเสมือนวิธีการจัดการความเสี่ยง ถ้าเราจะเริ่ม 
โครงการใด เช่น บอกให้เกษตรกรปลกูพชืหรอืเลีย้งสตัว์ชนดิใด ย่อมมคีวามเสีย่งมากมาย 
อาท ิ ภมูอิากาศอาจแปรปรวนเกษตรกรจงึเส่ียงต่อการล้มละลายและมคีวามเดอืดร้อนตามมา 
โดยที่หน่วยงานเอกชนหรือรัฐที่แนะน�าให้เขาปลูกยังไม่ต้องรับผิดชอบในช่วงนี้ ดังนั้นการ
ทดลองน�าร่องจนเรามัน่ใจว่างานน้ันท�าได้จรงิ จงึนบัว่าเป็นการจดัการความเสีย่งอย่างหนึง่

 ข้าพเจ้าพบว่า โครงการจะประสบความส�าเร็จดีถ้ามีความร่วมมือร่วมแรงจาก 
หลายฝ่าย รวมทัง้อาสาสมคัรทีม่คีวามตัง้ใจช่วยงานด้วย เพราะการพฒันาเป็นกระบวนการ 
ที่บูรณาการ ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องอาศัยการท�างานเป็นทีมเป็นหลัก เมื่อกล่าวถึง 
“บูรณาการ” ข้าพเจ้าหมายถึงการพัฒนาแบบองค์รวม คือ มีทั้งเรื่องสุขภาพ การฝึก
อาชีพ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่า การสร้างศกัยภาพด้วยการลงมอืท�าการวจัิยและพฒันาด้วยตนเองนัน้ 
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง หากเรามีความสามารถที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง การพัฒนานั้นจะ
ยั่งยืน เพราะในระยะยาวเราไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของผู้อื่นตลอดไป

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไอซีที

 ข้าพเจ้าพบว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงรวมท้ังไอซีทีด้วยเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะจะช่วยเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งช่วยขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
มากยิ่งขึ้น
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 อย่างไรกด็ ี จากการวจิยัพบว่า วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และไอซีที มกัเป็นจุดอ่อน 
ของประเทศและชุมชนที่ก�าลังพัฒนา

 เมื่อประมาณ 15 ปีก่อน ข้าพเจ้าริเริ่มโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท  
ปัจจบุนัเดก็รุ่นใหม่ในโรงเรียนเหล่าน้ีสนุกกบัการศกึษาค้นคว้าในการโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ี 
สร้างสรรค์ โดยท�าเกีย่วกบัปัญหาทีพ่บในท้องถ่ินของตน ข้าพเจ้าจงึกล่าวได้ว่า หากเราสอน 
วิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับท้องถิ่นแล้วก็เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยใีห้แก่ชนบทได้ เราให้นกัเรยีนทีท่�าโครงงานวทิยาศาสตร์มโีอกาสแสดงผลงาน 
และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ท�าให้เขามีโอกาสพูดคุย 
กับนักเรียนจากที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือแม้กระท่ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน 
จากต่างประเทศ

 ปัจจุบัน โรงเรียนส่วนใหญ่มีเว็บไซต์ของตนเองและเช่ือมโยงกันในเครือข่าย  
SchoolNet ไม่เพียงแต่นักเรยีนเท่าน้ัน แต่ประชาชนในท้องถ่ินและทุกคนกส็ามารถเข้าถึง 
เนื้อหาข้อมูลท้องถิ่นในเว็บเหล่านี้ และสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ของท้องถิ่นที่จะ 
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวันนี่คือฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบหนึ่ง

ไอซีที เครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา

 จากนี้ไป ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงไอซีที ค�าว่า ICT หรือ Information and  
Communication Technology คือ เทคโนโลยีที่ท�างานอย่างรวดเร็วของคอมพิวเตอร์ 
ที่น�ามาผนวกกับการสื่อสาร จึงท�าหน้าที่ท้ังในด้านการจัดเก็บ การใช้ การรับส่ง และ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารจึงมา 
บรรจบกนั ดงัจะเหน็จากเครือ่งมอืดจิทิลัสมยัใหม่ เช่น โทรศพัท์มอืถอื PDA (คอมพวิเตอร์ 
แบบพกพา) รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์แบบทัว่ไปท่ีใช้ CD และ CAI เป็นต้น ล้วนท�าหน้าท่ีได้ 
ทัง้สองอย่าง ดังน้ัน ปัจจุบนัจึงใช้ค�าว่า ICT แทน IT เพือ่เน้นความสามารถในการสือ่สารด้วย

 ข้าพเจ้ามองเห็นศักยภาพอันสูงยิ่งของไอซีที ในด้านการเพิ่มความสามารถของ 
ประเทศในการสร้าง การปรับแปลง การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆ  
ด้วยเหตุนี้ ไอซีที จึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาตัวอย่างเช่น เมื่อเราจะท�าโครงการด้าน 
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การเกษตรในทีใ่ด เรากต้็องรูเ้กีย่วกบัภมูปิระเทศนัน้เป็นอย่างด ี ต้องใช้เทคนคิโฟโตแกรม 
เมตริกดิจิทัล รีโมตเซนซิ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส เป็นต้น ความรู้ที่ได้
จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ก็จ�าเป็นต่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นและยืนยาวขึ้น 

กองทุนไอซีที

 เมื่อ พ.ศ. 2539 ข้าพเจ้าจัดตั้งกองทุนไอซีทีขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ไอซีทีในการ
เพิ่มคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา และการเพิ่มโอกาสการท�างานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากการใช้ไอซีทีเพิ่มขึ้นหรือให้เขาสามารถแก้ปัญหาของเขาได้
ดีขึ้นด้วยไอซีที เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่สามารถเข้าร่วมพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศอย่างเต็มที่อย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าหวังว่า เขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการหาเลี้ยงชีพ เมื่อเขาจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว

ไอซีทีเพื่อผู้ด้อยโอกาส 4 กลุ่ม

 ปัจจบุนั กองทนุนีใ้ช้พฒันากลุม่เป้าหมาย 4 กลุม่ คอื นกัเรยีนในชนบท ผูพ้กิาร 
เด็กป่วยในโรงพยาบาล และผู้ต้องโทษคุมขัง เราเริ่มต้นด้วยการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม 
อุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในชนบทห่างไกล โรงเรียนเด็กพิการ โรงพยาบาล และเรือนจ�า  
เราอบรมครู จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จ�าเป็น ระยะต่อมาจึงฝึกครูให้มีความสามารถ 
สงูขึน้พอทีจ่ะน�าคอมพวิเตอร์มาบรูณาการเข้ากบัโครงการต่างๆ ทกุปีจะอบรมครเูพิม่เตมิ  
เพือ่ให้รูจ้กัใช้เครือ่งมอืและฝึกทกัษะใหม่ๆ เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์สงูสดุจากคอมพวิเตอร์ 
การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจ�าเป็น

ความสําเร็จของไอซีทีในโรงเรียนชนบท

 ข้าพเจ้ารูส้กึพอใจทีไ่ด้เหน็ความก้าวหน้าในโรงเรยีนชนบทหลายแห่งในโครงการนี้  
เหน็ได้จากจ�านวนครแูละนกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัจากการแข่งขันด้านไอซทีเีพิม่ข้ึนในแต่ละปี  
ทัง้การแข่งขนัในระดับจงัหวดั ระดับภาค และระดบัประเทศ นอกจากนี ้นกัเรยีนสามารถ 
ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีเพิ่มมากขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย มีนักเรียนคน
หนึ่งได้รางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ส่วนเด็กท่ีไม่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยก็
สามารถหางานท�าที่ดีเพราะมีทักษะด้านไอซีที พวกท่ีมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถ
เรียนเพื่อไปเป็นครู วิศวกร แพทย์ และพยาบาล เป็นต้น
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 เมื่อก่อนน้ี คนที่เรียนจบระดับอุดมศึกษา มักไม่สามารถกลับบ้านไปท�างาน
ชนบทได้ แต่การมไีอซทีช่ีวยให้เขากลบัไปหมูบ้่านเดมิ ไปอยูก่บัครอบครวัและญาติๆ  ได้  
เพราะโลกไร้พรมแดนแล้ว ถ้าเขามคีวามรู้กส็ามารถใช้ไอซีทีช่วยท�างานโดยท�าท่ีบ้านนัน่เอง  
ข้าพเจ้ารูจั้กคนหน่ึงเป็นเกษตรกรและในขณะเดยีวกนักร็บังานเป็นทีป่รกึษาไปด้วย โดยใช้ 
ไอซีทีท�างานอยู่ที่บ้าน

โรงเรียนในชนบท : ศูนย์กลางของหมู่บ้าน

 โรงเรียนในชนบททีม่คีวามสามารถด้านไอซทีสีามารถเป็นศนูย์กลางของการพฒันา 
หมู่บ้านได้ เพราะสามารถให้บริการแก่คนในหมู่บ้าน ทั้งการฝึกอบรม การหาข้อมูล 
เก่ียวกับการเกษตรแบบใหม่ๆ และอืน่ๆ เราอาจจะจดัให้มห้ีองสมดุแบบธรรมดาหรอืแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ก็ได้ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ หน่วยงานราชการก็สามารถเข้าถึง 
เขาได้ เช่น ช่วยให้เขามีข้อมูลด้านอาหาร สุขภาพ เกษตร และแรงงาน บางครั้งคนใน 
ท้องถิ่นอาจจะถูกหลอกให้ไปท�างานโดยบริษัทหางานท�าที่ผิดกฎหมาย บางทีเพียงแค่ให้ 
เขาเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งภายในประเทศ แต่ท�าให้เขาเข้าใจว่าไป 
ท�างานต่างประเทศก็มี กรณีน้ี กระทรวงแรงงานก็อาจใช้เครื่องมือนี้เข้าถึงประชาชน 
โดยให้ค�าแนะน�าต่างๆ และถ้าเขามีปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือจาก 
รัฐบาล เขาก็สามารถแจ้งมาทางอินเทอร์เน็ตได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-government) และกระทรวงอเิลก็ทรอนกิส์ (e-ministry) กนัแล้ว กส็ามารถให้ข้อมลู
และแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

 องัค์ถดั เป็นองค์กรทีเ่กีย่วกบัการค้า ดงันัน้ การช่วยให้ประชาชนในชนบทท่ีเข้าถึง 
ไอซีที สามารถวางแผนท�าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และตั้งบริษัทแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-company) เป็นเรื่องที่ท�าได้ ข้าพเจ้าได้เห็นกับตาของข้าพเจ้าเองใน 
หมูบ้่านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งเคยมีปัญหาการขาดสารอาหารอย่างมาก และข้าพเจ้าได้เคย
ช่วยเหลือเขาด้านโภชนาการ ต่อมาได้กลบัไปเยีย่มอกีครัง้หนึง่หลงัจากท่ีไม่ได้ไปเป็นเวลานาน 
ก็พบว่ากลุ่มสตรีที่น่ันสามารถขายสินค้าหัตถกรรมโดยใช้ธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ขาย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ด้วยความสามารถเช่นนี้ เขาอาจจะพัฒนากิจการ 
ให้เป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยตนเอง และสร้างนวตักรรมทางธรุกจิได้มากขึน้
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ไอซีทีเพื่อการศึกษาทางไกล

 อกีโครงการหนึง่คอื การใช้ไอซทีใีนการสอนทางไกลให้กบัครปูระจ�าการทัง้ทีเ่ป็น 
พระสงฆ์และฆราวาส เพือ่ให้ครไูด้วฒุทิีส่งูขึน้ ครจู�านวนมากได้รบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท
ด้วยวิธีนี้

ไอซีทีเพื่อฐานข้อมูล

 ไอซีที มีประโยชน์มากส�าหรับฐานข้อมูล เราประสบความส�าเร็จในการสร้าง 
ฐานข้อมูลแหล่งพันธุกรรมพืช ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วทั้งประเทศ  
ต่อมาได้ผนวกข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ด้วย เพราะแต่ละแห่งมีสวนพฤกษศาสตร์เล็กๆ 
ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 เรายังได้ท�าเว็บไซต์ที่สะดวกแก่การใช้งาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีท่ี 
มปีระโยชน์ไปสูท่กุคน หลายวชิา เช่น วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษา ยงัขาดคร ู
ที่ตรงตามวุฒิ ดังนั้น จึงต้องอบรมครูก่อน บางครั้งเราใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
เพ่ือถ่ายทอดความรูไ้ปยงัชนบททีย่งัไม่มอีนิเทอร์เนต็ หรอืมแีล้วแต่ความเรว็ยงัไม่เพยีงพอ

ไอซีทีเพื่อผู้พิการ

 ผู้พิการมีหลายประเภท เช่น คนตาบอด คนหูหนวก หรือผู้พิการด้านร่างกาย  
มทีัง้ทีพ่กิารแต่ก�าเนิดและพกิารเน่ืองจากอบุตัเิหตหุรอืความเจบ็ป่วย ข้าพเจ้าคดิว่าส�าหรบั 
ผู้พิการแล้วการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของเขาดี 
และมีความสุขยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าใช้เงินของกองทุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
และบ้านของผูพ้กิารทีอ่ยูใ่นโครงการ แต่ละรายจ�าเป็นต้องมเีทคโนโลยทีีเ่ป็นเครือ่งช่วยเหลอื 
เพิ่มเติม เช่น สวิตซ์หรือเม้าส์พิเศษ ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์และ
คอมพิวเตอร์ส�าหรับผู้พิการแต่ละแบบ ครูและผู้ดูแลต้องได้รับการอบรมให้ใช้เครื่องมือ
เหล่านี้ รวมทั้งมีห้องเรียนที่ท�าให้เด็กพิการสามารถใช้อุปกรณ์ไอซีทีเหล่านี้ได้

 เราช่วยเหลือผู้พิการหลายแบบและหลายระดับเพื่อเป็นกรณีศึกษาจ�านวนมาก  
แต่ละกรณีต้องการเทคโนโลยีเครื่องช่วยที่แตกต่างกัน เราได้ติดตามความก้าวหน้าของ
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แต่ละรายอย่างใกล้ชิดและได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการ 
เคลือ่นไหวและการเรยีนรู้ได้ดีกว่าการเรยีนในสภาพของโรงเรยีนท่ัวไป นกัเรยีนจ�านวนหนึง่ 
ทีจ่บชัน้มธัยมปลายสามารถเข้าท�างานในหน่วยคอมพวิเตอร์ของบรษิทัไอซทีชีัน้น�าของโลก

 จากการทีไ่ด้ท�างานอย่างใกล้ชดิกบัโรงเรยีน และส�านกังานบรหิารการศกึษาพเิศษ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท�าให้ทางกระทรวงยอมรับและน�าหลักการของการช่วยเหลือ
คนพิการเป็นรายบุลคลไปใช้ในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กพิการ

 ข้าพเจ้าได้สนบัสนนุทนุเพือ่การวจิยัและพฒันาอปุกรณ์ทีส่ะดวกใช้ส�าหรบัผูพ้กิาร  
และหลายชิ้นได้น�ามาใช้จริงในกรณีศึกษาดังกล่าวแล้ว จึงขอย�้าอีกครั้งหนึ่งว่า การสร้าง
ความสามารถของเราเองด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ไอซีทีเพื่อเด็กป่วย

 เมือ่ประมาณ 20 ปีมาแล้ว ข้าพเจ้าเหน็เดก็ในวยัเรยีนทีเ่จบ็ป่วยอยูใ่นโรงพยาบาล 
นานหลายเดือนหรือเป็นปี กระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยเหลือด้วยการส่งครูไปสอนใน 
โรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่พอ ข้าพเจ้าจึงทดลองน�าคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ไปติดตั้งในโรงพยาบาลหลายแห่ง

 ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ ปี 2540 หรอืหลงัจากนัน้เลก็น้อย โครงการนีต้้องยตุลิง  
เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้คนไข้ออกจากโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้น�าโครงการนี้ไปใช้ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายแห่ง

ไอซีทีเพื่อผู้ต้องโทษคุมขัง

 ต่อไปข้าพเจ้าจะกล่าวถึงไอซีทีส�าหรับผู้ต้องโทษคุมขัง ส่วนใหญ่เรือนจ�าใน 
ประเทศไทยจะอบรมศิลปหตัถกรรมให้แก่ผูถู้กคมุขัง ผลติภณัฑ์กน็�ามาจ�าหน่ายได้ดใีนงาน 
ประจ�าปี และนกัโทษได้รบัเงนิค่าตอบแทนจ�านวนหนึง่จากผลก�าไร ในเรอืนจ�านกัโทษยงั
สามารถศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีด้วยการศึกษานอกระบบ  
บางรายที่ข้าพเจ้าเคยพบได้ส�าเร็จการศึกษา 4-5 ปริญญาแล้ว ทั้งที่ยังต้องรับโทษต่อไป
อีกหลายปี
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 เราได้ติดต้ังคอมพวิเตอร์ในเรอืนจ�าและสอนคอมพวิเตอร์ให้แก่นกัโทษ ซึง่อาจจะ 
เรียนวิชาขั้นพื้นฐานไปจนถึงวิชาระดับสูง รวมท้ังการซ่อมแซมการดูแลคอมพิวเตอร์และ
การออกแบบกราฟิก เป็นต้น ทกัษะเหล่านีท้�าให้นกัโทษมรีายได้จากการรบัจ้างพมิพ์หรอื
ออกแบบต่างๆ ตั้งแต่ยังอยู่ในเรือนจ�า

 กลุ่มนักโทษหญิงสามารถท�าหนังสือมัลติมิเดีย ท่ีเรียกว่า เดซี (DAISY-Digital  
Accessible Information System) ซึ่งเป็นโปรแกรมเปิดที่ใช้ส�าหรับผู้ไม่สามารถอ่าน 
ตวัพิมพ์ได้ เช่น คนตาบอด สมาคมคนตาบอดได้สนบัสนนุเงนิทนุแก่โครงการนี ้ เพือ่ขอ 
ให้นักโทษช่วยแปลงหนงัสอืยอดนยิมให้เป็นหนงัสอืมลัตมิเีดยีในรปูแบบของเดซ ี เพือ่บรจิาค 
ให้แก่ห้องสมุดส�าหรับคนพิการทางสายตาทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้เขามีโครงการใหม่ คือ  
คนตาบอดสามารถต่อสายโทรศัพท์เข้ามาเพือ่อ่านหนงัสอืตามต้องการได้ นอกจากจะท�าให้ 
มีหนังสือดีๆ ส�าหรับคนพิการแล้ว ยังท�าให้นักโทษมีความรู้สึกท่ีดีและภูมิใจในตนเอง 
ท่านนายกสมาคมคนตาบอดได้ไปเยี่ยมเพื่อแสดงความขอบคุณและได้ให้ค�าแนะน�าที่มี
ประโยชน์ด้วยข้าพเจ้าคิดว่าการเคารพกันและความเข้าใจซ่ึงกันและกัน จะช่วยให้สังคม
ของเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

 อีกประเด็นหน่ึงที่ขอกล่าวถึง คือ เรื่องสถานท่ีในเรือนจ�า เรือนจ�าส่วนใหญ ่
ทั่วโลกจะมีสถานที่ที่แออัด เรามักไม่สามารถหาห้องที่ดีเพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ ใน 
กรุงเทพมหานครยังดีที่มีเรือนจ�านักโทษหญิงแยกกันกับเรือนจ�านักโทษชาย แบบนี้ 
ไม่ยากนัก แต่ในต่างจังหวัดหลายแห่ง นักโทษหญิงและชายแม้จะแยกส่วนกันแต่ก็อยู่ใน 
เรือนจ�าเดียวกัน ดังนั้น ถ้าเราตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ที่ส่วนของนักโทษชาย นักโทษหญิงก ็
เข้าไปใช้ไม่ได้ ปัจจุบันเราได้เจรจากับทางเรือนจ�า ขอสถานที่ที่เป็นส่วนกลางมาจัดตั้ง 
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทั้งหญิงและชายมาใช้ได้

ไอซีที เครื่องมือการพัฒนาในระดับประเทศ

 ในระดับชาติ การพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นการจดัการในระดบัทีใ่หญ่โตมาก จ�าเป็นต้อง
สามารถตดิตามและประเมนิสถานการณ์ในพืน้ทีเ่ป้าหมายด้วยโมเดลทางคณติศาสตร์ เช่น  
ในกรณีของเรา ต้องสามารถค�านวณระดับความยากจนและระดับความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน 
ของคณุภาพชวีติในแต่ละหมูบ้่านทัว่ทัง้ประเทศให้ได้ หากไม่มไีอซทีช่ีวยงานนีค้งท�าไม่ส�าเรจ็  
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ไอซีทีจะช่วยให้เราค้นหาข้อเท็จจริง จ�าลองสถานการณ์ วางแผน สร้างโมเดล รวมท้ัง
ติดตามและประเมินการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่
ดีที่สุด

ช่องว่างดิจิทัล

 “ช่องว่างดิจิทลั” (Digital Divide) เป็นเรือ่งท่ีทุกคนกล่าวถึง และเป็นประเดน็ 
ส�าคัญที่ยกขึ้นมาในการประชุมไอซีทีแทบทุกครั้ง มีช่องว่างทั้งในด้านการเข้าถึงและด้าน 
ความสามารถในการใช้ไอซีที ระหว่างฝ่ายที่เจริญกว่ากับฝ่ายที่ด้อยกว่า ช่องว่างนี้พบ 
ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ประเทศไทยเองก็ไม่เว้น แม้ประเทศไทยจะม ี
จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มข้ึนอย่างน่าประทับใจก็ตาม 
แต่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 อปุสรรคทีข่วางกัน้การเข้าถงึนีไ้ด้แก่ความแตกต่างด้านระดบัการศกึษาและการอ่าน 
ออกเขยีนได้ อาย ุ รายได้ และภมูลิ�าเนา การลดช่องว่างเหล่านีจ้งึเป็นเรือ่งทีท้่าทายอย่างยิง่ 
ของการพฒันา ข้าพเจ้าเสนอว่า การประชมุนีค้วรจะอภปิรายเกีย่วกบัแนวทางทีจ่ะขยาย
เทคโนโลยีความเร็วสูง (Broadband) และการเพิ่มหน้าที่และเนื้อหาของโทรศัพท์มือถือ

 นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ด้วย ในบางพื้นที่แถบภูเขาต้องอาศัย 
ดาวเทยีมจึงจะส่งสญัญาณได้ บางคร้ังไม่มไีฟฟ้าเพราะอยูน่อกเขตการจ่ายไฟของรฐั กต้็อง 
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เมื่อวันก่อนข้าพเจ้าได้ยินว่าจะใช้คนถีบจักรยานเพื่อปั่นไฟ 
ให้แก่คอมพิวเตอร์

 จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า เราอาจจะประสบความส�าเร็จด้านเทคนิคคือ  
สามารถน�าไอซีทีไปให้แก่ถิ่นที่ด้อยโอกาส แต่ส่วนที่ยากคือ ความไม่สามารถท�าให้เขาใช้ 
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ เพราะประชาชนในถ่ินท่ีเจริญน้อยกว่า แม้จะมีอินเทอร์เน็ต 
แต่ก็ไม่มีทักษะ ไม่ได้รับการอบรมที่เพียงพอแก่การใช้งานเพื่อการค้นหาข้อมูลให้ได ้
จ�านวนมากและดีเท่ากับประชาชนในถิ่นที่เจริญแล้ว ด้วยเหตุที่ว่าเขาอาจจะอ่านหนังสือ
ไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาประจ�าชาติและภาษาอังกฤษ ท�าให้เขาไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย
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 นอกจากนี ้ ยงัมช่ีองว่างระหว่างคนขีเ้กยีจกบัคนขยนั ซึง่ไอซทีคีงช่วยอะไรไม่ได้  
ดังน้ัน การบ่มเพาะแบบดั้งเดิมเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนท�างานหนัก ช่างสังเกต เรียน 
ภาษาให้เก่ง คิดเลขเป็น ตั้งใจเรียนเรื่องที่ยากและมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณและ 
การตัดสินใจที่ดี จึงยังคงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ

 ข้าพเจ้าขอเสนอแนะบางประการเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต
เพื่อส่งเสริมการใช้ไอซีทีให้เป็นเครื่องมือของการพัฒนาด้วยความรู้และเทคโนโลยี

 ประการแรก เพื่อให้การใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาได้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
คงไม่เพียงแต่การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังมี
ประเด็นที่ส�าคัญต่อการวางแผนและการออกแบบโครงการ อาทิ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
การบริหารจัดการ และการจัดให้มีเนื้อหาของท้องถิ่น เป็นต้น คงไม่มีเพียงค�าตอบเดียว
ส�าหรับทุกโครงการ แต่เราสามารถเรียนรู้และปรับใช้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้

 ในแง่น้ี องัค์ถดัอาจจะช่วยก�าหนดแนวทางท่ีจะค้นหาตวัอย่างการปฏบัิตท่ีิด ี และ 
เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล อาจจะโดยการประชุมสัมมนา การพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
และการท�าเว็บไซต์ เป็นต้น

 ประการที่สอง ควรมีความร่วมมือจากภาคเอกชนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เอกชนในวงการไอซีที ในลักษณะที่ได้ประโยชน์กันท้ังสองฝ่าย ข้าพเจ้าช่ืนชมท่ีอังค์ถัด 
ได้เชิญผู้แทนระดับสูงจากบริษัทชั้นน�าของโลกมาร่วมการประชุมครั้งนี้ อังค์ถัดอาจจะช่วย 
ด�าเนินการเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันเช่นนี้ต่อไปอีก ซึ่งจะมีผลดีมากในอนาคต 
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเราคงจะมีความสนใจและมีเป้าหมายที่ร่วมมือกันได้ในเรื่องนี้

 ประการทีส่าม สงัคมฐานความรูข้นาดใหญ่โดยมากแล้วจะอยูใ่นเมอืงใหญ่ เราต้องใช้ 
ความพยายามมากขึน้ เพือ่ให้สงัคมเช่นนีข้ยายออกไปยงัชนบท เรือ่งนีจ้ะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ 
แต่ละประเทศมีนโยบายระดับชาติที่จะลดช่องว่างทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการวางแผน
เป็นอย่างดีและมีการน�านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างรอบคอบ อังค์ถัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญก็
อาจจะช่วยเหลือประเทศที่ก�าลังพัฒนาให้สามารถพัฒนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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 ประการที่สี่ แต่ละประเทศต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านไอซีที รวมทั้ง 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างสภาพที่จูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยลงทุน
ต่างประเทศในประเทศก�าลังพัฒนา ที่เรียกว่า “Spillover Effects” ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเราจ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง

 อังค์ถัดควรช่วยเชื่อมโยงผู้มีความสามารถพิเศษของประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ทุน
เพื่อให้เขาได้พบปะและท�าวิจัยร่วมกัน เพื่อค้นหาเทคโนโลยีในมิติใหม่ๆ รวมทั้งเชื่อมโยง
นักวิจัยกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากอังค์ถัดรับผิดชอบเรื่องการค้า จึงควรให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรและการจด
ทะเบียน ให้แก่นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ด้วย

สรุป

 สดุท้าย ข้าพเจ้าขอย�า้ความส�าคญัของการอภปิรายในวนันีท้ีจ่ะท�าให้มกีารแลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็ ประสบการณ์ และการปฏบิตัทิีด่ ี เราต่างมเีป้าหมายร่วมกนัในการน�าไอซทีี
ไปใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประเทศชาติและ
ประชาชนของเรา ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่าน

 ข้าพเจ้าขอจบด้วยการขอบคุณท่านเลขาธิการอังค์ถัดท่ีกรุณาเชิญข้าพเจ้า และ
ขอบคุณท่านประธานาธิบดีแห่งประเทศกานา ส�าหรับการต้อนรับท่ีอบอุ่นในโอกาสท่ี
ข้าพเจ้ามาเยือนประเทศนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้จัดการประชุมส�าหรับการจัดการที่ดี
เยี่ยมตลอดการประชุมครั้งนี้

 ขอขอบคุณ
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ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ในงานสัมมนา “12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ: ประสบการณ์
จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

หัวข้อที่ตั้งให้ ชื่อค่อนข้างจะยาวเลยจ�าไม่ได้ เอาเป็นว่าพูดเกี่ยวกับการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือ “บุคคลผู้ด้อยโอกาส”

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นเรื่องที่ตอนนี้ใช้กันมาก 
และพดูกนัมาก จนกระทัง่คิดว่ายากทีจ่ะเอาเรือ่งใหญ่ๆ มาพดู เมือ่สกัครูท่่านรฐัมนตรไีด้สรปุ 
ไว้ให้เป็นกลุม่ๆ อย่างดแีล้ว เทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นอย่างไร ในทีน่ีเ้ราจะหมายความ 
ถงึ อุปกรณ์ เครือ่งมอื และระบบอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีเป็นฐานข้อมลูท่ีรวบรวมความรูต่้างๆ และ 
ความสามารถทีจ่ะติดต่อกนัระหว่างคนต่อคน คนกบัเครือ่ง หรอืเครือ่งต่อเครือ่ง เป็นต้น ซึง่ 
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เหล่าน้ีกเ็ป็นอปุกรณ์ กาท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ หรอืไม่เป็นประโยชน์  
หรือเป็นโทษนั้น ขึ้นอยู่กับคน จะโทษอุปกรณ์นั้นไม่ได้ 

นานมาแล้วมีนักเขียนฝรั่งคนหนึ่งช่ือจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) เขา 
เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่ง ชื่อเรื่อง Nineteen Eighty-Four (1984) แต่งข้ึนใน  
ค.ศ. 1949 แล้วพูดถึงว่าใน ค.ศ. 1984 นั้น รัฐจะควบคุมและแทรกแซงชีวิตของปัจเจก 
บุคคลได้ โดยใช้วิชาการเทคโนโลยีต่างๆ ภายหลังเขามาตีความว่า รัฐท่ีกล่าวนี้เป็นรัฐ 

ทรงปาฐกถาพิเศษและทอดพระเนตรบูธนิทรรศการในงานสัมมนา “12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ”
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เบ็ดเสร็จที่ควบคุมประชาชนได้ โดยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้สารสนเทศ  
ไอซีที แต่บางคนก็ตีความว่าไม่ใช่อย่างนั้น ไอซีทีนี้กลับจะเป็นเครื่องมือที่ท�าให้รัฐควบคุม  
เซนเซอร์อะไรต่ออะไรไม่ได้เลย ผู้ผูกขาดอาจจะไม่ใช่รัฐ อาจจะเป็นหน่วยงานหรือบริษัท 
ยกัษ์ใหญ่ทีอ่อกมาเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่บางทีกอ็าจจะเป็นการท�าลาย 
ความเป็นส่วนตัวของประชาชนเหล่าน้ัน กส็ดุแต่ว่าจะคดิอย่างไร กแ็สดงให้เหน็ว่า เครือ่งมอื 
ก็คือเครื่องมือ จะดี จะไม่ดีอย่างไร ก็สุดแต่คนจะน�าไปใช้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ 

ผู้ด้อยโอกาส

อีกส่วนหนึ่งที่จะกล่าวถึงคือผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสคือใครบ้างก็พูดกันหลาย 
หนแล้ว ทุกคนก็บอกว่าผู้ด้อยโอกาส แต่ว่าการจ�าแนกไว้ให้แน่ชัดก็ยาก เพราะครอบ 
จักรวาล ทุกคนจะเป็นใครก็ตาม อย่างแต่ก่อนเคยพูดมาหนหนึ่งแล้วเรื่องการศึกษา 
ของผู้ด้อยโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะนั้นจะแจกไว้ 15 ประเภท แต่ถ้า 
จะพูดตรงนี้ก็จะมากไปหน่อย และลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็เจอเว็บไซต์ของส�านักงาน 
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เขาให้ค�านิยามของ 
ผู้ด้อยโอกาส และก็ยังพูดถึงองค์การของเขาว่าจะช่วยเหลือใครบ้างและมีสถิติตัวเลข 
ให้ด้วย ค�านิยามของเขาบอกว่า ผู้ด้อยโอกาส หมายถงึผูป้ระสบปัญหาความเดอืดร้อนได้รบั 
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม  
ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสท่ีจะเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานของรัฐ  
ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ารง 
ชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น นี่คือค�าจ�ากัดความของเขาซ่ึงยาวมาก แล้วก็มีบุคคลเป้าหมาย 
ที่เฉพาะหน่วยงานเขาจะท�าคือ คนยากจน บุคคลเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย คนไร้สัญชาติ ผู้ไม่มี 
เอกสารแสดงฐานะทางกฎหมาย กลุม่ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ผูป่้วย ครอบครวัและผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากเอดส์ และผู้พ้นโทษ อันนี้ของหน่วยงาน ที่ไปลอกเขามา 

คราวนี้ลองคิดดูว่าบุคคลด้อยโอกาสนี้คือใคร 

เราพูดถึง “สิทธิความเป็นมนุษย์” หรือสิทธิมนุษยชนคือ Human Rights  
หมายถึงสิทธิพื้นฐานที่เกิดมาเป็นคนควรจะได้ พวกที่ไม่ได้สิทธิเหล่านี้ ก็เป็นผู้ด้อยโอกาส 
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อีกอย่างหนึ่งคือคนเราเกิดมาต้องมี “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หรือ Human  
Dignity คืออยู่ได้โดยที่ไม่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม สามารถด�ารงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ 

นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “ความมั่นคงในความเป็นมนุษย์” หรือ Human Security  
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบายกันมากและพูดกันมากว่าคืออะไร มีหน่วยงานของสหประชาชาติ 
ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ปกติจะพูดถึง security หมายความถึงความมั่นคงของประเทศ  
แต่มาในระยะหลัง เรื่องที่ส�าคัญมากคือความมั่นคงของปัจเจกบุคคลท่ีจะอยู่ได้ และท�า 
อย่างไรให้พวกนี้มีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ 

บุคคลด้อยโอกาสคือคนที่ปราศจาก 3 อย่างนี้

สิทธิในความเป็นมนุษย์ หมายถึงสิทธิ สถานะทางสังคมที่ใครละเมิดไม่ได้ สิทธิ 
ทีจ่ะอยู ่มอีสิรภาพ แสดงความคดิเหน็ มกีฎหมายเท่าเทยีมกนัในการคุม้ครอง ประเทศไทย 
เองก็มีความสนใจในเรื่องนี้ มีองค์การที่ดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราว 

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ กใ็ห้ความส�าคญักบัเรือ่งการให้ทุกคนมคีวามเป็นอยู ่
ที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ถูกดูถูกดูแคลน สามารถก�าหนดความต้องการของตัวเอง 

ความมั่นคงของมนุษย์ นี่ก็ตามชื่อของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เราก็มี 

ไอซีทีช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสดีขึ้นอย่างไร

ดูแล้วในด้านต่างๆ ก็มีการอธิบายยืดยาวว่า ผู้มีความมั่นคงเป็นอย่างไร ผู้ขาด 
ความมัน่คงเป็นอย่างไร เราจะช่วยคนผูด้้อยโอกาสและขาดความมัน่คงในชวีติอย่างไร ทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสที่กล่าวมาข้างต้นนี้  
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร มีวิธีช่วยหลายอย่าง สารสนเทศนี่ช่วยได้อย่างไร ก็ต้องคิด มีหลายๆ  
ประเด็น เช่น 
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ด้านอาหารและการผลิต

ในเรื่องอาหารและการผลิตอาหาร ทุกปีจะไปประชุมที่ FAO (Food and  
Agriculture Organization of the United Nations) ในวนัท่ีเขาเรยีกว่า World Food Day  
ในเดอืนตลุาคม ซึง่จะจดัทัว่โลก เป็นเรือ่งทีพ่ดูกนัว่า การได้รบัอาหารทีถ่กูต้องนัน้คอื สทิธ ิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่ว่าก็มีคนจ�านวนมากที่ไม่ได้ความช่วยเหลืออันนี้ ต้องดูว่าไอซีท ี
นีจ้ะช่วยให้คนมกีนิได้อย่างไร บางคนบอกว่าไอซทีนีีไ้ปแย่งงบประมาณอาหารของคนด้วย 
ซ�้าไป แทนที่จะท�าให้เขามีกินมากขึ้น แต่ถ้าจะจัดดีๆ ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะ ก็ต้องรู้จักวิธีจัด 

คนด้อยโอกาสทางอาหารนี่มีอยู่มากมาย ข้อมูลทางสื่อมวลชน ก็ท�าให้ช่วยเหลือ 
คนได้มาก เช่น ธรรมดาเราก็ไม่รู้ว่าคนเราขาดอาหารอยู่ท่ีไหนบ้างท่ีเราจะช่วยได้ มีบท 
ประพนัธ์ของนกัเขยีนชาวยโุรปท่านหนึง่ทีเ่ขยีนไว้เมือ่ 50 กว่าปีมาแล้วว่า ในระหว่างทีเ่รา 
สุขสบาย ตอนนี้ก็สุขพอสมควรนั่งอยู่ในห้องแอร์ ถ้าไม่เย็นเกินไป แต่ว่าในขณะเดียวกันนี้  
รอบๆ ข้างนอกมคีนทีท่กุข์ทรมาน ก�าลงัถกูทารณุ ถกูฆ่าเยอะแยะไปหมด เราจะบอกว่า เรือ่ง 
เหล่านั้นไม่เกี่ยวกับเรา เป็นไปไม่ได้ ท�าไม่ได้ มันเกี่ยวกับเราทั้งนั้น ตอนนั้นเมื่อ 50 ปีก่อน 
ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยว แต่ขณะนี้ใครอดข้าว ใครมีปัญหาความทุกข์ความร้อนอะไรต่างๆ  
ไอซีทีน�ามาสู่สายตาเรา ตรงหน้าเราทุกๆ วัน อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เรารู้สึก 
แบบนี ้แล้วกเ็ป็นประโยชน์ด้วย ในทางทีว่่าเรากต้็องคดิว่าถ้าเกีย่วกบัเรา เราจะท�าอย่างไรได้ 

ที่เอามาฉายให้ดูนี้ ก็เป็นเรื่องมาตามเว็บไซต์ และบอกว่าถ้าด้อยโอกาสไม่ม ี
ทางท�ามาหากิน ยากจน ถ้าท�าสิ่งเหล่านี้ จะท�าให้สบายขึ้นได้อย่างไร หรือว่าพาหนะที่เรา 
ไปช่วยคนยากจน หรอืคนก�าลงัประสบภยั คนด้อยโอกาสนี ้เช่นว่าเครือ่งบนิ หรอืว่ารถยนต์  
มรีะบบสือ่สารทัง้นัน้ ถ้าไม่มรีะบบสือ่สารเรากไ็ม่สามารถไปถงึสถานทีห่่างไกล หรอืทีม่คีน 
ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารได้ เพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะช่วยตนเองไม่ได้ 

การเกษตร การผลิตอาหาร เกิดจากอุปกรณ์ทางไอซีทีที่ช่วยมากมาย เช่น  
การควบคุมทางด้านการชลประทาน เราสามารถท่ีจะจัดหาน�้าให้เกษตรกร ถ้าเป็นระบบ 
ใหญ่ๆ กต้็องใช้ระบบสารสนเทศมาควบคมุ หรอืการพยากรณ์อากาศเพือ่ทีว่่าจะรูว่้าตอนนี ้
จะวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างไร หรอืการให้อาหารสตัว์เลีย้งเดีย๋วนีไ้ม่ใช่ว่าเราเอาอาหาร 
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ไปโปรยๆ แล้วเรียกกุ๊กๆ กุ๊กๆ ให้มันมา เราก็ต้องค�านวณว่าสัตว์ตัวนี้ต้องการอาหาร 
เท่าไหร่ จึงจะเกิดผลดีที่สุด หรือว่าพืชนี้ต้องการปุ๋ยเท่าไหร่ จึงได้ผลอย่างประหยัด หรือ 
ว่าจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพไม่มากไป ไม่น้อยไป การให้ความรู้แก่ประชาชน การส่งข่าว 
การเกษตร การควบคุมการเกษตรนั้น ล้วนแต่ใช้ระบบสารสนเทศนี้ทั้งสิ้น 

อย่างเรื่องการให้ความรู้ทางการเกษตรนั้น ก็มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศจีน  
ความจริงตัวหลักคือกระทรวงศึกษาธิการจีนท่ีเขาจัดให้ไปดูงาน แต่ว่าข้อมูลทางไกลนั้น  
ส่วนใหญ่จะส่งเป็นแผ่นซีดี แล้วก็มีเครื่องเล่นซีดีซ่ึงจีนท�าเอง ท�าได้ในราคาประหยัดมาก  
ส่วนการส่งออนไลน์น้ีก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง เขาไปอบรมครูในถิ่นทุรกันดารนั้น  
ให้ใช้ร่วมกับการใช้หนังสือตามปกติ ครูเหล่านั้นก็มีความรู้ ความสามารถที่จะแก้ไขหรือ 
ดแูลปฏบิัตกิบัเครือ่งได้ ในขณะทีห่ลงัเลกิเรยีนครเูหล่านัน้ก็ไปอาสาสมคัรช่วยเหลือชมุชน  
ซึง่เป็นชมุชนการเกษตร เขตทีเ่ขาให้ไปดนูัน้เป็นเขตของคนกลุม่น้อย ซึง่บางคนโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งพวกผู้หญิง ยังไม่ทราบภาษาจีนเสียด้วยซ�้าไป ก็มีการแปล ถ้าชุมชนต้องการรู้จัก 
วิธีใหม่ในการปลูกผักกาด ทางนั้นก็ส่งข่าวไป ทางผู้เชี่ยวชาญก็สอนวิธีปลูกผักกาดมาให้  
ก็เป็นการศึกษาชุมชนที่ใช้ได้ในระบบเดียวแต่ใช้ได้สองสามกระทรวง 

แม้แต่เรือ่งอาหารการกนิ กม็กีารใช้เทคโนโลยใีนการค�านวณสตูรอาหาร อย่างเช่น 
ไปท�างานร่วมกับ World Food Program สาขาอินเดีย ซึ่งเขาก็มีการค�านวณสูตรอาหาร 
เหล่านี้ว่า ใช้แป้งถั่วเหลืองจะให้โปรตีนเท่าไร ให้คุณค่าอาหารอื่นๆ เท่าไร แล้วก็เอามาให้ 
ชมุชนท้องถิน่ หรอืแม่บ้าน ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามวฒันธรรม และถูกปากคนในท้องถ่ิน  
โดยใช้วัสดุที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ 

ตัวอย่างสูตรอาหารที่มีโปรตีนจากแป้งถั่วเหลืองของ World Food Program สาขาอินเดีย
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ภาพนี้เป็นเรื่องสุขภาพและภาวะโภชนาการ ไปดูว่าคนในชุมชนท่ีเขาไปวิจัยนั้น  
มภีาวะการขาดสารวติามนิเออย่างไร หรอืว่าเรือ่งสาธารณสขุ เราไปดคูนทีค่ลอดบตุร พอม ี
ข่าวว่าใครคลอดบุตรก็ส่งข่าวมา แล้วเราก็ไปดู ไปชั่งน�้าหนักเด็ก ไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูล  
ผู้ที่เป็นคนเก็บตัวอย่างหรือดูแลให้ความรู้ ก็เป็นพวกกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ตอนหลังก็มีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานองค์การบริหารส่วนต�าบล  
(อบต.)

ภาพเหล่านี้น�ามาจากอินเทอร์เน็ต สมัยที่ 
ได้เห็นเด็กในลักษณะแบบนี้ในเมืองไทย ตอนช่วง 
นั้น 30 - 40 ปี มาแล้ว ตอนนั้นยังถ่ายรูปไม่เป็น  
อันนี้ก็น�าจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเห็นว่าสารสนเทศ 
ก็สามารถท�าให้เรามีความรู้ในเรื่องนี้และรู้ได้จริงๆ 

ทรงเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าาหมู่บ้าน (อสม.) ของประเทศเนปาล
ท�าหน้าที่ดูแลให้ความรู้ด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้แก่ชุมชน (ตุลาคม 2542) 

เด็กขาดอาหารรุนแรง (severe malnutrition)
(ภาพจากอินเทอร์เน็ต)
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ภาพนีไ้ปเขยีนรายการอาหาร ไม่ค่อยเกีย่วเท่าไหร่ แต่ว่ากเ็ป็นการเอาของพืน้บ้าน 
มา เช่น เกสรชมพูเ่อามาย�า เป็นอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ ท�างานในโครงการรกัหวัใจ ว่า 
รับประทานอาหารเหล่านี้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อหัวใจ

ด้านการรักษาโรค

ด้านการรักษาโรค เรื่องของ eMedicine นั้น เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน 
ปัจจุบันนี้ ใช้ทั้งกับผู้ที่รวยและมีโอกาส และกับผู้ด้อยโอกาสก็เหมือนกัน ความจริงแม้จะมี 
สตางค์มากแต่ว่าสุขภาพไม่ดี ก็ด้อยโอกาสในการท�าอะไรหลายอย่างที่คนปกติเขาท�าได้ ก็ 
เป็นผู้ด้อยโอกาสแบบหนึ่งเหมือนกัน 

ได้ช่วยเหลือการแก้ปัญหาคนด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดารท่ีไม่มีสถานพยาบาล 
หรือแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ใช้วิทยุสื่อสาร ก็เป็น eMedicine ซ่ึงท�ามานาน ท�ามา 
หลายแบบ แต่ก่อนนี้ เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว ได้ไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย ได้เห็นเขา 
ใช้วิทยุสื่อสารธรรมดาในสถานที่ที่ไม่มีหมอ แล้วเขาก็บอกว่า จะเขียนไว้ว่า อาการอย่างนี้ 
คือหมายเลข 1 2 3 4 แล้ววิธีการรักษายารักษาก็คือ A B C D แล้วอันไหนก็เอามาใช้ตรวจ 
กันได้ การใช้วิทยุอย่างนี้เห็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ใช้มาตั้ง 
นานแล้ว พอกลับมาเล่าถวายสมเด็จย่า สมเด็จย่าบอกว่า ย่าก็ไปดูจากเขานั่นแหละ แล้ว 
เอามาปรับปรุง คือต้องดูกันไป ดูกันมาแล้วปรับปรุงกันไป ปรับปรุงกันมา

แต่ก่อนได้ไปดูสถานที่บางแห่งที่ไม่มีหมอ ไม่มีพยาบาล ไม่มีอะไรสักอย่างใน 
เมืองไทย ก็มีพนักงานวิทยุคนเดียว เขาติดต่อกับโรงพยาบาลภาคพื้นดินในเมืองไทย  

“ย�าเกสรชมพู่” ตัวอย่างอาหารจากโครงการรักหัวใจ
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โรงพยาบาลเล็กนั้นอยู่ที่เกาะ ลองไปพูดวิทยุของเขา ก็ถูกดุมาจากโรงพยาบาลใหญ่ว่า  
ของใช้ในราชการไม่ใช่ของใช้เล่น คือจะลองดูว่ามันจะได้ยินหรือไม่ แต่ก็ถูกดุไปเลย 

อนัน้ีกเ็ป็นไอซทีรีุน่แรกคือ การใช้วทิยสุือ่สาร เขากจ็ะอธบิายว่าคนท่ีมาเจบ็แบบนี้  
แล้วกโ็ทรศพัท์ไปถามหมอว่า เขาวนิจิฉยัอย่างไร สมยันีด้ข้ึีน มกีารสือ่สารทางไกล เหน็ภาพ 
ส่งอะไรกนัได้ แต่ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายคุม้หรอืไม่ มงีบประมาณหรอืไม่

เรื่องงบประมาณนี้บางทีต้องดูเหมือนกัน เมื่อสักครู ่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าว 
ถึงโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีว่า จะให้ราชการมาดูเป็นตัวอย่าง บางทีท�าอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่า 
ราชการมีหน้าที่ต ้องช่วยเหลือคนในประเทศไทยที่รับผิดชอบทั้งหมด เขาเรียกว่า  
ฝนตกต้องให้ทั่วฟ้า แต่เราเป็นเอกชน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นี้เป็นโครงการ 
เอกชน ท�าได้เป็นพลเมืองดี คือคนที่เป็นพลเมืองดีร่วมกันนี้ เข้ามาในฐานะที่เป็นเพื่อนฝูง  
อาจจะเป็นข้าราชการ แต่มาในฐานะเพื่อนฝูง ช่วยกันท�าดี ช่วยกันท�าประโยชน์ให้ชาติ 
บ้านเมอืง มงีบประมาณในระยะเริม่ต้น ซึง่รฐับาลช่วยมาจากเงนิกองทุนท่ีได้รบัจากส�านกังาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มของเราที่ช่วยกันท�านี้ก็ต้องคิดในเรื่องการเงินอย่างดี กระเบียด 
กระเสียรสร้างให้มีสตางค์เพิ่มขึ้น แล้วก็ท�างบประมาณอย่างถี่ถ้วน เพื่อที่ว่าจะไม่ให้ใช้เงิน 

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

58-03-066_327-346_J-UnCoated.indd   335 3/14/15   10:13 AM



336

เกินตัว แล้วก็ใช้ได้เท่านี้ขาดตัว ปีหนึ่งเราจัดงบประมาณมา บางคนก็บอกว่าน่าช่วยเหลือ 
ตรงน้ันตรงนี้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือเกินกว่าที่เราจะท�าได้ แต่เราก็ท�าในขอบข่าย 
ความสามารถของเรา อนันีเ้ป็นเรือ่งเอกชน แต่ว่าถ้าเป็นรฐับาลกม็ภีารกจิทีต้่องท�าทัว่ไป ที่ 
พูดในวันนี้ก็พูดในฐานะเอกชนคนหนึ่ง ที่เล่าสู่กันฟัง 

ภาพนี้ได้ไปดูที่ประเทศเยอรมนี เพราะตอนนั้นสนใจว่าท�าอย่างไรจะช่วยคนท่ีม ี
ความพิการทางด้านแขนขา หรือที่เขาเรียกว่าทางกล เพราะตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ได้รับ 
มอบหมายให้ดูแลเรื่องผู้ที่ประสบภัยทางการแพทย์จากการสู้รบ ในตอนนั้นก็ต้องช่วยใน 
ด้านการท�าแขนขาเทยีม แล้วกพ็ยายามพฒันากนัมาเรือ่ยๆ โดยร่วมมอืกบัทางโรงพยาบาล 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วช่วยกันคิด ตอนแรกพยายามจะท�าศูนย์เช่นเดียวกับศูนย์สิรินธรเพื่อ 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต ิแต่ไม่ส�าเรจ็ จนกระท่ังต้องร่วมมอืกบักระทรวง 
สาธารณสุข ค่อยๆ ท�ากันไป อีกหลายปีจึงจะส�าเร็จออกมาในลักษณะนั้น

ในขณะน้ีก�าลงัพยายามเข้าไปร่วมมอืกบัมลูนธิขิาเทียมในสมเดจ็พระศรนีครนิทรา- 
บรมราชชนน ีคอืใครร่วมกบัใครได้กร่็วมกนัท�า แต่กพ็ยายามจะพฒันาจากการใช้เครือ่งมอื 
ธรรมดา เพือ่ให้ประสทิธภิาพใกล้คนจรงิเข้าทกุทีๆ  จากการใช้เครือ่งมอืกล ต่อมากพ็ยายาม 
จะใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปก็อาจจะใช้ทางด้าน Neuroscience ใช้ Biotechnology  
เข้าช่วย คือเป็นวิทยาการทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หลายๆ อย่าง เอา 
มาท�า

อุปกรณ์ด้านแขนขาเทียมของประเทศเยอรมนีี เมื่อปี พ.ศ. 2520อุปกรณ์ด้านแขนขาเทียมของประเทศเยอรมนีี เมื่อปี พ.ศ. 2520
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ภาพนีไ้ด้ไปเหน็ท่ีประเทศเยอรมน ีไปดงูาน เขา 
ท�าเครื่องไม้เครื่องมือท่ีจะท�าให้คนมีชีวิตอยู ่ได้ใกล ้
ความเป็นจริงมากท่ีสุด ก็คือมีเซนเซอร์ เช่น แขนนี้ก ็
ไปทดลอง เขาก็มีจอคอมพิวเตอร์ที่เขียน ถ้าใช้ท�าแล้วก็ 
ขยับส่วนท่ีเป็นของปลอมให้ได้ ถ้าใช้ให้ได้กราฟก็จะข้ึน  
ตอนแรกขอไปลองท�าดูกราฟไม่ข้ึนสักที ผลท่ีสุดก็นึก 
ออกว่า จะต้องท�าให้ใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องที่จะมาบังคับ 
อนันีไ้ด้ กน็กึถงึว่าเราเป็นนกัระนาดเสยีเปล่า ตรีะนาดนี่ 
ไม้มันไม่มีชีวิต ไม้เหมือนแขนเทียมแล้วมาตีเป็นเพลง 
ต่างๆ ได้ ก็เลยนึกออกว่าครูสอนว่าต้องใช้กล้ามเนื้อตรง 
ไหนทีจ่ะบังคบั พอใช้กล้ามเนือ้แบบตรีะนาดป๊ับ กราฟข้ึน 
ดีเลย ปรากฏว่าเราถูกแล้ว 

ภาพน้ีเป็นของที่จะใช้เพื่อฝึกหัดให้เกิดความเป็นอยู ่ ท่ีเป็นอิสระ ท่ีเรียก  
Independent Living คอือปุกรณ์ทีจ่ะต่อกบัแขนเทยีมเพือ่ใช้ในการกนิ ในการเขยีน แล้ว 
ก็การใช้ท�าเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น การสีฟัน เป็นต้น หรือการใช้ท�าเพื่ออนามัยส่วน 
บุคคลต่างๆ

การช่วยเหลือเพื่อผู้ที่มีร่างกายบกพร่องจากโรคต่างๆ มีทั้งการป้องกันและ 
การแก้ไขเมื่อเกิดเหตุนั้นแล้ว แต่ว่าสมัยนี้ใช้การสื่อสารแบบ eMedicine วันนั้นก็ 
ทดลองระบบไอที ทดลองการผ่าตัดที่หมอไม่ได้อยู่จริงในนั้น ความจริงสมัยนี้เขาก็ผ่าตัด 

ขาเทียมที่เริ่มต้นพัฒนาจากเครื่องมือกล
มาใช้วิทยาการทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์
และด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาร่วมด้วย

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่เป็นอิสระ (Independent Living)
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ผ่านจอ ดูผ่านจอแล้วก็ผ่าไป แต่ภาพน้ีหมออยู่ประเทศหนึ่งอาจจะไปผ่าตัดคนไข้ที่อยู ่
ในสนามรบได้ ก็ทดลองใส่แว่นแบบนั้นดู  ออกมาจากนิทรรศการเดินไม่ได้ ชนโน่น ชนนี่  
เขาเรียกว่าอวัยวะเทียม

ภาพนี้น�ามาจากเว็บไซต์ สมัยเด็กๆ ที่ไปท�างานตามถิ่นทุรกันดาร เห็นพวก 
ควาชิออร์กอร์ (Kwashiorkor) กับพวกมาราสมัส (Marasmus) เขาก็จะอธิบายเรื่องผู้ท่ี 
มีภาวะขาดไอโอดีน มีภาวะขาดธาตุเหล็ก จนท�าให้เป็นโรคเลือดจาง พวกขาดวิตามินเอ  
เป็นต้น 

ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ก็นับว่าทางด้านไอซีที ท�าให้ได้ความช่วยเหลือจากคนได้ ท้ังเป็นเครื่องมือ  
ทั้งให้ความรู้การศึกษา เป็นต้น มาถึงระบบด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ช่วย 
การสอน ช่วยการวิจัยต่างๆ เดี๋ยวนี้มีวิจัยหลายสาขามากเลย ถ้าไม่มีการพัฒนาก้าวหน้า 
ทางไอซีท ีจะไม่สามารถพฒันาความรูต่้างๆ ได้เลย เช่น เรือ่งไบโอเทคโนโลยี 

ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ส�าหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตอนเริ่มต้นก็ไปท�าที่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท�างานสภากาชาดไทยอย่างเดยีว กไ็ปดวูอร์ดเดก็ป่วย  
ทางกระทรวงศึกษาธกิารได้อนุเคราะห์ส่งครกูารศกึษาพเิศษเข้ามาช่วย สมยันัน้มคีนไข้เยอะ  

Kwashiorkor Marasmus Goiter - 
ผู้ที่มีภาวะขาดไอโอดีน

Xerophthalmia -
ผู้ที่ขาดวิตามินเอ
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ครกูารศกึษาพเิศษคนเดยีวกว็ิง่ตามเตยีงต่างๆ กไ็ม่พอ กล็องคดิขึน้มาว่า ถ้ามพีวกอปุกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ให้เด็กศึกษาด้วยตัวเอง แล้วครูมาเป็นผู้แนะน�าจะดีหรือไม่ เพราะว่าท่ีจริง 
แล้วการสอนวิชาต่างๆ การรู้จักใช้สื่อ การอบรมการใช้สื่อง่ายกว่าการอบรมให้รู้เนื้อวิชา  
เนื้อวิชานั้นอบรมกันยาก บางทีเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นศึกษาทางไกล ศึกษา 
CAI ประกอบการสอน พอตรวจแล้ว ปัญหาคือเนื้อหาผิด ท่ีสอนข้างในบางทีคิดเลขยัง 
ผิดเลย หรือว่าภาษาก็ใช้ภาษาผิด หรืออะไรต่างๆ แต่ว่าเรื่องของการใช้เทคนิคกดตรงนั้น  
กดตรงนี้ จะไม่ยาก 

iCREATe

บุคคลที่จะได้ประโยชน์จากเครื่องมือพวกนี้คือ พวกที่บกพร่องทางร่างกาย 
ทางสติปัญญา ประเทศสิงคโปร์เมื่อ 2 ปีมาแล้วได้ไปประชุมงานที่เรียกว่า iCREATe  
คร้ังแรก เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับโครงการของ 
ประเทศสงิคโปร์ทีช่่วยกนัคดิว่าเราจะสร้างเครือ่งมอือย่างไร ให้คนทีม่คีวามบกพร่องต่างๆ  
สามารถที่จะท�ากิจกรรมต่างๆ ได้เท่าคนปกติหรือใกล้เคียงคนปกติ โดยที่ไม่ใช่ว่าให้สิทธิ 
พิเศษอะไรแก่เขา แต่ว่าให้เขามีเกียรติ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเอง คือช่วยตัวเอง  
ท�าอะไรด้วยตัวเอง 

บุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลที่สติปัญญาบกพร่อง แต่ว่าการจัดหูฟังในเครื่องบินนี้  
เขาไปประมูลงานนี้มา ไม่ใช่ว่าสายการบินสงสารก็เลยเอางานมาให้ท�า แต่เป็นหน่วยงาน 
เขาประมลูงานได้มาเทยีบเท่ากบับคุคลปกตแิล้วกไ็ด้งานมา อาจจะบอกว่าคนพกิารท�างาน 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส�าหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล
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ช้ากว่าคนปกติ 70 เปอร์เซ็นต์ เขาก็ลดราคาให้ ก็จริง แต่ก็ได้งานมาอย่างสมศักดิ์ศรี  
แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยเหลือให้เขาสามารถเรียนรู ้ได้เกือบเท่าคนปกติ หรือว่า 
ท�างานได้

อย่างสุภาพสตรีท่านน้ีเป็นผู้ที่มีความพิการสูง แต่เขาสามารถท่ีจะท�าอะไรต่อ 
อะไรได้ เป็นผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กในสหรัฐอเมริกา แต่มาร่วมงาน iCREATe  
ส�าหรับงาน i-CREATe ครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ งานครั้งที่ 2 จัดที่ประเทศไทย ใน
ปีหน้าครั้งที่ 3 จัดที่ประเทศสิงคโปร์ ก็มีการออกแบบเครื่องมือต่างๆ ทั้งเครื่องประกอบ 
ร่างกาย เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ช่วยเหลือ

บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญาที่สามารถท�างานได้เทียบเท่าบุคคลปกติ

นักวิจัยที่มีความพิการสูง จากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กในสหรัฐอเมริกา
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ไอทีเพื่อคนพิการ

ภาพนี้เป็นที่ประเทศไทย ที่น�าพวกนี้มาใช้ อย่างอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่ม ี
ความบกพร่องเหมือนกัน แต่ฝึกหัดมาอย่างดี สติปัญญาดี แต่ร่างกายจะผิดปกติบ้าง ก็มา 
ท�างานเป็นครูได้

มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่หน่วยงานคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมา 
ออกแบบงานที่สามารถช่วยให้ผู้ที่แขนขาอ่อนแรง แต่ยังมีบางส่วนที่เหลือ ก็พัฒนาให้ส่วน 
ที่เหลือนี้มาท�างานได้ แล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้ มีโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคที่จะ 
ออกแบบอปุกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะท�าให้นกัเรยีนผูน้ีศ้กึษาเล่าเรยีนได้ เข้าช้ันเรยีนเดยีวกบัเพือ่นๆ  
ได้ มีชีวิตที่ช่วยเหลือตนเองได้พอสมควรที่บ้าน 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ

การปรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการปราศจากแขนขาทั้ง 2 ข้าง
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ไอซีทีกับผู้ต้องขัง

องค์การที่กล่าวเมื่อตอนต้นเขาพูดถึงเรื่องผู้พ้นโทษ แต่ของเราพูดเรื่องผู้ต้องขัง  
เป็นงานที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เมื่อเข้าไปเห็นก็รู้สึกชื่นชมว่า กรมราชทัณฑ์มีความคิด 
ริเริ่มที่จะท�าให้ผู้ต้องขังพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากข้ึน แล้วก็ท�าประโยชน์ได้แม้ 
ถกูจ�าคกุอยู ่เมือ่ออกมาจากคกุกจ็ะสามารถประกอบอาชพีสจุรติได้จากการทีไ่ด้ฝึกหดัวชิา 
ต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่เรือ่งไอท ีได้เรยีนหนังสอื ได้ฝึกงานช่างต่างๆ ท่ีมาเสรมิให้คอืเรือ่งไอซทีี  
ทีเ่ขาจะรบังานจากข้างนอกเข้าไปท�างานได้ มเีจ้าหน้าทีท่ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�านัน้เองกส็ามารถไป 
ถ่ายทอดความรู้ต่อได้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ไอซีทีในเรื่องการศึกษา อย่างที่เมื่อสักครู่มีเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
คงไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าคุณขวัญแก้ว วัชโรทัยได้อธิบายแล้ว สิ่งท่ีจะมีโครงการร่วมมือ 
ต่อคือ เอาเนื้อหามาเผยแพร่ในรูปต่างๆ เช่น เป็นซีดี เป็นอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ หรือเป็น 
ลกัษณะทีจ่ะใช้ฟังได้แบบ MP3 แต่ก่อนนีไ้ด้แนะน�านกัเรยีนว่าให้จดเอาไว้เป็นคูม่อืส่วนตวั  
คอืดจูากโทรทศัน์แล้วให้จดมาเป็นกระดาษ เพราะว่าบางทเีดก็รุน่เก่า เราไปต่อเขาว่าท�าไม 
คะแนนไม่ดี เขาบอกว่าหนเูรยีนจากทวี ีจะให้ดแีค่ไหน กบ็อกว่ามทีวีนีี ้ยงัไม่คดิอกีหรอืว่าดี  
เพราะสมยัก่อนนีไ้ม่มอีะไรเลย ยงัต้องพยายาม กต้็องแนะน�าเขาว่า ฟังแล้วกเ็ขยีนจดลงไป  
คนเราบางคนก็ไม่ได้ฉลาดประเภทที่ว่าฟังเท่ียวเดียวแล้วจ�าได้เหมือนเครื่องอัดเทป  
แต่ว่าถ้าหลายๆ ครัง้แล้วพากเพยีรย่อมท�าได้

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขัง
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

มีคนถามมากเรื่องโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน 
ชนบท (ทสรช.) คนนี้จะเข้าร่วมได้หรือไม่ คนนั้นจะเข้าร่วมได้หรือไม่ ในเบ้ืองต้นใช้วิธี 
เข้าไปแล้วเห็นสถานที่ที่ยังขาดอยู่ ในความต้องการในระยะแรกนั้น ก็มาช่วยเหลือ ได้รับ 
ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทางด้านคอมพวิเตอร์ต่างๆ มาช่วยท�า ทางด้านหน่วยการศกึษา 
ก็ช่วยทางด้านซ่อมบ�ารุง ทีนี้ต้องท�าไปตามความสามารถเหมือนกัน ถ้าสมมติว่ามีเงินแค่นี้ 
จะท�า 30,000 โรงเรยีน ย่อมท�าไม่ได้ เพราะฉะนัน้ก็ท�าได้แค่ไม่ถึงร้อยโรงเรยีน ก็คดิว่าถ้าใครมี  
หรือมีงบประมาณแผ่นดินก็ช่วยเหลือกันต่อไป ก็พยายามจะดูในลักษณะลึกมากกว่า  
คือให้ความรู้ อาจจะท�าคู่มือ เพื่อที่คนอื่นจะเอาไปท�า ใช้อ่านศึกษาจากตรงนั้นว่า คนเรามี 
เครื่องคอมพิวเตอร์ควรจะเรียนอะไรได้บ้าง ควรจะค้นคว้าอะไร ตัวอย่าง แบบฝึกหัด 

อกีทางหน่ึงคือเราจะต้องไปตรวจดวู่า ในปีต่อปีเขาได้ท�างานมคีวามเจรญิก้าวหน้า 
ไปแค่ไหน แล้วก็ให้คะแนน แต่คนที่ไปตรวจนี้ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง 
ค�านวณให้ดีว่า คนที่จะไปนี้ใช้เส้นทางเดินทางท่ีใกล้ท่ีสุด เช่นเดินทางท่ีจะประหยัดค่า 
ใช้จ่ายมากที่สุด ทั้งการเดินทาง การพักแรม พักอาศัย เพราะฉะนั้นการที่บอกว่า แห่งหนึ่ง 
อยู่ที่นี่แล้ววิ่งไปอีกแห่งหนึ่งที่ไกลนี้ ในงบประมาณเท่าท่ีเรามีอยู่ ท�าไม่ได้ แล้วคนท่ีไป 
ตรวจน้ีนอกจากจะไปดูเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือดูการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เขาไป 
ตรวจเรื่องอื่นให้ด้วย เช่นห้องน�้ามีพอหรือไม่ หนังสือในห้องสมุดมีหรือไม่ อาหารการกิน 
มีพอหรือไม่ ส่งคนไปครั้งหนึ่งได้หลายงาน เพราะฉะนั้นไปทุกหนทุกแห่งทุกมุมโลกไม่ได้  
หรือมุมประเทศยังไม่ได้เลย 

อกีเรือ่งทีค่วรคิดคืออปุกรณ์ไอท ีต้องเป็นการเสรมิผูด้้อยโอกาสให้มคีวามสามารถ 
ดขีึน้ ไม่ใช่ท�าให้คนทีด่ีๆ  อยูน่ีด้้อยโอกาสลงไป โดยการมคีวามรูน้้อยลง เช่น ไม่ได้ใช้ความรู้  
บางทมีเีครือ่งแล้วเลยเขยีนหนงัสอืไม่เป็น เลยด้อยความสามารถไปเปล่าๆ เหมอืนกบัเราก็ 
เคย หัดเขียนภาษาจีน ถ้าเขียนเองฝึกยากแทบไม่ได้ แต่พอใช้คอมพิวเตอร์ส่งอีเมลภาษา 
จีนนี้ เดียวเดี๋ยวก็ส่งเป็น เราอ่านพอได้ พูดได้ก็ได้แล้ว แต่ว่าท�าให้ด้อยโอกาสในการเขียน 
เป็นไปอย่างหนึง่ ต้องไม่ใช่ว่ามาแย่งค่าข้าว หรอืว่าท�าให้เขาหมดโอกาสทีจ่ะเรยีนวชิาอืน่ๆ  
หรือว่าคนด้อยโอกาสหรือไม่มีคอมพิวเตอร์นี้ ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการจบสิ้นของโลกนี้ คือคนที่ 
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อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีอะไรน่าเรียนเยอะแยะ ความรู้ธรรมชาติรอบตัว ท่ีจะเป็นประโยชน ์
ต่อชีวิตในปัจจุบันหรือต่อไป 

ด้านการบริหาร จัดการ ติดตามผล วิเคราะห์ และหาทางปรับปรุง

พูดเรื่องคนพิการประเทศต่างๆ พูดกันมาค่อนข้างจะมากแล้ว คิดว่าคงไม่ต้อง 
เพิ่มเติมอะไรอีก คงจะเข้าใจ พวกที่พิการทางแขนขาก็มีการปรับปรุงเครื่องมือได้ เดี๋ยวนี ้
ทางด้านหูก็มีการใช้กระตุ้นให้เขาสามารถรับรู้หรือได้ยินได้ ปัจจุบันนี้อย่างคนที่หูไม่ได้ยิน 
ก็ใช้โทรศัพท์ได้ หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงภาษามือได้ เพราะว่าช่วงปีใหม่ได้รับบัตร 
อวยพรปีใหม่ หรอืวนัเกดิกไ็ด้รบับตัรอวยพรวนัเกดิจากหลายๆ พวก เช่น พวกหหูนวกกท็�า 
ภาษามือเป็นค�าอวยพรมาให้ เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องไอซีทีท�าแก้ไขคนที่บกพร่องทุกประเภท 

ภาพนี้ความจริงไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะ 
กล่าวถึงผู ้ลี้ภัย ในสมัยน้ันที่ยังไม่มีเครื่องมือก็เป็น 
ลักษณะแบบนี้  แต ่ตอนที่ไปค่ายอพยพที่ประเทศ 
แทนซาเนียเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีเครื่องมือทางไอซีทีแล้ว  
เป็นผู้อพยพชาวคองโกและชาวบุรุนดีที่มาอาศัยอยู่ใน 
เมืองแทนซาเนีย ซึ่งแทนซาเนียเป็นประเทศที่ใช้ภาษา 
อังกฤษ แต่ว่าบุรุนดีกับคองโกเป็นประเทศท่ีใช้ภาษา 
ฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษาส่วนหนึ่งเป็น 
การศึกษาทางไกลที่ให้เขาเรียนระดับมัธยมศึกษาได ้
หน่วยงานที่ไปท�างานด้วย แต่ตอนนี้ล้มไปแล้วเพราะว่า 
งบประมาณไม่พอ ตอนนั้นเป็นหน่วยงานย่อยของ 
สหประชาชาติ ที่ท�างานเรื่องการศึกษาของผู้ลี้ภัยให ้
สามารถเรียนต่อได้สูงกว่าระดับประถมศึกษา มีกลุ่มโรงเรียนในประเทศแทนซาเนีย จะมี 
ศูนย์การใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้ลี้ภัยเท่านั้น คนไหนไม่ใช่ผู้ลี้ภัยไม่มีสิทธิใช้ พวกนี้เขาก็มี 
โอกาสติดต่อกับญาติมิตร เพื่อนฝูงที่อยู่ในประเทศ หรืออยู่ในประเทศอื่นๆ หรือใช้ใน 
การศึกษาได้ แต่เขาก็มีการศึกษาด้านอื่นๆ ทางด้านวัฒนธรรมด้วย 

ค่ายอพยพ ณ ประเทศแทนซาเนีย
เมื่อปี พ.ศ. 2546
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ในเรื่องการบริหารจัดการช่วยเหลือ 
คนยากจน ความสะดวกคือการสัญจรไปมา  
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือส�าหรับหน่วยงาน  
งานบริหารถ ้าไม ่ได ้อุปกรณ์เหล ่านี้ก็จะ 
ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้  
การท�าบญัชเีดีย๋วนี ้ถ้าหน่วยงานใหญ่ๆ นัน้ ไม่ 
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถให้บริการ 

กับประชาชนได้ ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะบริหารองค์การใหญ่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างเรือ่งการติดตามคนเร่ร่อน คนหายหรอืบคุคลเป้าหมาย อนันีม้ปีระสบการณ์ 
เมื่อตอนเกิดสึนามิ ก่อนหน้านั้นเมื่อสัก 10 กว่าปีมาแล้ว เคยไปประเทศสิงคโปร์มีบริษัท 
เอกชนที่จะมาร่วมมือท�าเรื่อง missing children คือตามหาเด็กหาย ก็บอกเขาว่า เด็ก 
ของเราไม่หาย เวลาตอนนัน้คอืก�าลงัเกดิปัญหาว่าพ่อแม่ของเพือ่นหาย เพราะว่าท่านหลงแล้ว  
จ�าไม่ได้ว่าตัวเองคือใคร แต่ว่าขายังดี เดินไปไหนไม่ทราบแล้วหาไม่เจอ ก็บอกว่าเราเป็น  
missing people ดีกว่า คือเป็นว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ท่ีหายไป แล้วเราก็มีวิธีพยายาม 
ตามหา หรือตอนที่ท�างานเรื่องผู้ลี้ภัยก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า “Tracing and Mailing”  
พยายาม tracing ตามหาคนที่พลัดกันเมื่อวิ่งหนี บ้านแตกสาแหรกขาด ให้เจอญาติได้  
ก็ท�าอย่างนั้นไป แต่เสร็จแล้วก็รู้สึกจะจบไป เพราะบริษัทคงจะเลิกกิจการ แล้วซอฟต์แวร์ 
ก็ไม่ค่อยได้พัฒนา แต่เราไปจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เมื่อเกิดสึนามิก็คิดข้ึนมาว่า 

ศูนย์การใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพ ณ ประเทศแทนซาเนีย เมื่อปี พ.ศ. 2546
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เรามีชื่อโดเมนอันเก่า แล้วก็น�ามาท�า พอดีมีพระสหายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โทรศัพท์มาว่าหลานของเขาหายไปในสึนามิ เขาก็บอกว่าจะให้แม่ของเด็กติดต่อมา แล้ว 
แม่ของเด็กก็ส่งรูปภาพ ส่งข้อมูลต่างๆ รวมท้ังข้อมูลฟัน ข้อมูลอะไรก็ตามท่ีจ�าเป็น ก็เอา 
รปูภาพของเด็กมาลงในเวบ็ไซต์ทีจ่ดชือ่โดเมนเอาไว้แล้ว เวบ็ไซต์นี ้ตอนนัน้คนอืน่ยงัไม่ได้ท�า  
เพราะท�าไม่ทัน ก็เลยได้ออก BBC และ CNN มีรูปภาพเด็กสองคนท่ีส่งมาจากประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ แล้วตอนหลังมีคนเข้ามาในเว็บไซต์ มาใช้บริการเป็นหมื่นๆ เป็นแสนคน  
ตอนนี้ไม่มีใครเข้าอีกแล้ว ก็เลิกกันไป แต่ว่าตอนนั้น ตอน peak มีเป็นแสนแล้วก็หากัน 
เจอบ้าง หาไม่เจอบ้าง ส่วนเด็กที่เริ่มค้นหาตอนแรกนี้ ก็ไปหาพบศพ ก็เป็นงานที่จะช่วยผู้ 
ประสบภัยในหน่วยงานที่น�ามาอ้างถึงนี้ ก็คงจะพอแค่นี้
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ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2531
วันที่ 19 สิงหาคม 2531

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลดาวเทียม

ที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวเมื่อกี้ว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 300 ปีที่สมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราชได้ทอดพระเนตรดาวที่หอดูดาว เมืองละโว้หรือเมืองลพบุรี และ
เมื่อ 120 ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงค�านวณสุริยุปราคา 
ที่หว้ากอ* ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และถูกหลักการที่มี
ขึ้นในประเทศไทย วันที่ 18 สิงหาคมนี้จึงถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์ และได้ตั้งหัวข้อ
การสัมมนาส�าหรับวันวิทยาศาสตร์หรือสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ว ่าเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีอวกาศ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กว้างขวางมาก แม้จะก�าหนดหัวข้อให้แคบลงเพียง
เร่ืองของดาวเทียมในการพัฒนาประเทศก็ยังถือว่ากว้าง เมื่อเช้านี้พอฟังข่าวว่าจะมา
บรรยายเรื่องการใช้ข้อมูลดาวเทียม ก็มีคนมาถามว่า ดาวเทียมจะท�าให้โทรศัพท์ดีขึ้นไหม 
หรือว่าติดต่อกับใครได้ดีขึ้น เรื่องพวกนี้ก็คงเป็นเรื่องท่ีจะสนทนากันต่อไปในช่วงหลังของ
การบรรยายนี้ คนอื่น ๆ พูดกัน ก็เห็นหน้าอาจารย์หลายท่านที่จะพูดนั่งอยู่ในที่นี้แล้ว

การบรรยายของข้าพเจ้าในวันนี้คงจะพูดเพียงเรื่องเดียว คือ ดาวเทียมที่ใช้
ส�าหรับส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงแตกต่างจากดาวเทียมท่ีใช ้ในเรื่องของ
อุตุนิยมวิทยา คือใช ้ส�ารวจเมฆต่างๆ และช่วยในการพยากรณ์อากาศว่า วันนี ้
ฝนน่าจะตกที่ไหน เพราะฉะนั้นความแม่นย�าจะต�่ากว่าดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร เพราะ
เราดูเฉพาะเรื่องของเมฆ กระแสความกดอากาศต�่าอากาศสูงเท่านั้น ส่วนดาวเทียม
สื่อสารก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรที่ว่านี้ หมายถึง เครื่องที่ยิงขึ้น
ไปอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แต่ว ่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะใช้ ส�ารวจทรัพยากร

* พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์ ได้ทรงค�านวณไว้อย่าง
แม่นย�าว่า จะมีสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 และจะเห็นได้ที่หว้ากอ ใกล้เขา 
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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คือจะส่งข้อมูลที่เก็บจากพื้นผิวโลก โดยมีหลักว่าจะสะท้อนแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังผิวโลก แล้วส่งมาที่สถานีรับสัญญาณซึ่งมีอยู ่ทั่วไปในโลก  
ของเรามีอยู่ที่ลาดกระบัง ส่วนรายละเอียดเก่ียวกับความเป็นมาของการส�ารวจทรัพยากร
โดยอาศัยสัญญาณผ่านดาวเทียมนั้นเป็นมาอย่างไร มีกี่ประเทศ และข้อมูลอื่นๆ นั้น  
อยู่ในเอกสารที่เตรียมมาแจกให้ทุกๆ ท่าน เข้าใจว่าคงจะได้แล้ว เพราะว่าท�าเสร็จ 
ไปเมื่อวานนี้ คงจะแจกทัน

ทรงเสนอผลการวิจัยในการประชุม The 9th Asian Conference on Remote Sensing 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2531
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การที่มาบรรยายคราวนี้อาจจะเป็นเรื่องแปลกส�าหรับเกือบจะทุกท่าน  
เพราะคงจะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียม แต่ท�าไมคนที่จบมาทางด้านอักษรศาสตร์
และทางด้านการศึกษาจึงขึ้นมาพูดเรื่องนี้ได้ ก็อาจจะต้องอธิบายว่า ตั้งแต่เป็นนักเรียน
ชั้นเล็กๆ ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เกี่ยวกับทะเล ภูเขา แผ่นดิน แม่น�้า ก้อนหิน ดิน ต้นไม้ ทุกสิ่งทุกอย่าง และพยายามจะ
ไถ่ถามผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและยังไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น มีอยู ่
วันหนึ่ง สงสัยขึ้นมาว่า ท�าไมแม่น�้าบางสายไหลขึ้นทางเหนือ เพราะว่าดูแล้วแม่น�้า 
ทั้งหลายทั่วไปในเมืองไทยนี่ก็ไหลจากทางเหนือไปสู่ทางใต้ พอไปถามเข้าอาจารย์ท่ีสอน
ในเวลานั้นท่านก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมจึงสงสัยอย่างนั้น เพราะการที่แม่น�้าจะไหลไปทางไหนนี่
ขึ้นอยู่กับระดับความสูงต�่าของพื้นที่ ไม่ใช่ว่าอยู่ทางเหนือหรือทางใต้กว่าจะจับได้ว่าที่
เข้าใจอย่างนั้น เพราะว่าครูเอาแผนที่ติดบนกระดาน แล้วก็เรียนมาว่าน�้าย่อมจะไหลจาก
ทีส่งูไปทีต่�า่เพราะแรงดึงดูดของโลก ถ้าเอาน�า้เทลงไปบนกระดาน น�า้ย่อมไหลลงมาข้างล่าง 
ไม่ไหลย้อนขึ้นมา การที่บอกว่าน�้าไหลย้อนมา ก็เลยเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้ตามความคิด 
ของเดก็ เป็นอันว่ากว่าจะอธิบายกันได้ก็แทบแย่ เพราะว่าแผนที่ที่ใช้ให้เด็กดูไม่มีระดับ  
ไม่มีเครื่องอธิบายเรื่องความสูง เพราะฉะนั้นการอธิบายก็ค่อนข้างจะขัดกัน เป็นอันว่า
อาจจะเป็นเพราะการที่เข้าใจยากแบบนี้ ท�าให้ผลท่ีสุดไม่ได้เรียนต่อทางด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจอยู่อย่างที่เห็นๆ กัน

อย่างไรก็ตาม ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกนั้น ก็ยังคงมีอยู่
และมีการเรียนเพิ่มเติม ถ้ามีโอกาสก็จะศึกษาอยู่เสมอ ก็เป็นเคราะห์ดีที่คณะอักษรศาสตร์
มีการสอนวิชาภูมิศาสตร์และแผนที่ แล้วต่อมาได้มีโอกาสศึกษากับพระยาศัลวิธาน 
นิเทศเป็นพิเศษ ท่านได้สอนเรื่องแผนที่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สงสัยอยู่ว่าแผนที่นี่มีมาอย่างไร 
ท�ามาอย่างไร เพราะเห็นว่าเป็นของแปลกมากที่เราสามารถชะลอเอาสภาพความเป็น
จริงบนพ้ืนแผ่นดินมาเขียนบนกระดาษแบนๆ ได้ เราจะก�าหนดรู้ต�าแหน่งของสิ่งต่างๆ 
ลักษณะรูปร่างความกว้างยาว คุณสมบัติ แล้วก็ระดับหรือความสูงเราก็บอกได้ ก่อนท่ีจะ
บอกได้โดยมาเป็นรูปร่างแผนที่น้ัน เป็นมาอย่างไร เพราะว่าพอเป็นแผ่นแล้วนี้รู้สึกว่า
ใช้ได้มากทุกอย่าง ครอบจักรวาล ไม่ว่าเราจะเพาะปลูกอะไร เราก็ต้องดูในแผนที่ว่า  
แผ ่นดินนั้นมีทรัพยากรเหมาะสมพอเหมาะที่จะปลูกไหม พื้นที่ เหมาะสมไหม  
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ส่วนการก่อสร้างจะเลือกพื้นที่เพื่อท�าอะไรต่างๆ ก็ต้องดูต้องส�ารวจหมด แม้จะเดินทาง
ไปไหนเราก็ต้องดูแผนที่ เพื่อที่จะรู้ว่าจะใช้เวลาสักเท่าไร ไปยากไปง่ายอย่างไร

หลังจากได้เรียนจากเจ้าคุณศัลวิธานฯ แล้ว ก็ได้โอกาสศึกษาต่อจากคณาจารย์
ในภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ ซึ่งท่านก็นั่งอยู่ที่นี่บ้างแล้ว ก็ได้เรียนเรื่องวิธีการท�าแผนที่
ในการปฏิบัติตั้งแต่วัดอย่างไร ใช้กล้องส่องอย่างไร ค�านวณพื้นที่อย่างไร ต่อมาเรียนการ
ใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการท�าแผนที่และการแปลภาพถ่าย ในขณะนั้นก็ได้อ่านหนังสือ
เก่ียวกับ Remote Sensing คือ การส�ารวจด้วยระยะทางไกลโดยใช้ภาพสัญญาณจาก
ดาวเทียม มาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะศึกษาจริงๆ จังๆ ในการโดยเสด็จฯ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวไปในพื้นที่ต่างๆ นั้น ก็ได้เห็นหน่วยงานที่ใช้ภาพจากสัญญาณ
ดาวเทียมประกอบการวินิจฉัยการวางแผนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เช่น เรื่องของการใช้
ที่ดิน การป่าไม้ เป็นต้น ในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้ยินคนที่พูด สนทนาให้ฟัง คือไม่ได้พูด
กับเขา เพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปพูด เพียงแต่ว่าฟังคนต่างๆ เขาพูดกันถึงข้อดีข้อเสีย
ของการใช้ภาพถ่ายหรือสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมในการส�ารวจว่ามีประโยชน์ไหม  
คุ้มค่าไหม แล้วก็มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่โจมตี เพราะฉะนั้นจะร่วมวงสนทนากับ
เขาไม่ได้เด็ดขาด แม้ว่าไม่ได้อยากออกความเห็น เพียงแต่อยากจะสนุกสนานไปกับการ
สนทนาเหล่านี้ ก็ต้องศึกษาให้รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกสักนิดหน่อย

ทรงเข้ารับการอบรมการส�ารวจด้วยระยะทางไกล โดยใช้ภาพจากสัญญาณจากดาวเทียม
ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2527
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ประมาณปี 2527 มโีอกาสได้เข้าอบรมระยะสัน้ท่ี สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยี 
หรือ AIT เป็นการอบรม 4 เดือน แต่ว่าไม่ได้อยู่ครบ 4 เดือน เพราะว่ามีเหตุขัดข้อง
หลายๆ อย่าง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อาจารย์ทั้งหลายและพวกเพื่อนๆ จากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ หลายหน่วยงาน จะกล่าวในที่นี้เห็นจะไม่หมด คณาจารย์และเพื่อน
เหล่าน้ีก็ได้ช่วยกัน ให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับความรู้บางส่วน ซึ่งเรียกว่าเป็นของท่ี 
บ้านเมอืงเรามอียูแ่ล้ว แต่ว่าในฐานะเป็นคนไทยคนหนึง่ จะไม่รบัรูร้บัทราบสิง่ทีม่อียูใ่น
บ้านเมืองเลยก็คงจะไม่ดีนัก มีโอกาสได้รู้ได้เรียนก็ท�าเสีย ในการบรรยายครั้งนี้ก็ได้
มาช่วยกันหลายๆ คน ก็ขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วย

พูดถึงไปที่ AIT ได้ศึกษาอะไรบ้าง ก็ได้ศึกษาหลายอย่าง เขาเริ่มต้นคร่าวๆ 
ตั้งแต่วิธีการดูแผนที่ ส�ารวจทรัพยากร การดูภาพถ่ายทางดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทยีม
ของทีน่ีข่ณะทีไ่ปศกึษานัน้เน้นหนกัในการใช้ภาพจาก ดาวเทยีม LANDSAT ที่เรียกว่า 
MSS แล้วมาจ�าแนกข้อมูลโดยการใช้สายตา กล่าวคือ เรามองภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
สายตา แล้วใช้หลักเดียวกับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ คือมองดูสี ถ้าเป็นขาวด�าก็
สีเทาระดับต่างๆ ซึ่งไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น ก็มีการดูเนื้อภาพที่ไม่ต่างกัน การดู
รูปร่างหรือขนาดรูปแบบต�าแหน่งของสิ่งที่หรือจุดที่เราจะศึกษา แล้วมีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหญ่ คือ Mainframe ซึ่งมีใช้ที่ AIT ได้ผลดีคือ สามารถที่จะเก็บข้อมูล
ได้เยอะ และวิเคราะห์ได้มากกว่า รวดเร็วกว่าแต่ว่าส�าหรับการใช้งานโดยทั่วๆ ไปแล้ว 
เราจะเห็นว่าราคาของเครื่องจะแพงมาก และการบ�ารุงรักษาจะยากกว่า เช่น  
ไฟเสียตลอดกาล อย่างที่เป็นปัญหาของพวกเราอยู่ที่ AIT ก็ท�าให้ขลุกขลักมาก  
กับเครื่องเล็ก เวลานี้มคีวามพยายามกนัมากทีจ่ะใช้เครือ่ง Personal Computer  
เคร่ืองขนาด Micro Computer ในการวิเคราะห์จ�าแนกข้อมูลการใช้ที่ดินหรือที่ 
เรียกว่า classification จะใช้โดยเครื่องเล็กๆ แต่ว่าในขณะนี้เท่าที่เขาพัฒนามา  
ก็ยังสามารถท�าได้ช้ากว่า และก็ต้องใช้ท�าในพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น ถ้าใช้เครื่องใหญ่ก็จะ
ท�าพื้นที่ใหญ่ๆ ได้ในครั้งเดียวกัน ถ้าเครื่องเล็กก็ต้องแบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ ก่อน
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ส่วนวิธีเรียนก็มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ unsupervised classification 
คือให้เครื่องน้ันท�าการวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเอง โดยท่ีเราอาศัยสูตรสถิติท่ีมีอยู่ใน
เครื่องในการวิเคราะห์ โดยเราไม่ต้องไปมีบทบาทอะไรมากนัก นอกจากในตอนหลังเรา
จะวิเคราะห์ข ้อมูลที่คอมพิวเตอร์แยกมาให้อีกครั้งหนึ่งเท ่านั้น ส ่วนอีกแบบคือ  
supervised classification นั้น เราก็ต้องอาศัยความรู้ของเราที่มีในพื้นที่ที่เราศึกษา
และใช้ฝีมือบ้างในการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง หรือที่เรียกว่า training area แล้วน�าไปใส่
คอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์ดูบริเวณที่เราเลือกมานั้น แล้วคัดเลือกที่ดินที่มีลักษณะใน
ทางสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเดียวกันมาจัดหมู่จ�าแนกข้อมูลให้เราอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งหมดนี้เราถือหลักที่ว่า วัสดุทุกอย่างในโลกและพื้นผิวต่างๆ ในโลกนั้นมีคุณสมบัติใน
การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากแสงสะท้อนท่ีกล่าวในตอนต้นนั้นไม่เหมือนกัน
ในช่วงน้ันที่ศึกษามีแต่สัญญาณ MSS แล้วก็เอามาศึกษาโดยการวิเคราะห์ในลักษณะนี้

มาถึงในปีที่แล้ว ได้มีโอกาสกลับไปอบรมช่วงสั้นๆ เพียง 2-3 สัปดาห์  
อีกครั้งหน่ึง แล้วก็ตกลงใจที่จะทดลองท�าวิจัยสักเรื่องหนึ่ง เพื่อความเข้าใจให้ดีข้ึน ถ้า 
ไม่ได้ลงมือท�าเอง หรือดูแต่สิ่งที่เขาอธิบาย ซ่ึงส่วนมากจะใช้ตัวอย่างจากต่างประเทศมา
อธิบายนั้น ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ดี ตอนไปทดลองท�าอีกครั้ง ครั้งนี้ใช้สัญญาณที่ 
เรียกว่า Themetic Mapper ของ ดาวเทียม LANDSAT เช่นเดียวกัน อันนี้ 
มีความละเอียดถีถ้่วนมากขึน้กว่าข้อมลู MSS คอืข้อมลู MSS มคีวามละเอยีด resolution 
เพยีง 80x80 เมตร ซึ่งหมายความว่า พื้นท่ีต่างๆ ภายใน 80x80 เมตรนั้น ไม่ว่าจะ 
มีลักษณะพื้นที่อย่างไรก็ตาม แต่ดาวเทียมจะบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนกันหมด ภายใน
น้ันถือเป็น 1 pixel หนึ่งหน่วยเท่านั้น แต่ว่า TM นี่จะสามารถละเอียดลงไปถึง 30 และ
ก็มีช่วงคลื่นต่างๆ ถึง 7 ช่วงคลื่นที่เราจะน�ามาใช้ได้ เพราะว่าแต่ละช่วงคลื่นนั้น 
มีคุณสมบัติในการสะท้อนวัสดุลักษณะต่างๆ นั้นต่างกัน บางช่วงคลื่นจะดีในด้านการ
ศึกษาน�้า สามารถแยกน�้าออกเป็นประเภทต่างๆ น�้าขุ่นน�้าใสได้ต่างกัน ป่าก็อาจจะมีอีก
ช่วงคลื่นหนึ่งที่จะวิเคราะห์ป่าได้ดีกว่า อีกช่วงคลื่นหนึ่งจะมองเห็นพื้นดินได้ถนัดชัดเจน
กว่า เพราะฉะนั้นคลื่นต่างๆ นั้น เราจึงมีวิธีการน�ามาผสมกันแต่ท่ีใช้นั้นจะใช้เพียง 6 ช่วง
เท่านั้น ช่วงคลื่นที่ 6 เป็นช่วงคลื่นความร้อน ซ่ึงใช้กับงานท่ีท�าอยู่นี้มองอะไรไม่เห็นชัดเจน 
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ในเอกสารที่แจกให้นั้นได้อธิบายไว้แล้วว่า การวิจัยนั้นศึกษาใน 2 ลักษณะ การ
จ�าแนกข้อมูลดาวเทียมนั้นมี 2 อย่างคือ การใช้ที่ดินที่ว่าไว้แล้วเอามาวิเคราะห์ว่า ที่ดิน
ในบริเวณนั้นมีลักษณะการใช้ที่ดินหรือกิจกรรมที่ปรากฏบนพื้นที่นั้นมีต่างๆ กันอย่างไร 
ที่เรียกว่า classification แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ การดูสัณฐาน รูปร่างของ landform 
หรือ ธรณีสัณฐาน ในการศึกษาด้านธรณีสัณฐานนั้น การใช้ภาพดาวเทียมก็มีโอกาสจะ
ศึกษาได้ดี คือสามารถจะมองให้เห็นภาพบริเวณกว้างขวางได้ในภาพเดียวกันใน 
ครั้งเดียวกัน ถ้าภาพถ่ายทางอากาศนั้นจะให้ความละเอียดกว่า แต่ก็ล�าบากในเรื่องของ
การวางแนวบิน การที่จะเข้าไปถ่ายภาพจะท�าได้อย่างช้า ยิ่งเดินเข้าไปส�ารวจเองก็จะ
ท�าได้ช้ามาก การดูรูปร่างนั้นเราก็จะศึกษาในเรื่องของแม่น�้า แม่น�้าใหม่ แม่น�้าเก่า ที่ราบ
รูปพัด ที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น�้า ซึ่งก็มีวิธีของการเกิดที่ต่างกัน คุณสมบัติต่างๆ  
ของดิน พืชที่ปกคลุมคือ ลวดลายที่ปรากฏบนแผนที่นั้นจะต่างกันหรือรอยเลื่อนในหิน 
ในภเูขา ซึง่ถ้าจะศกึษาต่อไปให้ลกึซึง้กอ็าจจะบอกได้ว่า รอยเลือ่นต่างๆ นัน้จะเป็นลกัษณะ
ของแหล่งแร่ที่ต่างกัน อย่างน้ีเป็นต้น การแปลสภาพอย่างนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์แปล  
มีภาพแล้วก็อาจจะเขียนซ�้าแยกออกมา แล้วก็ใส่สัญลักษณ์ที่แปลงจากสัญลักษณ์ของ  
International Geographic Union ปี 1978 ก็จะบอกลักษณะต่างๆ ได้ อันนี้ถือว่า
เวลาเรียนได้ประโยชน์มาก เพราะเคยเรียนเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม จนถึง
ชั้นอุดมศึกษา แต่ว่าได้ดูแต่ภาพเขียนร่างในหนังสือเรียน หรือว่ารูปถ่ายในหนังสือซ่ึงก็
มัวๆ มืดๆ ไม่ค่อยเห็นชัด ท�าให้น่าเบื่อหน่ายมาก อย่างนี้ ลักษณะภูมิประเทศที่เรียนมา
อย่างไรก็ได้เห็นชัด เช่น ทางน�้า แม่น�้า ก็ออกมาเป็นลักษณะของที่ราบลุ่มแม่น�้าต่างๆ 
หรือปากน�้าเพราะแม่น�้าก็เคลื่อนที่แล้วพาตะกอนมาท�าให้แผ่นดินยื่นงอกออกไปแล้วเป็น
ครั้งๆ ครั้งหนึ่งก็มี Delta อันหนึ่ง ใน Delta เก่าๆ นั้น แต่ละ Delta มีคุณสมบัติต่างกัน 
เพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องการปลูกพืชหรือเทคนิคการเกษตรกรรม เราก็ต้องพิจารณา
เป็นที่ๆ ที่มีลักษณะพื้นที่ต่างกัน เราก็จะศึกษาได้
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ส่วนอีกลักษณะ คือ ลักษณะของการเฝ้าดูเฝ้าตาม อันนี้ภาพถ่ายทางอากาศ
จะท�าบ่อยๆ ก็ไม่ได้ แต่ว่าถ้าภาพดาวเทียมจะมีโอกาสคือ ดาวเทียมจะวนกลับมา 
ถ่ายรปูทีเ่ดิมได้ในช่วงแต่ละช่วง เช่น 18 วนั 17 วนั หรอืครึง่วนั แล้วแต่ดาวเทียมแต่ละดวง 
เราก็เอาภาพที่รับมาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น นา เราก็จะได้
ดูภาพในช่วงต่างๆ ของการท�านา ตั้งแต่ไถเฉยๆ เพิ่งเริ่มหว่านเพิ่งด�าน�า จนข้าวโตเต็มที่
ตกรวงเกี่ยวข้าว ก็มีลักษณะที่ต่างกัน เราก็ศึกษาได้ว่านาเราถึงขั้นไหนแล้ว ในเรื่องของ
ป่าก็เช่นเดียวกัน ก็อาจจะดูได้ว่าป่าในฤดูต่างๆ หรือสวนยางพารา ซึ่งตอนนี้เขาก็มี
โครงการที่ศึกษาเร่ืองสวนยางพาราในภาคใต้ ท่ีว่าบริเวณนี้เป็นยางเก่าเท่าไร ยางใหม่
เท่าไร เปลี่ยนแปลงไปแล้วได้เท่าไร ตัวอย่างที่พยายามจะศึกษาอยู่ว่าต้นยางที่โตเต็มที่
เราเปรียบเทียบได้ยากกับป่าไม้ธรรมชาติ เพราะว่าพอยางโต ลักษณะก็ไม่ต่างอะไรจาก
ต้นไม้อื่นๆ ทีนี้จะเปรียบเทียบได้ เราก็ต้องใช้ความรู้นอกเข้าช่วย เช่น ป่าในเขตภาคใต้
น้ันจะเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งไม่ผลัดใบ แต่ว่าถ้าเป็นยางพารามันผลัดใบ ถ้าเทียบดูระยะ
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ที่ยางผลัดใบเราก็จะสามารถแยกได้ว่า ตรงไหนเป็นป่าดิบ ตรงไหนเป็นสวนยาง อย่างนี้
เป็นต้น

เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของข้อคิดต่างๆ และปัญหาที่ได้จากการศึกษาเอง อันนี้
ก็คงจะไม่กล่าวถึงที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้ คือ โครงการศึกษาทางด้านจังหวัดนราธิวาส 
เพราะว่าอันนั้นยังท�าไม่เสร็จ คิดว่าถ้าท�าเสร็จแล้วถึงจะเอามาเขียนหรือพูดเป็นรายงาน 
ตอนน้ีท�าไปได้สักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง อยู่ในขั้นรวบรวมข้อมูล ส่วนที่ทุกคนที่ท�างานด้าน
น้ีอาจจะถือเป็นเรื่องน่าโมโห คือ ตัวอุปสรรคเรื่องเมฆที่บังอยู่ เมฆบังนี้เป็นอุปสรรคของ
การใช้ข้อมูลหลายๆ อย่าง เช่น ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศก็มักจะมีเมฆบัง ซึ่งท่านที่ใช้
แผนที่ก็อาจจะเห็นในแผนที่บางแห่ง ที่เขาเขียนไว้ว่า เมฆบัง เป็นอันว่าไม่เห็นและไม่
สามารถท�าแผนที่ได้ ในดาวเทียมถึงจะขึ้นไปสูงอย่างนั้น ก็โดนปัญหาและอุปสรรค
เดียวกัน คือ เมฆบัง เมื่อตอนที่เริ่มเสนอโครงการที่ว่าจะท�าการวิจัยที่จังหวัดนราธิวาส
น้ัน ก็มีผู้ท้วงติงหลายคนว่า เปลี่ยนพื้นที่ศึกษาไม่ดีหรือ เพราะว่าท่ีนั้นเป็นเขตท่ีมีเมฆบัง
อยู่ตลอดเวลา ก็เลยขอบอกว่า อาจจะใช้ค�าว่าเฮงได้เป็นบางครั้ง ก็มีเหมือนกันบางเวลา
เมฆเปิด แล้วก็อาจจะมองเห็นอะไรๆ ได้ แล้วก็ดีเสียอีก คือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีคนศึกษา
มาก่อน ลักษณะพื้นที่แบบนี้คือป่าดิบ โดยจะใช้ข้อมูล TM เชื่อว่ายังไม่ค่อยมีคนศึกษา
หรือศึกษายังน้อยอยู่ เพราะว่าอุปสรรคอย่างเดียวกัน คือ เมฆไม่เปิด ก็เคราะห์ดีที่เมฆ
เปิดให้หลายภาพเหมือนกัน ท�าให้สามารถที่จะท�าได้ในหลายพื้นที่และหลายเวลา  
แต่พื้นที่ที่ตั้งใจจะท�าในตอนแรกนั้นก็ไม่สามารถจะท�าได้ เพราะว่าประสบปัญหาเมฆบัง
ก็เลยย้ายไปที่อื่น ขยับไปที่อื่นที่เมฆไม่บัง อันนี้ก็เป็นปัญหา อีกอย่างหนึ่งแม้เราจะคัด
พื้นที่ที่ไม่มีเมฆ ก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีเมฆบ้างนิดๆ กระจายๆ ถึงจะไม่บังก็มากวน แล้วก็
มีเงาเมฆอีก ซึ่งเวลาท�า classification ด้วยคอมพิวเตอร์นั้น มันก็จะจับลักษณะนี ้
ขึ้นมาอีกลักษณะ ท�าให้เกิด unclassified ขึ้นมาเยอะมาก แล้วไม่มีประโยชน์อะไร 

ในแง่ประโยชน์ของภาพถ่ายดาวเทียมนั้น เนื่องจากเคยเรียนการส�ารวจภาค 
พื้นดินและเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศมาก่อน ท�าให้รู้ถึงข้อจ�ากัดคือ บางส่วนที่เข้าไป
ถึงได้ยาก ถ่ายภาพก็เมฆบังตลอดท�าไม่ส�าเร็จ หรืออย่างที่เพื่อนชาวต่างประเทศเล่าให้ฟัง
ว่า บริเวณที่วิจัยเป็นเขตที่รบกัน คนจะเข้าไปส�ารวจ หรือว่าเข้าไปบินถ่ายภาพไม่ได้  
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ก็ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ท�าให้สามารถล้วงเข้าไปเห็นถึงท่ีไหนๆ หมด ถ้าไม่มีเมฆ  
อันน้ีก็ช่วยได้มาก ใช้ดูพื้นที่คร่าวๆ ในด้านต่างๆ ได้ เช่น ส�ารวจในเรื่องของแร่ธาตุ แทนท่ี
จะต้องไปเจาะหลุมส�ารวจดู ก็อาศัยภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางจากดาวเทียม

เสด็จพระราชด�าเนินตรวจงานภาคสนาม ในโครงการวิจัยการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดิน
จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจ�าแนกโดยคอมพิวเตอร์ 

บริเวณจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2532

ที่เห็นลักษณะสัณฐานของพื้นดินที่พอจะมีแร่บางชนิดได้ แล้วค่อยเข้าไปส�ารวจ พื้นที่ก็จะ
แคบลง ในยุคหลังนี้ แม้แต่วิชาการต่างๆ ซึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นวิชาทางด้านอักษรศาสตร์
ไม่น่าจะเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิชาโบราณคดี นักโบราณคดีสมัยนี้ก็ใช้วิธีศึกษา
จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม ในการศึกษาแหล่งโบราณสถานได้
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ท�ากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น ในเรื่องงานของอาจารย์ทิวาท่ีท�าเรื่องเมืองโบราณนั้น 
ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และในต่างประเทศก็เพิ่งได้อ่านเอกสารที่อาจารย์ของข้าพเจ้าที่
สอนทางด้านโบราณคดี เขาท�าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถานในท่ีต่างๆ เช่น ในยุโรปและ
ในแถบนี้ ที่สนใจกันคือ ที่เขมร ศิลปะเขมรซึ่งเวลานี้จะเข้าไปส�ารวจก็คงท�าได้ยาก  
เพราะว่าเขมรรบกัน แผนที่เก่าที่ท�าไว้ท�าตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 ที่เก่าที่สุด ค.ศ.1929 แล้ว 
ค.ศ.1952 มาท�าใหม่ ก็นับว่าใหม่มากแล้ว ในเวลานี้เขาก็ใช้ ดาวเทียม SPOT ในการ
ศึกษาลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโบราณสถาน และอาจค้นพบโบราณสถานใหม่ๆ ก็
ศึกษาผ่านทางอวกาศกัน

ดาวเทียมนี้ใช้ได้มาก แต่มีปัญหาคือ ข้อมูลจากดาวเทียมนั้นไม่ละเอียด ท่ีใช้กัน
ทั่วไปคือ resolution 80 นี่ ก็นับว่าแย่ ขนาดปัจจุบันพื้นที่ 10x10 ซึ่งข้อมูลจริงอาจจะ
มีพืชหลายชนิด หรือมีวัตถุที่ลักษณะหลายๆ อย่างอยู่ในนั้น แต่เราก็ต้องคิดเสมือนว่ามัน
เหมือนกัน นี่ก็แย่ เพราะฉะนั้นแปลงพืชที่ใช้ได้ดีใน resolution 10 นี่ เราก็ต้องใช้ตาม
ที่เขาวิเคราะห์วิจัยมาคือ จะต้องพื้นที่ 4 ไร่ขึ้นไป สมมติว่าใช้ข้อมูล MSS ธรรมดา 
นี่อาจจะต้องใช้ผืนดินถึง 256 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีใหญ่ ถ้าเราไปดูสภาพของประเทศบาง
ประเทศ อย่างอเมริกาที่เขามี belt ต่างๆ เช่น corn belt, wheat belt เขาปลูกเป็น 
ไร่ใหญ่ๆ พื้นที่จึงมีลักษณะที่เหมือนกัน แต่ของบ้านเราเดี๋ยวก็เป็นไร่ เดี๋ยวก็เป็นนาเป็น
สวนสลับกันเล็กๆ การใช้ภาพดาวเทียมก็ให้ภาพข้อมูลส�ารวจไม่ละเอียด ยังไงๆ ก็ต้อง
อาศัยการส�ารวจภาคพื้นดินประกอบ ท�าไปท�ามาก็แพงอยู ่ดี หรือว่าจะใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียม กว่าจะได้ภาพถ่ายดาวเทียมมาก็ต้องมีขั้นตอนอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะซึ่งก็
แพงอยู่ดีเช่นกัน จะคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรก็ต้องคิดกันว่า เราจะปรับปรุงยังไง พิจารณา
ว่าอย่างไหนคุ้มที่สุด เพราะงานบางอย่างก็ต้องการความละเอียดมาก งานบางอย่างก็
ต้องการความละเอียดน้อย ถ้างานที่ต้องใช้ความละเอียดน้อย หรือว่าไม่ควรจะใช้อะไร
ที่มันละเอียดเกินไป แล้วไปใช้เข้าก็แพงเกินเหตุ หรือเป็นการลงทุนแบบไม่คุ้มทุน ของนี้
ถ้าต้องการให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัว อันนี้จะใช้หลักอะไรพิจารณา
ก็ไม่ค่อยทราบ แต่เราหวังกันว่าในอนาคตเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึน ก็อาจจะมีความละเอียด
หรือรายละเอียดอะไรที่ดีขึ้นในด้านของดาวเทียมเทคโนโลยีก็คงจะพัฒนาข้ึนไปเรื่อยๆ 
จนกระทั้งอาจจะเป็นที่ห่วงว่า ประเทศอย่างประเทศเรานี่ฐานะการพัฒนาก็ยังไม่ดีนัก 
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ยังมีเรื่องอีกตั้งเยอะแยะที่จะต้องพัฒนา การท่ีจะต้องจ่ายเงินซ่ึงมีอยู่จ�านวนจ�ากัดนั้น จะ
เอาไปลงตรงไหนดี ถ้าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ถึงข้ันท่ีว่าเป็นผู้น�าในทางเทคโนโลยีก็
อาจจะล�าบาก หรือว่าเราจะตามเทคโนโลยี ถ้าไม่ตามเลยก็คงไม่ได้ ถ้าจะตาม จะตาม
มากตามน้อยถึงแค่ไหน เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งก็คงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและ 
นักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้กันเป็นอย่างดี 

นอกจากเรื่องของฝ่ายดาวเทียมแล้ว ยังเป็นฝ่ายโปรแกรมหรือ software ซึ่ง
เห็นได้ชัดว่าในระยะชั่ว 4-5 ปี ที่ไม่ค่อยได้ไปสัมผัสแตะต้องกับมันอยู่นี่ เปลี่ยนไปเยอะ 
อย่างตอนแรกน่ีท�าด้วยเคร่ืองเดิมโปรแกรมสูตรสถิติอย่างหนึ่ง ไม่สามารถท่ีจะท�าได้ดี 
ส่วนตอนหลังเขาปรับปรุงในด้าน software ดีขึ้น ใช้ maximum likelihood ซึ่งแต่
ก่อนยังไม่ได้ใส่ ก็รู้สึกว่าแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่วนที่เราจะพัฒนาทางด้าน 
mainframe น่ี ก็ไม่ทราบว่าเราจะท�าได้แค่ไหน แต่ส่วนท่ีคิดว่าน่าจะท�าได้คือ  
การพัฒนา software ส�าหรับ Micro ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนัก ต่อไปอาจจะดีขึ้น 

สรุป คงจะคิดว่าแต่ละสาขา แต่ละงาน ควรจะมาปรึกษากันว่าแต่ละงานหรือ
แต่ละหน่วยงานนั้น เราต้องการเรื่องของการส�ารวจข้อมูลนี้อย่างละเอียดแค่ไหน ต้องการ
อะไร แล้วก็อาจจะต้องท�าให้ครบวงจร คือว่า ท�าทุกอย่างรวบรวมข้อมูลกัน ไม่ใช่ว่า 
คิดเฉพาะแต่ในเรื่องของ ภาพถ่ายดาวเทียม อาจจะในเรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศ  
หรือภาพจาก airborne scanner ซึ่งเคยไปเยี่ยมท่ีกองทัพอากาศก็เคยเห็นมี แต่ก็รู้สึก
ว่าของเรายังใช้ สัญญาณ analog ซึ่งเวลาจะเอามาเข้ารวมกับสัญญาณดาวเทียม  
ต้องไปเปลี่ยนเป็น สัญญาณ digital ท่ีต่างประเทศ เราอาจจะพัฒนาในด้านนี้  
ท�าให้สามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือข้อมูลที่ได้รับจากทางด้านอวกาศนั้น ให้สามารถ
เอามาปนกับข้อมูลทางด้านดาวเทียมด้วย ปัจจุบันเห็นว่าทางกรมแผนที่พยายามใช้ข้อมูล 
ดาวเทียม SPOT มาช่วยแก้ไขพื้นที่ 1:50,000 แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ช่วงปัจจุบันก็ยังมี
ปัญหาในเรื่องของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ยังมีข้อบกพร่องอยู่ ในหนังสือที่เขาท�าวิจัยไว้
ว่าตั้งแต่เรามีสถานีรับ จนมาถึงเมื่อช่วงปีที่แล้วนั้น เราใช้ภาพน้อยเหลือเกิน จากที่จดมา
ว่า สถานีรับ รับ 53,000 ม้วน สถิติการใช้คือ ใช้ภาพขาวด�า 762 ภาพ ใช้ FCC 600 
ภาพ CCT 212 ม้วน เป็นการใช้ที่ยังน้อยมาก ผู้ที่ใช้คือ องค์การนานาชาติเอาไปใช้ 60 % 
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รัฐใช้ 35 % ก็เรียกว่ายังใช้น้อยอยู่ ถ้าเรารู้จักเอามาใช้ประโยชน์อย่างที่ไม่ใช่ว่าต้องไป
เอาอะไรมาใช้เป็นเครื่องคิดเพิ่มขึ้น เพียงแต่ที่มีอยู่นี่ใช้ให้คุ้มเสียก่อน ไหนๆ มีอยู่แล้วก็
ใช้ให้คุ้มค่า ก็จะเป็นการดี ประกอบกับการพัฒนาเครื่องมือการส�ารวจในลักษณะอื่นๆ 
เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ เคร่ืองมือต่างๆ ที่เราจะท�าของเราเองได้ เพราะดาวเทียมมี
ปัญหาอีกอย่างนอกจากความไม่ชัดแล้ว ยังเป็นปัญหาท่ีว่าเราต้องอาศัยชาติอื่น เป็นเรื่อง
ของชาติอื่นที่เข้ามาด�าเนินการ มาถ่ายภาพ ถึงเราจะเสียเงินไป แต่เขาจะให้หรือไม่ให้
มากมายแค่ไหน เป็นเรื่องของเจ้าของเทคโนโลยี ที่เขาจะมีข้อพลิกแพลงได้ ถ้าไม่อยาก
จะใช้ของเขา เราสร้างเสียเองก็เป็นเรื่องที่พูดได้ แต่ท�ายาก เพราะในเรื่องดาวเทียมเพื่อ
การอื่นๆ ไม่ทราบ แต่ดาวเทียมทรัพยากรนี่การสร้างก็คงจะซับซ้อนมาก และไม่สามารถ
จะท�าเองได้ ขนาดฝรั่งเศสยังต้องรวมกับชาติต่างๆ ถึง 7-8 ชาติที่จะร่วมท�าด้วยกัน แล้ว
การยุ่งชาติอื่นนี้ก็ล�าบาก ถ้าเราพัฒนาในด้านของการใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบ
กับภาพถ่ายดาวเทียมที่เรามีอยู่แล้วก็อาจจะมีประโยชน์มากขึ้น

ภาพนี้เป็น ภาพ FCC หรือ False Color Composit ของช่วงคลื่นที่ 2, 3, 4 
มีในเอกสารหน้า 9 ที่เขียนไว้ว่า band ไหนหรือช่วงคลื่นไหนท่ีใช้ศึกษาอะไรได้ดี  
เราก็ต้องรู้จักผสม อย่างมีปัญหาเช่นว่า ช่วงคลื่นที่ 5, 7 ถ้าใส่ 2 ช่วงพร้อมกันออกมา
มันก็ยุ่ง วิเคราะห์อะไรออกมาไม่ค่อยได้ชัด ก็ต้องเลือกช่วงที่มีคุณสมบัติต่างกัน อยู่ที่
เทคนิคการผสมสี เมื่อกี้นี้ใช้สีที่เรียกว่าสีกลับกันคือ ป่าไม้ซึ่งทั่วไปจะเห็นเป็นสีเขียว  
ในภาพจะเห็นเป็นสีแดง ก็คนไม่ชินก็จะร�าคาญลูกตามาก แต่พวกที่ใช้กันจนชินแล้ว  
เห็นก้อนแดงๆ ก็จะรู้ว่าเป็นป่าใหญ่ทีเดียว 

ส่วน ภาพที่ 7 นั้นจะผสมสีให้เห็นไปธรรมชาติ คือ ป่าก็กลับเป็นสีเขียว อันนี้
เป็นช่วงคลื่นที่ 2, 4, 5 เอาอันนี้มา overlay ลากเส้นเขตพื้นที่ที่มาการใช้ที่ดินที่ต่างกัน 
มองด้วยสายตาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้สายตาดูก็จะเห็นว่าเป็นนาในแต่ละลุ่มแม่น�้า  
ซึ่งบางอันก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบที่ราบลุ่มรูปพัด จริงๆ แล้วไม่ใช่ เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม
ปากแม่น�้าเก่า และก็มีความอุดมสมบูรณ์ท่ีต่างๆ กันไป แต่ละส่วนแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงก็จะ
เห็นถ้าเราไปในพื้นที่จริงก็จะเห็นวิธีการท�านา จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด พอดูใน
พื้นที่ที่ว่า วิธีท�านาเปลี่ยน หันมามองในภาพของเราก็จะเห็นเปลี่ยนไป แล้วที่ลากเส้นนี่
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ก็ลากเส้นทางที่เดินทางไปลองส�ารวจดู พยายามขุดดินดู วิเคราะห์ดู แล้วก็ดูพืช ถ้าเห็น
ปากแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่าสักต่างๆ จะเห็นว่าแต่ก่อนน�้าทะเลขึ้นมาสูงมาก และ
การกระท�าของแม่น�้าช่วงที่น�้าจืดน�้ากร่อยน�้าทะเลเจอกัน และคุณภาพของดินก็จะ 
ต่างกัน อย่าง จุดที่ 1 ก็อยู่ใน AIT นี่เอง พื้นที่อันนี้เป็นที่ที่มีตะกอนน�้าทะเลแล้ว และ
จากเขตนี้ก็ไปพื้นที่อีกที่ ดูพื้นที่แล้วก็เปรียบเทียบกับรูปของเรา เรียกว่าไปส�ารวจท่ีดิน
จริงๆ ไปหา Ground truth อันนี้ก็ดีคือ ตั้งแต่เรียนแล้วนั่งรถก็ไม่หลับ เพราะต้องคอย
ดู Ground truth ต่อไป จุดที่ 2 อยู่ในอ�าเภอบางปะอิน จุดที่ 3 ก็อยู่เขตอ�าเภอบางปะอิน
เหมือนกัน ซึ่งจะเห็นพื้นที่อันนี้ ดูในภาพถ่ายดาวเทียมจะต่างกันออกไป เราไปในพื้นที่ก็
เห็นชัดว่า เป็นเขตที่ตะกอนน�้ากร่อยกับตะกอนน�้าทะเลมาเจอกัน ท�าให้มีเกล็ดยิบซั่ม
เล็กๆ เกิดขึ้น ก็ลองขุดดินดูลึกประมาณ 150 ซม. แล้วก็เปรียบเทียบจดเอาไว้ว่า กี่เซนต์  
ถึงกี่เซนต์นี่ลักษณะเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไร แล้วก็เทียบกับ Chart สี ต่อไปก็ไปที่ 
สระบุ รีไปดูตะพักล�าน�้าเรียกว ่า Terrace จุดต ่อไปของเส ้นการเดินทางอยู ่ ท่ี 
อ�าเภอวิหารแดง แล้วตรวจสอบดินในที่นั้น

 

เสด็จพระราชด�าเนินส�ารวจแหล่งโบราณคดีดงละคร บ้านดงละคร ต�าบลดงละคร อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครนายก เพื่อประกอบการศึกษาภาพถ่ายจากดาวเทียม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2533
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ส่วน จุดสุดท้าย คือบ่อลูกรังในบริเวณบ้านดงละคร จังหวัดนครนายก พื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมาก ยิ่งดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นชัดว่า เป็นพื้นท่ีสูงท่ีอยู่ใน 
เขตนาทั้งหมด เป็นภูเขาลูกหนึ่งขึ้นมาสูง 20-30 เมตร ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ถึงจะนูนสูงขึ้น
ก็ไม่ถึง 10 เมตร อันนี้เขาว่าเป็น Marine terrace คือ เกิดจากการกระท�าของน�้าทะเล
ที่ซัดเซาะมาถึง เป็นเขตฝั่งทะเลเก่า แต่ว่าในทางด้านโบราณคดี เขาก็พูดไว้ว่าเป็นเมือง
เก่าอยู่ในนี้ มีต�านานเล่ามาว่า พระราชินีเขมรสร้างไว้ให้พระสนมผู้ชายอยู่ท่ีนี่ นี่เป็นเรื่อง
ต�านาน คนที่นั่นเขาเล่ากันว่าไปได้พระสนมนี่มา ต่อมาพระสนมคิดถึงบ้าน นางพญาเขมร
ก็เลยกลับมาสร้างเมืองให้ที่เมืองดงละครนี้ ซึ่งในฝ่ายธรณีวิทยาก็บอกว่า เป็นพื้นที่เก่า 
บริเวณนั้นเป็นพื้นที่สูง แล้วก็จะเห็นเหมือนกับเป็นป้อมปราการขึ้นมา แต่จริงๆ แล้ว
เป็นการกระท�าของพื้นที่ธรรมชาติ แต่มีร่องรอยทางด้านโบราณคดีว่าเป็นเมืองเก่า 
สมัยทวารวดี ซึ่งจะเจอวัตถุโบราณต่างๆ เต็มไปหมด แถวๆ นี้ก็เคยได้ไปส�ารวจดู 2-3 หน 
จนชาวบ้านเขาแอบมาถาม หาว่าจะไปไล่ท่ีเขาท�าสวนสมุนไพร ต้องรีบบอกว่าไม่เก่ียว
อะไรอย่างนั้น เพียงแต่มาตรวจพื้นที่เฉยๆ เพื่อประกอบการศึกษาภาพถ่ายจากอวกาศ 
ก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้
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บทคัดย่อ

ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต 5 (Landsat 5) ระบบ Thematic Mapper (TM) 
บันทึกข้อมูลเดือนมิถุนายนและสิงหาคม พ.ศ. 2531 ครอบคลุม 4 พื้นท่ีศึกษา 
ในบริเวณจังหวัดนราธิวาส ระวาง 127-56 โดยแต่ละพื้นที่ศึกษามีขนาด 512x512  
จุดภาพ  แต่ละจุดภาพคลุมพื้นที่ 25x25 เมตร ข้อมูลดาวเทียมนี้ได้มีการแก้ไขการรบกวน
คลื่นแสง และพิกัดภูมิศาสตร์ให้ถูกต้องกับแผนท่ีภูมิประเทศ (UTM) ของกรมแผนท่ีทหาร 
พื้นที่ศึกษาทั้ง 4 มีการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่แตกต่างกัน คือ (1) บริเวณพรุโต๊ะแดง 
ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุธรรมชาติในที่ลุ่มล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้ากระจูดและแปลงนาข้าวขนาด
เล็ก (2) บริเวณเกาะสะท้อน ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวชลประทาน นาข้าวน�้าฝน และ 
ป่าโกงกาง (3) บริเวณพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์และบริเวณใกล้เคียง เป็นพื้นท่ีป่าดิบ
ชื้น สวนยางพารา นาข้าว นาร้าง และการใช้พื้นที่ผสมผสาน และ (4) บริเวณระแงะ เป็น
พ้ืนที่ปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ และมีสวนผลไม้บ้างเล็กน้อย การศึกษานี้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ IBM รุ่น 3083 และซอฟต์แวร์ “DIMAPS” ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม
แต่ละช่วงคลื่นและช่วงคลื่นผสมหลายช่วงคลื่น และจ�าแนกข้อมลูด้วยวธิ ีunsupervised 
classification และ supervised classification ผลการศึกษาสามารถจ�าแนกประเภท
ข้อมูลและท�าแผนที่ขอบเขตของการใช้ที่ดินหลายประเภท เช่น ป่าดิบเขา ป่าพรุสมบูรณ์ 
ป่าพรุถูกท�าลาย ทุ่งหญ้าพรุ ที่ลุ่มน�้าขัง ป่าเสม็ดและป่าชายเลน สวนผสม กลุ่มต้นสาคู 
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สวนยางพารา ยางพาราปลูกใหม่ นาข้าว นาร้าง ทุ่งหญ้า กกและกระจูด ทุ่งหญ้า
ปศุสัตว์ ที่ว่างเปล่า และแหล่งน�้า เป็นต้น ผลการตรวจสอบความถูกต้องแผนที่การ
ใช้ที่ดินและสิ่งปกคุลมดินด้วยวิธี supervised classification ตามวิธี confusion 
matrix พบว่าการใช้ที่ดินมีความถูกต้องระหว่างร้อยละ 80 ถึง 89 โดยมีความแตก
ต ่างดังนี้  คือ (1) บริ เวณพรุโต ๊ะแดง มีความถูกต ้องร ้อยละ 82 ถึง 89  
(2) บริเวณเกาะสะท้อน มีความถูกต้องร้อยละ 82 ถึง 88 (3) บริเวณพระต�าหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์และปริมณฑล มีความถูกต้องร้อยละ 85 และ (4) บริเวณระแงะ มี
ความถูกต้องร้อยละ 80

The Study of

Land Use/Land Cover Map Accuracy

Using Digital High Resolution Imagery 

For Narathiwat Province 

ABSTRACT

The Landsat 5 Thematic Mapper scene 127-56 acquired in June 
and August 1988 over Narathiwat Province was employed for land use/
land cover mapping. There were four selected study areas, each with 
512x512 pixels and each pixel represents 25x25 meter. Radiometric and 
geometric corrections were carried out prior to the data were analyzed. 
The selected areas had different dominant land use/land cover types. 
The first area, Pru To Daeng was mostly covered by peat swamp forest 
surrounded by small paddy fields, rubber plantations, pastures and  
villages. The second area, Ko Sathon was covered by paddy fields, both 
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irrigated and rainfed, and also small area of mangrove forest. The third 
area, Thaksin Royal Palace and Environs was mainly under tropical forest, 
rubber plantations, paddy fields, abandoned paddy fields, and mixed 
orchards. The fourth area, Rangae was mainly covered by rubber  
plantations, and mixed orchards. The DIMAPS software on IBM mainframe 
3083 was applied to analyze each single and multi-band combination. 
Sets of data were selected for unsupervised and supervised classifications. 
The following types of vegetation and land use were classified and mapped. 
They were hill tropical forests, peat swamp forests, secondary peat swamp 
forests, peat swamp grasses, swamps, Malaleuca forests, mangrove forests, 
mixed orchards, sago palms, mature and young rubber tree plantations, 
paddy fields, abandoned paddy fields, reeds and sedges, pastures, bare 
land, and water body and etc. The overall accuracy of land use categories 
in the four study areas using supervised classification method was varied 
between 80% and 89%. It was found that (1) the Pru To Daeng land use 
map had 82% to 89% accuracy, (2) the Ko Sathon land use map had 82% 
to 88% accuracy, (3) Thaksin Royal Palace and Environs land use map had 
85% accuracy, and (4) the Rangae land use map had 80% accuracy.
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1. หลักการและเหตุผล

ข้อมูลจากดาวเทียม (satellite image) เพื่อการส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นข้อมูลใหม่ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลจากดาวเทียม
แต่ละช่วงคลื่นแสงสามารถใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง และประสบการณ์ในการใช้ใน
ประเทศยังแตกต่างกัน โครงการวิจัยนี้เป็นการทดลองน�าข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต 5 
ระบบ TM ระวาง 127-56 เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่คัดเลือก 4 
บริเวณของจังหวัดนราธิวาส (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 พื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่คัดเลือกทั้ง 4 บริเวณ
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ในปี 2531 ประเทศไทยสามารถรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต 5 ระบบ 
TM ของสหรัฐอเมริกาได้ จึงเป็นที่สนใจแก่นักวิชาการหลายสาขาในประเทศท่ีจะใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ดาวเทียมโคจรผ่านพื้นที่เดิมทุก 16 วัน แต่ละภาพ (scene) 
คลุมพื้นที่ 185x185 ตารางกิโลเมตร มีรายละเอียดช่วงคลื่นแสงและรายละเอียดภาคพื้น
ดินสูง (ตารางที่ 1) จึงเหมาะส�าหรับการบันทึกข้อมูลทรัพยากรบนผิวโลก เนื่องจาก
ทรัพยากรของประ เทศไทยแตกต ่ า งจากของประ เทศสหรั ฐอ เมริ กา  ดั งนั้ น  
จึงควรจะมีการทดสอบข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต ระบบ TM ว่าข้อมูลช่วงคลื่นใดจะ 
บันทึกข้อมูลการใช้ที่ดินอะไรบ้าง และมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด และเมื่อน�าข้อมูล
แต่ละช่วงคลื่นมาผสมกันข้อมูลการใช้ที่ดินจะมีความถูกต้องเพียงใด การศึกษานี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการส�ารวจ หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด 
ต่อไป เช่น พื้นที่ป่าไม้ อาจเลือกใช้ภาพเพียงช่วงคลื่นเดียวซึ่งเป็นภาพสีขาว-ด�า เมื่อมีความ
ถูกต้องประมาณร้อยละ 80 หรือหากจะศึกษาตะกอนแขวนลอยในแม่น�้า จะใช้ภาพสีผสม
ใด เพราะจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าข้อมูลเพียงช่วงคลื่นเดียว เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูล
ดาวเทียมแลนด์แซตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่าย 

ตารางที่ 1 ช่วงคลื่น รังสีและทรัพยากรที่คลื่นแสงจ�าแนกได้ของดาวเทียมแลนด์แซต 5 
ระบบ TM

ช่วงคลื่น ช่วงคลื่น (ไมครอน) รังสี ทรัพยากร

1 0.42-0.52 น�้าเงิน แหล่งน�้า ชายฝั่งทะเล

2 0.52-0.60 เขียว พืชพรรณ ความสมบูรณ์
ของพืชพรรณ

3 0.63-0.69 แดง พืชพรรณ แยกชนิดพืช

4 0.76-0.90 อินฟาเรดใกล้ แหล่งน�้า แผ่นดิน

5 1.55-1.75 อินฟาเรดกลาง ความช้ืน พืชพรรณ ดิน 
หิมะ เมฆ

7 2.08-2.35 อินฟาเรดกลาง ความชื้นดิน น�้าในพืช

6* 10.40-12.50 อินฟาเรดความร้อน ชนิดหิน ความร้อนผิวโลก

* ทุกช่วงคลื่นมีรายละเอียด 30x30 เมตร ยกเว้นช่วงคลื่นที่ 6 มีรายละเอียด 120x120 เมตร 
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2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

การศึกษาน้ีมีเป้าหมาย คือ การประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของ 
การใช้ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต 5 ระบบ TM แต่ละช่วงคลื่นของภาพพิมพ์ เพื่อจ�าแนก
ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยเทคนิครีโมทเซ็นซิ่ง ในมาตราส่วน 1:50,000 
ของจังหวัดนราธิวาส 

วัตถุประสงค์ ของการศึกษามีดังต่อไปนี้

1) ศึกษาความถูกต้องของข้อมูลการสะท้อนแสงของดาวเทียมแลนด์แซต 
ระบบ TM ช่วงคลื่นที่ 1, 2, 3, 4, 5, และ 7 ในมาตราส่วน 1:50,000 โดย
เปรียบเทียบกับรูปถ่ายทางอากาศในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและการส�ารวจ
ภาคสนาม

2) ศึกษาความถูกต้องของแผนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน มาตราส่วน 
1:50,000 ที่ได้จากการจ�าแนกข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต ระบบ TM หลาย
ช่วงคลื่นด้วยวิธี unsupervised classification ของพื้นที่คัดเลือกใน
จังหวัดนราธิวาส

3) ศึกษาความถูกต้องของแผนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน มาตราส่วน 
1:50,000 ที่ได้จากการจ�าแนกข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต ระบบ TM หลาย
ช่วงคลื่นด้วยวิธี supervised classification ของพื้นที่คัดเลือกในจังหวัด
นราธิวาส

3. วัสดุและวิธีการศึกษา

วัสดุที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนท่ีภูมิประเทศ รูปถ่ายทางอากาศ ข้อมูล
ดาวเทียมแลนด์แซต 5 เชิงตัวเลขบันทึกในเทปและภาพขาว-ด�าและภาพสีผสมเทียม  
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้น�าไปตรวจสอบความ 
ถูกต้องกับรูปถ่ายทางอากาศและสภาพจริงใกล้เวลาบันทึกข้อมูลในท้องท่ี และผลิตเป็น
แผนที่การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ศึกษาต่อไป
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3.1 รูปถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ
1) รูปถ่ายทางอากาศ ใช้เพื่อเปรียบเทียบการใช้ท่ีดินหรือจัดกลุ่มการใช้ท่ีดิน 

เมื่อไม่สามารถตรวจสอบภาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รูปถ่ายทาง
อากาศสีขาว-ด�า มาตราส่วน 1:11,000 ถ่ายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2531 
ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซตชุดแรก ยกเว้นบริเวณลุ่มแม่น�้า
บางนราตอนใต้ เป็นรปูถ่ายทางอากาศเดอืนเมษายน พ.ศ.2529 มาตราส่วน 
1:40,000 ซึ่งได้ท�าเป็นภาพโมเสค (mosaic) ของแต่ละบริเวณย่อย เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลดาวเทียมท่ีแสดงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้
หาความถูกต้องของข้อมูลดาวเทียมแต่ละช่วงคลื่นหรือผสมหลายช่วงคลื่น 
ก่อนที่จะใช้การจ�าแนกตามวิธีสถิติ นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายช่วงคลื่น
อินฟราเรดสี ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาบางส่วนด้วย 

2) แผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:250,000 ระวาง 
NB48-5, NB45-5 และ NB48-8 และมาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5321 I, 
5321 II, 5321 III, 5321 IV, 5421 III และ 5421 IV

3.2 ข้อมูลดาวเทียม
ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต 5 ระวาง 127-56 ในรูปของเทป CCRS-BIL และ

ภาพพิมพ์จากกองส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ โดยคัดเลือกข้อมูลไม่มีเมฆ และไม่มีปัญหาสัญญาณภาพ ข้อมูลดาวเทียมผ่าน
การแก้ไขเชิงคลื่นแสงและพิกัดภูมิศาสตร์ ปรับแก้จุดภาพเป็น 25x25 เมตร และภาพสี
ขาว-ด�าในช่วงคลื่นต่างๆ และภาพสีผสมเทียมช่วงคลื่น 2-3-4 มาตราส่วน 1:50,000 
พื้นที่คัดเลือกย่อย 4 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีขนาด 512x512 จุดภาพ หรือ 102,400 ไร่ โดย
บางพื้นที่ศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 2 ช่วงเวลา (ตารางที่ 2) ข้อมูลเก็บแยกเป็นรายคลื่น 
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ตารางที่ 2 ช่วงเวลาข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต ระบบ TM ที่ใช้ในการศึกษา 

บริเวณพื้นที่ศึกษา บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่

บริเวณพรุโต๊ะแดง 1 เมษายน พ.ศ. 2531 และ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2531

บริเวณเกาะสะท้อน 4 มถินุายน พ.ศ. 2531 และ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2531

บริเวณพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์
และปริมณฑล

7 สิงหาคม พ.ศ. 2531

บริเวณระแงะ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2531

3.3 คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ภาพ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของ IBM รุ่น 3083 ท่ีสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีหน่วยความจ�าหลัก (main memory) ขนาด 16 GB และใช้
ซอฟต์แวร์ “DIMAPS” (Digital Image Manipulation Analysis Processing System) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ของสถาบันเทคโนโลย ี
แห่งเอเชีย 

1) การแก้ไขทางเรขาคณิต เนื่องจากการโคจรของดาวเทียม และความ
บกพร่องของอุปกรณ์รับสัญญาณ จึงต้องมีการปรับแก้โดยก�าหนดต�าแหน่ง
จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point, G.C.P.) ในภาพถ่าย
ดาวเทียมตามระบบเส้นโครงแผนที่ Universal Transverse Mercator 
(UTM) และลดขนาดจุดภาพจาก 30x30 เมตร เป็น 25x25 เมตร เพื่อ
สะดวกต่อการค�านวณพื้นที่ คือ 16x16 จุดภาพเท่ากับ 1 ไร่ และปรับค่า
ระดับสีเทา (cubic convolution interpolation) ที่ด�าเนินการโดย 
กองส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 

2) การเลือกข้อมูลแต่ละช่วงคลื่น ข้อมูลดาวเทียมฯ แต่ละช่วงคลื่นถูกน�ามา
แสดงภาพ เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าระดับสีเทาและเปรียบเทียบกับ
รูปถ่ายทางอากาศและตรวจสอบหาความถูกต้อง
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4. การทบทวนวรรณกรรม

คณะศึกษาเคยใช้ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต ระบบ MSS มีรายละเอียดจุดภาพ 
80x80 เมตร ศึกษาทรัพยากรและการใช้ท่ีดิน เนื่องจากมีรายละเอียดน้อยท�าให้ 
การศึกษามีความถูกต้องน้อย จึงได้มีการน�าข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซต ระบบ TM ที่มี
รายละเอียดมากกว่ามาทดลองศึกษาอีกครั้ง 

4.1 งานวิจัยข้อมูลดาวเทียม
การใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อตรวจสอบชนิดและการเปลี่ยนของทรัพยากรบน 

ผิวโลก โดยเฉพาะการใช้ที่ดินนั้น มีการศึกษามากพอสมควร เช่น

Chen และคณะ (1986) ศึกษาพื้นที่เกษตรในบราซิลด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
แลนด์แซตระบบ TM โดยใช้ข้อมูลผสม 3 ช่วงคลื่นส�าหรับการแปลด้วยสายตา และผสม 
4 ช่วงคลื่นในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่าแผนท่ีการใช้ท่ีดินทางเกษตรมี
ความถูกต้องถึงร้อยละ 99 และแนะน�าให้ใช้ข้อมูลช่วงคลื่นที่ 4, 5 และ 7 หรือช่วงคลื่น
ที่ 4 และ 5 ร่วมกับช่วงคลื่นแสงสายตา

Huttle และคณะ (1985) พบว่าการใช้ค่าคลื่นแสงอินฟาเรดใกล้หารด้วยคลื่น
แสงอินฟาเรด (NIR/IR) หรือการใช้ PVI (Perpendicular Vegetation Index) หรือ GVI 
(Green Vegetation Index) จะได้กลุ่มพืชชนิดเดียวกัน แต่ไม่สามารถแยกดินและพืช
ออกจากกันได้ ปัญหาส�าคัญคือค่าสะท้อนแสงของพืชหลายชนิด (mixed pixels) ร่วมกัน 
จึงต้องแก้ไขด้วยวิธี edge detection technique

4.2 ธรณีสัณฐาน และสภาพการใช้ที่ดิน
จังหวัดนราธิวาสมีลักษณะธรณีสัณฐาน ดิน และสภาพการใช้ที่ดิน ดังนี้
ธรณีสัณฐาน กรมพัฒนาที่ดิน (2529) ได้ศึกษาสัณฐานของจังหวัดนราธิวาส 

ดังนี้
เกาะขวางกั้นเก่าหรือเนินทราย (barrier ridges) เกิดจากการทับถมของทราย 

โดยการพัดพาและทับถมด้วยคลื่น ประกอบด้วยทรายขนาดโตเท่ากัน พบเป็นแนวยาว
เกือบขนานกับชายฝั่ง ระหว่างสันทรายอาจพบทะเลสาบน�้าเค็ม พรุน�้ากร่อยหรือน�้าจืด
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ที่มีต้นไม้ขึ้นและตายทับถม
พรนุ�า้จดื (fresh-water swamp or peat swamp) หรือพรดุนิพตี คอืทะเลสาบ

ที่พบเป็นแนวแคบระหว่างเกาะขวางกั้น เช่น พรุบาเจาะในอ�าเภอบาเจาะ และพรุโต๊ะแดง
ในอ�าเภอสุไหงโกลก 

ที่ลุ่มและที่ราบลุ่มริมน�้า (lowland and flood-plain) เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล�าน�้า ตะกอนละเอียดที่ทับถมใกล้ปากแม่น�้าบางนราและแม่น�้าโกลก มีความ
ลาดน้อยมาก 

คันดินธรรมชาติและตะกอนหุบเขา (levee and valley fill) เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนขนาดทรายแป้งและทรายละเอียดท่ีแม่น�้าพามา พบเป็นเนินแคบขนาน
ไปกับฝั่งของแม่น�้า

5. การใช้ที่ดินในจังหวัดนราธิวาสและการสะท้อนแสง

ประเภทการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ (1) พื้นที่ก่อสร้าง (built-up area) 
(2) พื้นที่การเกษตร (agricultural land) (3) พื้นที่ป่าไม้ (forest land) (4) พื้นที่น�้า 
(water body) และ (5) พื้นที่โล่ง (barren land) การใช้ที่ดินมีลักษณะผสม 

5.1 พื้นที่ก่อสร้าง เช่น บ้านเรือน ซ่ึงส่วนมากเป็นอาคารคอนกรีตหรือไม้ ท่ี
เป็นทั้งที่อยู่อาศัย ค้าขาย หน่วยงาน อาคาร ถนน กลุ่มบ้านในพื้นที่เกษตร สวนไม้ผล 
สวนครัวขนาดเล็ก สระน�้า เป็นต้น 

5.2 พื้นที่การเกษตร แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

1) นาข้าว เช่น ข้าวนาหว่านที่มีต้นข้าวหนาแน่น ยอดเรือนชิดกัน เริ่มปลูก
ในเดือนตุลาคม ออกดอกเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 
ค่าการสะท้อนคลื่นแสงจะเกิดจากเรือนยอดข้าว หรือรวงข้าว ส่วนข้าว
นาด�าจะปักกล้าอายุ 1 เดือน ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีน�้าขัง ปักด�า
ในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม ข้อมูลดาวเทียมที่บันทึก
ในระยะนี้จึงเป็นคลื่นสะท้อนแสงจากน�้าและดินเป็นส่วนใหญ่ เมื่อต้นข้าว
แก่และมีรวงข้าว เรือนยอดจะชิดกัน ข้อมูลดาวเทียมท่ีบันทึกจึงเป็น 
คลื่นสะท้อนแสงจากเรือนยอดของต้นข้าว 
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2) สวนยางพารา ยางพาราที่กรีดได้แล้วจะมีอายุมากกว่า 6-7 ปี ขึ้นไป  
มีเรือนยอดชิดกันจนไม่เห็นพื้นดิน ดังนั้น การสะท้อนคลื่นแสงของข้อมูล
ดาวเทียม จึงเป็นค่าจากเรือนยอดของยางท่ีมีความสูงค่อนข้างสม�่าเสมอ 
ยางพาราผลัดใบในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่างจากป่าไม้ 
ไม่ผลัดใบ สวนยางพาราปลูกใหม่ มีระยะปลูก 4x8 เมตร เรือนยอดเล็ก 
ดังนั้นค่าการสะท้อนคลื่นแสงจึงเกิดจากดิน ยกเว้นเมื่อมีพืชแซม หรือเป็น
คลื่นสะท้อนแสงจากหญ้า หรือพืชแซมร่วมกับเรือนยอดของยาง 

3) สวนมะพร้าว พบมากบนดินทรายชายฝั่งทะเลเป็นแปลงใหญ่ หรือปลูก
ร่วมกับไม้ชนิดอื่นในสวนหลังบ้าน มะพร้าวที่ปลูกบนดินทรายจะไม่มีการ
ปลูกพืชแซม แต่มักจะมีหญ้าขึ้นบางๆ สวนมะพร้าวขนาดเล็กและยังไม่ให้
ผลผลิต จะมีคลื่นแสงที่สะท้อนมาจากผิวดินทรายเป็นส่วนใหญ่ มะพร้าว
โตเต็มที่และมีร่มใบปกคลุมผิวดินจะช่วยลดการสะท้อนแสงได้ 

4) มะม่วงหิมพานต์ ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กและมีเรือนยอดเล็ก มีการ
ปลูกตามสวนหลังบ้านหรือริมถนนไม่กี่ต้น ดินที่ปลูกเป็นดินทราย ค่าการ
สะท้อนของคลื่นแสงจะใกล้เคียงกับการสะท้อนคลื่นแสงของทราย

5) ทุ่งหญ้า เป็นแปลงขนาดใหญ่เพื่อเป็นอาหารสัตว์ แบ่งแปลงย่อยและเป็น
ระเบียบ และมีการตัดหญ้าเป็นระยะ ดังนั้น ค่าสะท้อนคลื่นแสงของแปลง
ทุ่งหญ้าที่มีการตัดหญ้าออกจะเป็นที่โล่ง ซึ่งจะมีค่าแตกต่างจากแปลงที่มี
หญ้าหนาแน่น

6) พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย (1) ป่าดิบชื้นบนภูเขา (2) ป่าพรุ ซึ่งมีทั้ง 
ป่าสมบูรณ์และป่าถูกท�าลาย ป่าเสม็ด หญ้าพรุ และ (3) ป่าชายเลน ซ่ึงพบ
เป็นพื้นที่ขนาดเล็กบริเวณปากแม่น�้า และยังมีดงต้นสาคู ซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่
หนาแน่น พบตามริมคลองหรือที่ลุ่มชื้นแฉะ

7) พื้นที่น�้า แหล่งน�้า เช่น น�้าในแม่น�้าและคลอง ซึ่งมีตะกอนแขวนลอยและ
ความลึกต่างกัน น�้าที่ไหลออกมาจากพรุโต๊ะแดงเป็นน�้าท่ีมีกรดอินทรีย์สาร
มาก มีสีด�าเหมือนสีกาแฟ สีจะเจือจางลงเมื่อไหลลงสู่ล�าคลองและแม่น�้า 
ในอ่างเก็บน�้ามีวัชพืช เช่น บัว หรือ พืชน�้าอื่น ส่วนน�้าในทะเลสาบน�้าเค็ม
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และในทะเลมีความใส หรือมีตะกอนทรายละเอียดแขวนลอย หรือเป็น 
หาดทรายตื้น ดังนั้น ค่าการสะท้อนแสงที่ได้รับจากข้อมูลดาวเทียมจึง 
แตกต่างกันไปได้มาก

8) พื้นที่ดินโล่ง เช่น บ่อลูกรัง ที่ไถพรวนใหม่และบริเวณดินทรายที่ไม่มีพืช
ปกคลุม จะมีการสะท้อนคลื่นแสงมาก จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าการสะท้อน
แสงของเมืองที่เป็นหลังคาคอนกรีตใหม่หรือสังกะสีใหม่

6. ผลการศึกษา

ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่าข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พื้นที่พรุโต๊ะแดง  
ช่วงคลืน่ที ่4 และ 5 มคีวามแตกต่างของระดบัค่าสเีทาสงูกว่าช่วงคลืน่อืน่ จงึมสีมบัตใินการ
ช่วยจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ดีส่วนการประเมินผลจากภาพสีผสมเทียม สามารถน�า
มาจัดท�าภาพสีผสมเทียมชุดละ 3 ช่วงคลื่น ที่ก�าหนดเป็นสีน�้าเงิน สีเขียวและสีแดง  
ตามล�าดับ จะได้ภาพสีผสมเทียม 13 ชุด ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการ
ศึกษาเฉพาะเรื่อง เช่น การศึกษาเรื่องน�้า ควรใช้ข้อมูลในช่วงคลื่นสีน�้าเงิน ถ้าศึกษาเรื่อง
ดินควรใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง ได้แก่ ช่วงคลื่นที่ 5 และช่วงคลื่นที่ 7 หากต้องการ
ศึกษาเรื่องพืชควรใช้ช่วงคลื่นที่ 4 อย่างไรก็ตาม การแปลความภาพพิมพ์ดาวเทียมจาก
ช่วงคลื่นเดียวหรือจากภาพสีผสมเทียม 3 ช่วงคลื่น ยังไม่เพียงพอส�าหรับการแยกประเภท
การใช้ที่ดินอย่างละเอียดได้ จึงใช้การจ�าแนกการใช้ท่ีดินด้วยข้อมูลหลายช่วงคลื่นเข้ามา
ช่วย โดยใช้หลักการของ maximum likelihood classification ที่ประเมินค่าความต่าง  
(variance) และค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ของค่าสะท้อนแสง ทั้งนี้มีสมมุติฐานว่า
ข้อมูลจะต้องมีลักษณะการกระจายที่สม�่าเสมอคือ เป็น histogram รูประฆังคว�่า

ในการจ�าแนกการใช้ที่ดินด้วยข้อมูลหลายช่วงคลื่น ด้วยวิธี unsupervised 
classification จะให้ข้อมูลที่กว้างกว่าและเข้าใจได้ง่าย ส่วนการจ�าแนกวิธี supervised 
classification มีการก�าหนดพื้นที่ตัวอย่างที่การคัดเลือกพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินที่สม�่าเสมอ 
(homogeneous) ซึ่งพื้นที่อื่นที่ไม่ได้คัดเลือกอาจมีการใช้ที่ดินไม่สม�่าเสมอ การใช้ที่ดิน
บางประเภทมีธรรมชาติที่ไม่สม�่าเสมอ เช่น พื้นที่เมือง การกระจายข้อมูลไม่ปกติท�าให้
ไม่เป็นไปตามหลักของการจ�าแนก

58-03-066_363-382_J-UnCoated.indd   375 3/14/15   10:18 AM



376

 

รูปที่ 2 พื้นที่พรุโต๊ะแดง จ�าแนกด้วย supervised classification

รูปที่ 3 พื้นที่เกาะสะท้อน จ�าแนกด้วย supervised classification
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 รูปที่ 4 พื้นที่พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ�าแนกด้วย supervised classification

 รูปที่ 5 พื้นที่ระแงะ จ�าแนกด้วย supervised classification
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ผลของการจ�าแนกการใช ้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด ้วยวิธี  supervised  
classification ของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 บริเวณ จากข้อมูลดาวเทียมบันทึกเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2531 สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงผลการจ�าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคุลมดิน ด้วยวิธี supervised  
classification

พืชพรรณ พรุโต๊ะแดง เกาะสะท้อน พระต�าหนักฯ ระแงะ

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ

ป่าดิบ - - - - 4,974 4.86 - -

ป่าพรุ
สมบูรณ์

34,482 33.67 2,726 2.66 5,102 4.98 - -

ป่าพรุถูก
ท�าลาย

16,901 16.51 3,621 3.54 - - - -

หญ้าพรุ 6,960 6.80 5,780 5.64 4,503 4.40 - -

ที่ลุ่มน�้าขัง 9,123 8.91 - - - - - -

ป่าเสม็ด
และป่า
ชายเลน

- - 2,369 2.31 6,554 6.40 - -

สวนผสม - - 3,632 3.55 12,144 11.86 6,611 6.46

สาคู - - 494 0.48

ยางพารา 19,842 19.38 12,708 12.41 7,139 6.97 51,701 50.49

ยางพารา
ปลูกใหม่

2,680 2.62 - - 6,473 6.32 8,124 7.93

นาข้าว 4,100 4.00 29,317 28.63 6,913 6.75 11,856 11.58

นาร้าง 6,474 6.32 18,842 18.40 10,866 10.61 8,780 8.57
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พืชพรรณ พรุโต๊ะแดง เกาะสะท้อน พระต�าหนักฯ ระแงะ

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ

หญ้า, กก, 
กระจูด

- - 18,842 18.40 - - 12,183 11.90

ทุ่งหญ้า
ปุศสัตว์

845 0.83 - - - - - -

ที่ว่างเปล่า 932 0.91 5,105 4.90 6,216 6.07 2,010 1.90

พืชน�้า - - - - 137 0.13 - -

น�้าขุ่น - - 2,668 2.31 13,317 13.01 587 0.57

น�้าใส - - 15,706 15.34 18,304 17.61 - -

อื่นๆ 56 0.05 10 0.01 21 0.02 49 0.05

ผลการประเมินความถูกต้องของแผนท่ีการใช้และสิ่งปกคลุมดินท้ัง 4 บริเวณ 
จากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงด้วยวิธี supervised classification โดยใช้  
confusion matrix สรุปผลได้ คือ

(1) บรเิวณพรุโต๊ะแดง  วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2531 มคีวามถูกต้องร้อยละ 82  
 และวนัที ่7  สงิหาคม พ.ศ. 2531   มคีวามถกูต้องร้อยละ 89

(2) บรเิวณเกาะสะท้อน  วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2531 มคีวามถกูต้องร้อยละ 82
   และวนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2531   มคีวามถกูต้องร้อยละ 88
(3) บรเิวณพระต�าหนกัฯ  วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2531 มคีวามถกูต้องร้อยละ 85
(4) บริเวณระแงะ  วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2531 มคีวามถกูต้องร้อยละ 80

58-03-066_363-382_J-UnCoated.indd   379 3/14/15   10:19 AM



380

การจ�าแนกดังกล่าว ยังสามารถจัดล�าดับของการใช้ที่ดินที่ละเอียดได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 4 การจ�าแนกระดับของการใช้ที่ดินในจังหวัดนราธิวาส

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
พื้นที่
ก่อสร้าง

ไม่แบ่งย่อย ไม่แบ่งย่อย ไม่แบ่งย่อย

พื้นที่ที่มิใช่
พื้นที่
ก่อสร้าง

ป่า ป่าดิบเขา, 
ป่าพรุ  
ป่าชายเลน, 
สาคู

ไม่แบ่งย่อย,  
ป่าพรุสมบูรณ์, ป่าพรุถูกท�าลาย  
ไม่แบ่งย่อย  
ไม่แบ่งย่อย

เกษตรกรรม ยาง,  
 
สวนผสม, 
นา 
หญ้า  
 
พืชน�้า 
ที่ว่างเปล่า

ยางที่กรีดได้แล้ว (ยางพารา), ยางพารา
ปลูกใหม่ 
ไม่แบ่งย่อย 
นาที่ยังท�าอยู่ (นาปี, นาปรัง) นาร้าง 
หญ้าในพรุ, ทุ่งหญ้าปศุสัตว์, หญ้าอื่นๆ 
(ธูปฤาษี, กระจูด ฯลฯ) 
ไม่แบ่งย่อย 
ไม่แบ่งย่อย

7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

7.1 ปัญหาในการท�างานวิจัยนี้ มีหลายประการ คือ
1) สภาพภูมิอากาศ จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกชุกและมีเมฆปกคลุมเกือบ 

ตลอดปี จึงเป็นอุปสรรคในการบันทึกข้อมูลหลายช่วงเวลาจนยากที่จะ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปีได้ ข้อมูลต่างวันที่จะมี
ความชื้นต่างกันมาก ท�าให้ยากต่อการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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2) พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 4 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีขนาด 102,400 ไร่ ที่
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่มาก โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี จึงเป็นงานที่
หนักมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด

3) ขนาดแปลงการใช้ท่ีดินแต่ละชนิด เช่น สวนผสมท่ีปลูกในบริเวณบ้าน  
มักปลูกไม้ผลหลายชนิด พืชแต่ละชนิดมีอายุต่างกัน ท�าให้ไม่สามารถแยก
ประเภทของไม้ผลได้

7.2 ข้อเสนอแนะ มีดังต่อไปนี้
1) ควรใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา ร่วมกับการวิเคราะห์

ด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้เวลามากกว่าเดิม หรือลดขนาดพื้นท่ี
ศึกษา 

2) ใช้ข้อมูลเรดาห์ เพื่อแก้ปัญหาเมฆปกคลุม 
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รายงานวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่อง 

การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร 

ในอําเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี

บทคัดย่อ

การวจัิยเรือ่ง “การใช้ระบบสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การพฒันาพืน้ท่ีเกษตรในอ�าเภอ 
พัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ได้ด�าเนินงานออกเป็นสามส่วน คือ 1) การเก็บ 
และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  2) การจัดระบบและการ digitize  
ข้อมูล และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดความเหมาะสมดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจบางชนิด 
และการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ความเหมาะสมดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจ ข้อมูล 
พื้นฐานการพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย ดิน น�้า ภูมิประเทศ และชนิดของพืช ข้อมูล 
ดินที่ใช้ประกอบด้วยแผนที่ดินระดับจังหวัดและแผนที่ดินที่จัดท�าขึ้นใหม่เฉพาะในพื้นที ่
โครงการ ข้อมูลดินน้ีมีการแตกย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด  
ข้อมูลที่เกี่ยวกับน�้ำประกอบด้วยน�้าผิวดิน น�้าฝน และน�้าใต้ดิน เนื่องจากน�้าผิวดินและ 
น�้าใต้ดินมีโอกาสพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะมีปริมาณน้อยหรือคุณภาพไม่เหมาะ
สม ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องอาศยัน�า้ฝนเพยีงอย่างเดยีว พบว่าฝนมปีรมิาณและการกระจายไม่ 
สม�่าเสมอ และไม่มีข้อมูลเฉพาะในพื้นที่โครงการ จึงได้มีการติดตั้งเครื่องบันทึกปริมาณ 
น�้าฝนในพื้นที่ แต่ข้อมูลยังไม่มีมากพอที่จะใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ ข้อมูลท่ีเก่ียวกับพืชได้ 
เน้นพืชหลักที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดิม และข้อมูลประกอบที่เกี่ยวกับความต้องการของพืช 
แต่ละชนิด ส่วนสภาพภูมิประเทศนั้น พบว่า ข้อมูลเส้นระดับจากแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 นั้นมีรายละเอียดไม่พอที่จะใช้ประโยชน์ในการก�าหนดสภาพ
ภูมิประเทศได้ จึงจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลประกอบจากการส�ารวจดิน นอกจากนี้มีการเก็บ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ประกอบพิจารณาการจัดช้ันความเหมาะสมของดิน
โดยมิได้น�ามาเป็นตัวแปรประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ประวัติ
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ครอบครัว การประกอบอาชีพการเกษตร การจัดการการเกษตร รายได้และรายจ่ายของ
แต่ละครวัเรอืน เป็นต้น ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัพืน้ทีไ่ด้ digitize เข้าไปเกบ็ไว้ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ส่วนข้อมูลอื่นได้มีการจัดระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ได้ก�าหนดค่า
คะแนนและน�า้หนกัของปัจจัยการเกษตรแต่ละชนดิตามวธิกีารซ้อนทับข้อมลูเพือ่จ�าแนกช้ัน
ความเหมาะสมของดินส�าหรับพืชแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วย ข้าว อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
ถัว่เหลือง และทานตะวนั วธิกีารซ้อนทบัข้อมลู คอื การก�าหนดให้คอมพวิเตอร์จดักลุม่เป็น
สามกลุ่ม ซึ่งเรียกว่า วิธี index ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ วิธี modeling ซึ่งผู้วิเคราะห์จะต้องมา
จัดกลุ่มใหม่ตามความต้องการ ผลการวิเคราะห์ได้จ�าแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของพืช
แต่ละชนดิเป็น 3 ชัน้ คอื เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง และไม่เหมาะสม และมอีกีชัน้หนึง่
ที่ได้กันไว้เป็นพื้นที่ที่ไม่ควรน�ามาใช้ทางการเกษตร ได้แก่ บริเวณภูเขาท่ีมีความลาดชัน 
แหล่งน�้า และบ่อลูกรัง เป็นต้น เมื่อได้รับผลการก�าหนดชั้นความเหมาะสมดินส�าหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจแล้ว ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคสนามโดยการเปรียบเทียบกับ
ผลผลติของพชืแต่ละชนดิในแต่ละชัน้ความเหมาะสมโดยการเกบ็ผลผลติจากแปลงพชืของ
เกษตรกร และการวางแปลงทดสอบ ซึง่ผลการทดสอบนีย้งัไม่เป็นทีพ่อใจเนือ่งจากมปัีญหา
หลายชนิดที่ควบคุมไม่ได้ จึงขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

Applications of Geographic Information System
for Agricultural Development in

Phatthana Nikhom and Chai Badan Districts,
Lop Buri Province

ABSTRACT
The applications of Geographic Information system for agricultural  

development in Phatthana Nikhom and Chai Badan districts, Lop Buri province  
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were conducted in three sections, namely 1) base-line data collection  
2) manipulation and digitization and 3) analysis of soil suitability classes for  
major economic crops. The base-line data for agricultural development  
included soil, water, topography and crop type. The soil data are provincial  
soil map and detailed soil maps that were specially prepared to cover the  
study areas.  These soil data were subdivided according to soil-crop require-
ments.  The water data include surface water, rainfall and underground 
water. The surface water and the underground water have low potential for 
this development, therefore, only rainwater is available for crop growing.   
However, the amount and disribution of rainfall in the study areas are  
erratic and the available rainfall data were not specific to the area. Hence, 
a rain gauge was installed to record the amount and distribution of rainwater.   
There were not sufficient data for statistical analysis at present. The crop-
type data were based on the existing crops in the area. The topographic 
maps did not provide enough detailed information for landform/topography 
mapping.  Hence, topographical data obtained during the soil survey was 
employed in the analysis. Socio-economic data were surveyed and Landsat 
TM data and aerial used as supplementary information in the GIS analysis. 
LANDSAT TM data and aerial photographs were applied for land use mapping. 
The spatial data were digitized and other information was classified for future 
analysis.  Scoring and weighting techniques were assigned to each parameter 
in agricultural development. Overlaying of each data set for particularly  
suitable crops including paddy rice, sugar cane, maize, sorghum, soybean  
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and sun flower were commenced by index and modeling modules of the  
GIS software. There were three suitability classes.  namely suitable, moder-
ately suitable and marginally suitable for specific crops. Another class that 
has been masked at the earlier stage as unsuitable major as not to be used 
for agriculture. It includes hills, steep slopes, water body and gravel pits. The  
derived suitability class for each crop validated by comparing with the crop  
yields either by collecting yields from farmer’s fields or from experiments.   
The accuracy is, at present not so satisfactory and needs further investigation.

คํานํา

การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS)  
เป็นการน�าข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับพื้นที่ของบริเวณเดียวกันมาซ้อนทับและวิเคราะห์  
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิด ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
กับการเกษตร เช่น ขุดดินซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐาน สมบัติทางกายภาพและ 
ทางเคมีของดิน ภูมิประเทศ ความลาด ธรณีวิทยา แหล่งน�้า การกระจายของน�้าฝน  
การใช้ที่ดิน ชนิดพืชและการจัดการ เป็นต้น

การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืช ประกอบด้วยปัจจัยหลักสามชนิด คือ 
ดิน น�้า และพืช ข้อมูลที่เกี่ยวกับดินที่อยู่บนภูมิประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น ลักษณะ
ของหน้าตัดของดิน สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับน�้าใน
ดนิทีไ่ด้รบัจากน�า้ฝน น�า้ชลประทาน น�า้ทีดู่ดซบัอยูใ่นดนิ น�า้ใต้ดนิ ชนดิของดนิ และปรมิาณ
ของน�้า พืชแต่ละชนิดมีความเหมาะสมที่จะปลูกบนดินท่ีมีลักษณะต่างกันไป เรามักพบ
เสมอว่าเกษตรกรใช้ทีด่นิอย่างไม่เหมาะสมกบัชนดิของพชื เช่น พืน้ทีเ่หมาะสมกบัการปลกู
พืชไร่ แต่เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าวโดยมีการดัดแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ท�าให้ได้
รับผลผลิตต�่า เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ศึกษา
2.  จัดระบบข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
3.  ใช้โปรแกรมตามวิธีระบบสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการบ่งชี้ปัญหาเฉพาะ 

แบบ หรือผสมหลายแบบ และเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา 
ที่เกษตรต่อไป

4. เสนอแนะระบบการพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษามีอยู่สองบริเวณคือ บริเวณ อ.พัฒนานิคมและ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
พื้นที่ทั้งสองมีสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกัน และมีการใช้
ทรพัยากรการเกษตรไม่เหมาะสมหรอืใช้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศและ
สภาพภูมิประเทศ หากได้พัฒนาระบบข้อมูลให้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินได้ดียิ่งขึ้น

1. บรเิวณพืน้ทีศ่กึษาในเขต อ.พฒันานคิม อยูร่ะหว่าง พกิดัที ่711700E 1633000N, 
710800E  1640500N ,  716750E  1641250N ,717750E ,  1633250N ตามล� าดับ 
ของแผนที่ระวาง 5138 I มีเนื้อที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
30,000 ไร่ ประกอบด้วยที่ราบ หินดินมาร์ล หินปูน หินทราย และตะกอนลานตะพัก  
ล�าน�้า พื้นที่แห้งแล้ง ขาดระบบชลประทาน พืชที่ปลูกเป็นไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย  
ถั่วชนิดต่างๆ และมีสวนผลไม้ขนาดเล็กทั่วไป การปลูกพืชเกือบทั้งหมดอาศัยน�้าฝน  
ซ่ึงปริมาณและการกระจายของน�า้ฝนไม่สม�า่เสมอ เกษตรกรต้องเสีย่งต่อความเสยีหายเป็น 
ประจ�า ในฤดูแล้งมกัมปัีญหาขาดน�า้ส�าหรับการเพาะปลกูเนือ่งจากไม่มรีะบบน�า้ชลประทาน  
บริเวณใกล้หมู่บ้านดีลังเป็นป่าไม้พุ่มหรือที่ลุ่มที่ไม่มีการใช้ประโยชน์

2. บริเวณพื้นที่ศึกษาในเขต อ.ชัยบาดาล อยู่ระหว่าง 717500E 1662350N,  
717100E 1667750N, 725000E 1667000N, 720800E 1661500N ตามล�าดับของ 
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แผนที่ระวาง 5239 III มีเนื้อที่ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,000 ไร่  
ประกอบด้วยหินบะซอลต์ หินไรโอไลต์ ตะกอนลานตะพัก และตะกอนน�้าใหม่ ริมแม่น�้า 
ป่าสัก พื้นที่เป็นลอนคลื่นมีแม่น�้าป่าสักไหลผ่านด้านตะวันออกของพื้นท่ี พืชท่ีปลูก 
ส่วนมากเป็นพชืไร่ ทีส่�าคญัคอื ข้าวและข้าวโพด สภาพป่าเหลอืไม่มากนกันอกจากบนภเูขา  
การพังทลายของดินรุนแรง การปลูกพืชทั้งพื้นท่ีลุ่มและท่ีดอนอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก ซ่ึงมี 
ปริมาณและการกระจายที่ไม่แน่นอน เช่นเดียวกับพื้นที่ใน อ.พัฒนานิคม มีปัญหาขาดน�้า 
เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งเรื่องจากไม่มีระบบชลประทาน

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

1. รูปถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ

1.1 รูปถ่ายทางอากาศ งานวิจัยนี้ใช้รูปถ่ายทางอากาศท่ีได้รับการสนับสนุน 
การบินถ่ายโดยกรมการลาดตระเวนทางอากาศ

1.2 แผนที่ภูมิประเทศ
• แผนทีม่าตราส่วน 1:250,000 ได้แก่ ระวาง ND 47-8 ชือ่ระวาง จงัหวดั 

พระนครศรีอยุธยา และระวาง ND 47-4 ชื่อระวาง อ�าเภอบ้านหมี่
• แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ได้แก่ ระวาง 5138 I ชื่อระวาง อ�าเภอ 

พัฒนานิคม ระวาง 5238 IV ชื่อระวาง บ้านโคกสลุง ระวาง 5239 III  
ชื่อระวาง อ�าเภอชัยบาดาล

2. ข้อมูลภาพจากดาวเทียม

ภาพจากดาวเทียมและเทปข้อมูลดาวเทียมใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5  
ระบบ Thematic Mapper (TM) ซึ่งมีความละเอียดภาพพื้นดิน 30 เมตร x 30 เมตร  
รหัสภาพที่ 129-50 รับสัญญาณภาพเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ในพื้นท่ี  
อ.พัฒนานิคม (รูปที่ 1.1) และวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล (รูปที่ 
1.2) โดยได้รับความสนับสนุนข้อมูลจากกองส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม  
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ในรูปแบบ ดังนี้
•  เทปข้อมูลดาวเทียม 2 ชุด
•  ฟิล์มสีผสม ช่วงคลื่นที่ 2, 3 และ 4 มาตราส่วน 1:50,000
•  ฟิล์มขาว-ด�า ช่วงคลื่นที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 มาตราส่วน 1:50,000
•  ภาพสีผสมช่วงคลื่นที่ 2, 3 และ 4 มาตราส่วน 1:50,000
•  ภาพขาว-ด�า ช่วงคลื่นที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 มาตราส่วน 1:50,000

รูปที่ 1.2 ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM  
(แบนด์ 4 5 1 – แดงเ ขียว น�้าเงิน) วันที่ 27 ธันวาคม 2531

บริเวณพื้นที่ศึกษาใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

รูปที่ 1.1 ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM  
(แบนด์ 5 4 3 – แดง เขียว น�้าเงิน) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2532 
บริเวณพื้นที่ศึกษาใน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รูปที่ 1.2 ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM  

3. เครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านข้อมูลดาวเทียมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ขนาดใหญ่ของ IBM รุ่น 3083 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีหน่วยความจ�าหลักขนาด  
16 MB และโปรแกรมที่มีชื่อว่า “DIMAPS” (Digital Image Manipulation Analysis  
Processing System) ของสหรัฐอเมริกาในการอ่านข้อมูลจากดาวเทียมจากเทป เพื่อ 
ตัดพื้นที่ให้เหลือเฉพาะพื้นที่ศึกษาในเขต อ.พัฒนานิคม และ อ.ชัยบาดาล แล้วย้าย 
ข้อมูลนี้ไปยังเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ NEC Powermate I ท่ีมีหน่วยความจ�า 640 KB  
และใช้โปรแกรมประยุกต์ ERDAS ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม
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ส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 
นั้นใช้ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เครื่องแรก 
เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Compaq Desktop 286 ขนาดหน่วยความจ�า 2 MB  
มี Hard Disk ที่เก็บข้อมูลได้ 80 MB และเครื่อง Calcomp 9100 Digitizer ซึ่งเป็น 
เครือ่งวาดขอบเขตและรปูทรงต่างๆ ตามแผนท่ีต่อโดยตรงกบั CPU และสามารถน�าขอบเขต 
ดังกล่าวมาแสดงบนจอภาพสีขนาด 14 นิ้ว ที่แสดงตัวอักษรได้ครั้งละ 24 บรรทัด บรรทัด
ละ80 ตัวอักษร เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีโปรแกรมประยุกต์ ARC/INFO Version 7.4  
ติดตั้งอยู่ ส่วนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ 386  
ขนาดหน่วยความจ�า 2 MB Hard Disk มีความจุ 100 MB และมีเครื่องแสดงภาพ 2 จอ 
คือ จอขาว-ด�า และจอสีซึ่งมีขนาดจอภาพ 14 นิ้ว แสดงภาพได้ครั้งละ 512 บรรทัดภาพ 
x 512 จุดภาพ x 24 บิตต่อจุดภาพ และมีโปรแกรมประยุกต์ SPANS Version 3.4D ติด
ตั้งอยู่

วิธีการศึกษา

1. การเลือกภาพจากดาวเทียมและการเก็บข้อมูล

ใช้ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5  ระบบ TM ในช่วงคลื่นที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ  
7 จากข้อมูลดาวเทียมในพื้นที่โครงการ อ.พัฒนานิคม ขนาด 1,263 บรรทัดภาพ (line)  
x 914 จุดภาพ (pixel) ได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษาขนาด 340 บรรทัดภาพ x 275 จุดภาพ  
และในพื้นที่โครงการ อ.ชัยบาดาล ขนาด 957 บรรทัดภาพ x 712 จุดภาพ คัดเลือกพื้นที่ 
ศึกษาขนาด 280 บรรทัดภาพ x 340 จุดภาพ

2. การวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมลูจากดาวเทยีมทีบ่นัทกึอยูใ่นเทปแม่เหลก็ (CCT - Computer Compatible  
Tape) ชนดิ 9 แทรค ขนาดความยาว 2,400 ฟตุ 6,250 BPI เป็นข้อมลูของค่าสะท้อนแสง 
ของทรัพยากรต่างๆ บนพื้นผิวโลก ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 ประกอบด้วยข้อมูล 
จ�านวน 2,280 เขตข้อมูล (record) ซึ่งแต่ละข้อมูลประกอบด้วย 3,600 จุดภาพ โดยเก็บ 
อยู่ในรูปแบบของ BIL (Band Interleaved by Line)
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2.1 การแก้ไขเชิงเรขาคณิต (geometric correction) เป็นวิธีการแก้ไข 
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่เกิดกับภาพ เนื่องจากการโคจรของดาวเทียมรอบโลก  
ความเรว็ของโลกในการหมนุรอบตัวเอง และความบกพร่องของอปุกรณ์ทีส่ถานรีบัสญัญาณ  
โดยวิธีก�าหนดต�าแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point หรือ GCP)  
ในภาพจากดาวเทียมตามแผนที่ระบบ Universal Transverse Mercator (UTM) แล้วจึง 
ลดขนาดของจุดภาพจาก 30 เมตร x 30 เมตร มาเป็นขนาด 25 เมตร x 25 เมตร เพื่อ 
ความสะดวกต่อการค�านวณเนื้อที่

2.2 การจ�าแนกแบบไม่ก�ากับข้อมลู (unsupervised classification) การแสดง
ผลจ�าแนกข้อมูลดาวเทียมแบบภาพสีผสมเทียม (false color composition) ใช้เพียง 3  
ช่วงคลื่น โดยมีล�าดับการผสมสี สีแดง สีเขียว และสีน�้าเงิน ตามล�าดับ และในที่นี้ให้ความ
เข้มของแต่ละสเีป็นจ�านวน 3 บติ เท่าๆ กนั รวมเป็น 9 บติ ดงันัน้ช่วงคลืน่ใดทีป่รากฏในล�าดบั
ของสีดังกล่าวก็จะมีคุณสมบัติหรือแสดงข้อมูลของช่วงคลื่นนั้นๆ ภาพสีผสม 3 ช่วงคลื่น 
จาก 6 ช่วงคลื่นประกอบด้วยองค์ประกอบที่ต่างกัน เช่น

• ภาพจากสผีสมเทยีมช่วงคลืน่ที ่4 3 2 - แดง เขยีว น�า้เงนิ เป็นภาพสผีสมเทยีม
มาตรฐานส�าหรับการใช้งานทั่วไป โดยน�้าปรากฏเป็นสีฟ้า น�้าเงิน และด�า  
ดินปรากฏเป็นสีเหลืองอ่อนปนเขียว และพืชปรากฏเป็นสีแดง

• ภาพสีผสมเทียมช่วงคลื่น 5 4 3 - แดง เขียว น�้าเงิน เป็นภาพสีเหมือนจริง  
(true color) โดยน�้าปรากฏเป็นสีม่วง ชมพูอ่อนถึงม่วงเข้มและด�า และพืช 
ปรากฏเป็นสีเขียว

• ภาพสีผสมเทียมช่วงคลื่นที่ 3 2 1 - แดง เขียว น�้าเงิน ซึ่งเรียกว่าสีธรรมชาติ  
(natural color) 

• การจ�าแนกแบบไม่ก�ากับข้อมูลส�าหรับการศึกษานี้ใช้ข้อมูลท้ัง 6 ช่วงคลื่น  
โดยใช้ภาพสผีสมดงัแสดงในรปูที ่1.1 และ 1.2 หลงัจากนัน้จงึให้ค�านยิามและ 
ก�าหนดสีของการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินแต่ละประเภท แล้วจึงรวมข้อมูล 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ศึกษาสิ่งปกคลุมดินและ 
การใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาทั้งสองบริเวณ
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3. การเก็บข้อมูลภาคสนามทางด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคม

• วิธีการส�ารวจลักษณะทางกายภาพ มีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานดังนี้
ก. การศึกษาในพื้นที่กว้างใน อ.พัฒนานิคมและ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มีวิธี

การดังนี้
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการส�ารวจดินและแผนที่ระดับ 

จังหวัดของ จ.ลพบุรี รายงานส�ารวจดินฉบับที่ 180 พ.ศ. 2529, 
 แผนทีด่นิมาตราส่วน 1:100,000) ของกองส�ารวจและจ�าแนกดนิ กรม

พัฒนาที่ดิน
- การส�ารวจภาคสนามโดยก�าหนดเส้นทางศึกษา (transverse)  

ตัดขวางสภาพพ้ืนที ่แล้วออกส�ารวจเพือ่ตรวจสอบลกัษณะดนิ ลกัษณะ 
ทางธรณีสัณฐานและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน (พ.ศ.  
2532) โดยใช้แผนที่และรูปถ่ายทางอากาศประกอบ

- จัดท�าแผนที่กลุ ่มดิน แผนที่ธรณีสัณฐาน และแผนที่แสดงการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน (พ.ศ. 2532) มาตราส่วน 1:50,000

ข. บริเวณพื้นที่ศึกษาละเอียด มีขั้นตอนและวิธีด�าเนินงานดังนี้
- วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพที่ได้จากการศึกษาในแต่ละอ�าเภอ
- แปลรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:10,000 ซ่ึงถ่ายเมื่อวันท่ี 29  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532
- ด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบดินอย่างค่อนข้างละเอียด (semi- 

detailed) จุดส�ารวจแต่ละจุดจะมีระยะห่างกันประมาณ 300 เมตร 
- ตรวจสอบลักษณะดิน โดยใช้พลั่ว และสว่านเจาะดินลึกประมาณ 1.5 

เมตร แล้วน�าดินแต่ละชั้นมา ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ เช่น  
เนือ้ดนิ สดีนิ การจดัเรยีงชัน้ดนิ ความลกึของดนิ การพงัทลายของดนิ  
การระบายน�้าของดิน ฯลฯ และลักษณะทางเคมีบางประการของดิน  
เช่น ค่าปฏิกิริยา (pH) และการมีปูน จากนั้นจ�าแนกดินออกเป็นชุด 
ดนิต่างๆ ตามระบบการจ�าแนกดนิแบบอนกุรมวธิานดนิของกระทรวง 
เกษตรสหรัฐอเมริกา (United State Department of Agriculture:  
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USDA) ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานในการจ�าแนกดินของประเทศไทย  
บันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดินขณะนั้น ความลาด ระดับน�้าใต้ดิน สภาพ 
น�้าแช่ขัง และข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินของจุดส�ารวจ (รูปที่ 
1.3)

- เขียนขอบเขตของประเภทของชุดดิน และชนิดของการใช้ประโยชน์  
ที่ดินที่ส�ารวจพบลงบนภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้เป็นแผนที่พื้นฐาน 
ระหว่างการส�ารวจ มาตราส่วน 1:10,000

- จัดท�าแผนที่แสดงถนน แหล่งน�้า ชุดดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
มาตราส่วนโดยประมาณ 1 : 10,000

• วิธีการส�ารวจลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
- การสัมภาษณ์ผู้น�าในท้องถิ่น เช่น ก�านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน
- การสนทนากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้แก่ เกษตรอ�าเภอ และ 

เกษตรต�าบล
- การทดสอบแบบสอบถามเกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน โดยสัมภาษณ์ด้วยวิธี 

สุ่มตัวอย่างซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6 ของจ�านวนครัวเรือนของเกษตรกร
- การสมัภาษณ์เกษตรกรผูถื้อครองทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษา โดยใช้แบบสอบถาม  

ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรต�าบลเป็นผู ้ด�าเนินการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
ครอบคลุมถึงต�าแหน่งของแปลงที่ดินส�ารวจ การถือครองที่ดิน การใช ้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกในระหว่างกลางปี 2532 ถึง 

รูปที่ 1.3 การตรวจสอบลักษณะดินในพื้นที่ศึกษารูปที่ 1.3 การตรวจสอบลักษณะดินในพื้นที่ศึกษารูปที่ 1.3 การตรวจสอบลักษณะดินในพื้นที่ศึกษารูปที่ 1.3 การตรวจสอบลักษณะดินในพื้นที่ศึกษา
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กลางปี 2533 จ�านวนพื้นท่ีท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดผลผลิตและรายได้ ชนิด 
และจ�านวนของสตัว์เลีย้ง การจดัการการเกษตร พาหนะทีใ่ช้ การจ�าหน่าย 
พืชผล หนี้สิน ปัญหาการเกษตรด้านต่างๆ กลุ่มอาชีพท่ีสังกัด แหล่งน�้า 
การเกษตร แหล่งน�้าใช้ แหล่งน�้าดื่ม นอกจากนี้ยังสอบถามความเป็นมา 
ของบุคคลในครัวเรือน ได้แก่ จ�านวนผู้อยู่อาศัย อายุ การศึกษา อาชีพ  
สถานศึกษาของเด็ก สถานที่ที่รับการรักษาพยาบาล

4. การจัดท�าแปลงทดสอบในพื้นที่ศึกษา

• การทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ด�าเนิน 
การอยูร่ะหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2534 แบ่งออกเป็น  
3 แปลง โดยคัดเลือกจากตัวแทนของดินและสภาพพื้นที่

• การจัดท�าแปลงทดสอบก�าลังผลิตของดินตามช้ันความเหมาะสมดิน มีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อทดสอบก�าลังการผลิต (soil productivity) ตามชั้นความเหมาะ
สมของดนิ (soil suitability classification) ทีไ่ด้ก�าหนดขึน้โดยพจิารณาจาก 
ข้อมูลด้านความต้องการดินของพืช ระยะเวลาทดสอบอยู่ระหว่างเดือน 
กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 

5. การจัดระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม

ระบบฐานข้อมูลทางเกษตร สังคมและเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบ 
ฐานข้อมูลของพื้นที่ศึกษาใน อ.พัฒนานิคมและระบบฐานข้อมูลของพื้นท่ีศึกษาใน  
อ.ชัยบาดาล ข้อมูลทางการเกษตร เศรษฐกิจและสังคมนี้ได้มาจากแบบสอบถามเกษตรกร  
พื้นที่ศึกษาใน อ.พัฒนานิคม จ�านวน 940 ชุด พื้นที่ศึกษาใน อ.ชัยบาดาล 81 ชุด

• ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดในสองพื้นที่ศึกษา เพื่อสร้างฐานข้อมูล 
เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 แฟ้มข้อมูลด้วยกัน คือ

• แฟ้มประวัติครัวเรือน ได้แก่ ข้อมูลประวัติของเจ้าของที่ดิน เช่น ชื่อ เพศ อายุ  
การถือครองที่ดิน

• แฟ้มอาชีพการเกษตร ได้แก่ อาชีพของเกษตรกร การเพาะปลูก ผลผลิต  
รายได้เฉลี่ยต่อปี

58-03-066_383-400_J-UnCoated.indd   395 3/14/15   10:19 AM



396

• แฟ้มการจัดการการเกษตร ได้แก่ การจัดการกับพืชที่เพาะปลูก เช่น การใช้ 
ปุ๋ยและการใช้ยาก�าจัดศัตรูพืช

• แฟ้มเบ็ดเตล็ด ได้แก่ เครื่องจักรกลทางการเกษตร แหล่งน�้ากิน น�้าใช้  
สถานพยาบาล

• แฟ้มปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ปัญหาการเกษตร ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ 
ดิน ปุ๋ย และข้อคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่

• การเขียนโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมประยุกต์  
Foxbase, Version 2.10 ซึ่งประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล 
การสอบถามข้อมูล การลบข้อมูลออกจากแฟ้ม การหาจ�านวนร้อยละ และ 
การพิมพ์ข้อมูล

• จากระบบฐานข้อมูลทั้งสอง สามารถแสดงผลออกมาในรูปของตาราง แสดง 
จ�านวนข้อมูลและค่าร้อยละ

6. การจัดระบบฐานข้อมูลแผนที่

ระบบฐานข้อมูลแผนที่แบ่งออกเป็นสองพื้นท่ีเช่นกัน ใช้ซอฟต์แวร์ ARC/INFO  
Version 3.4D บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และใช้แผนที่ของพื้นที่ศึกษาทั้งสองบริเวณที่ 
ได้มาจากการส�ารวจภาคสนามและเขยีนขอบเขตบนรปูถ่ายทางอากาศ แปลงให้เป็นดจิทิลั  
(digital) เกบ็ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ ท�าให้แผนท่ีท้ังหมดมจีดุควบคมุภาคพืน้ดนิคลาดเคลือ่น 
ไปจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 บ้างเล็กน้อย การจัดระบบฐานข้อมูลมี 
ขั้นตอนด�าเนินการดังนี้

1) แปลงเส้นแบ่งเขตการปกครอง ระดับอ�าเภอ และต�าบลของ จ.ลพบุรี จาก 
แผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นดิจิทัล เพื่อจัดท�าแผนที่ 
เขตการปกครองและขอบเขตของพื้นที่ศึกษา

2)  แปลงแผนทีห่ลกัในพืน้ทีศึ่กษาทัง้สองแห่งให้เป็นดจิทิลั โดยแยกเป็นฐานข้อมลู  
2 ระบบ คือ พื้นที่ศึกษาใน อ.พัฒนานิคม และ อ.ชัยบาดาล แผนที่มาตราส่วน 1:10,000  
ได้แก่

• แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาและต�าบล
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• แผนที่แสดงโครงข่ายถนน
• แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน
• แผนที่แสดงชุดดิน
3) ปรับค่า UTM ในแผนที่ที่ได้ แปลงให้เป็นดิจิทัลให้มีค่าตรงกับค่า UTM ของ 

ข้อมูลดาวเทียมในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองและแปลง (transform) ฐานข้อมูลแผนท่ีท้ังสอง 
เพื่อให้สามารถทับซ้อนกับข้อมูลดาวเทียมได้

4) ย้ายข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์ ARC/INFO มายังระบบซอฟต์แวร์ SPANS  
บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 368

5) รวมกลุ่มชุดดินซึ่งมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกันของพื้นที่ศึกษา 
ทั้งสองเพื่อแปลงเป็นแผนที่แสดงความเหมาะสมดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจ

6) วิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ SPANS
7) พิมพ์แผนที่หลักจากระบบฐานข้อมูลแผนที่ทั้งสองระบบ ด้วยเครื่อง  

pen plotter

การวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูล

การจัดความเหมาะสมของดินส�าหรับการปลูกพืชหลัก พิจารณาจากคุณสมบัติ 
ของดินแต่ละชนิดกับความต้องการของพืช จัดล�าดับความเหมาะสมของดิน 5 ชั้น คือ

1) ชั้นดินที่มีความเหมาะสมที่สุด
2) ชั้นดินที่มีความเหมาะสม
3) ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง
4) ชั้นดินที่มีความเหมาะสมน้อย
5) ชั้นดินที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้โดยมีแผนที่ 6 ประเภท คือ
1) แผนที่แสดงเนื้อดินส่วนใหญ่ในระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร
2) แผนที่แสดงชั้นก้อนกรวด ลูกรัง เศษหิน ซึ่งมีปริมาตรมากกว่าร้อยละ 35
3) แผนที่แสดงสภาพให้ซึมผ่านได้ของดิน (permeability)
4) แผนที่แสดงความอุดมสมบูรณ์เฉลี่ยในระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร
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5) แผนที่แสดงการเสี่ยงต่อการขาดน�้า
6) แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ

การวิเคราะห์และซ้อนทับข้อมูล มี 2 วิธี
1) การวิ เคราะห ์และซ ้อนทับข ้อมูลด ้วยวิธี  Modeling ได ้จ�านวนชั้น 

ความเหมาะสมมาก จึงต้องจัดกลุ่มรวมกันเป็น 3 ช้ัน คือ เหมาะสมท่ีสุด เหมาะสมปาน
กลาง และไม่เหมาะสม

2) การวเิคราะห์และซ้อนทบัข้อมูลด้วยวธิ ีindex เป็นการก�าหนดค่าคะแนนและ 
น�้าหนักให้กับตัวแปรแต่ละชนิด จากนั้นจึงจัดจ�านวนชั้นตามความเหมาะสม 3 ชั้น คือ

•  พื้นที่ที่เหมาะสม
•  พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง และ
•  พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

รูปที่ 1.4 และ 1.5 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมในการ
ปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่ศึกษาใน อ.พัฒนานิคม ด้วยวิธี Modeling และด้วยวิธี Index 

ผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี ได้รับชั้นความเหมาะสมบนแผนที่ไม่เหมือนกัน  
วธิ ีModeling จะได้รบัจ�านวนชัน้มากกว่าจงึน�ามารวมกลุม่กนัเพือ่ให้เข้าใจง่าย ปรากฏว่า 
ชั้นความเหมาะสมซึ่งจัดท�าโดยวิธี Modeling และ Index ให้ผลเหมือนกัน เนื่องจาก 
ข้อมูลของตัวแปรจ�ากัด และการก�าหนดค่าคะแนนและน�้าหนักของตัวแปรเท่ากัน  
การศึกษานี้ได้จ�าแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของพืชหลักแต่ละชนิดเป็น 3 ชั้น คือ  
เหมาะสม เหมาะสมปานกลางและไม่เหมาะสม 
และพื้นที่ ไม ่ควรใช ้ในการเกษตร ได ้แก ่  
บริเวณภเูขาทีม่คีวามลาดชนัสงู แหล่งน�า้ และ
บ ่อลูกรัง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ 
ความถกูต้องในภาคสนามโดยเปรยีบเทยีบกบั
ผลผลิตของพืชแต่ละชนิดในดินแต่ละชั้น 
ความเหมาะสม รวมทั้งการจัดท�าแปลง
ทดสอบอีกด้วย
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รูปที่ 1.4 แสดง
ตัวอย่างการ
วิเคราะห์พื้นที่ดิน 
ที่มีความเหมาะ
สมในการปลูก
ต้นทานตะวันใน
พื้นที่ศึกษาใน 
อ.พัฒนานิคม ด้วย
วิธี Modeling

รูปที่ 1.5 แสดง
ตัวอย่างการ
วิเคราะห์พื้นที่ดิน
ที่มีความเหมาะ
สมในการปลูก
ต้นทานตะวันใน
พื้นที่ศึกษาใน 
อ.พัฒนานิคม  
ด้วยวิธี Index
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