
๒๑

สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กชนบท
	
	 เมื่อสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้มี
โอกาสเสด็จพระดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ	 ทรงเห็นว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่ง
คือ	 การขาดแคลนการศึกษาที่ดีและทั่วถึง	 รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่ ไม่ทันสมัย	 ทรงทดลอง		
สร้างสื่อการเรียนการสอนขึ้นในรูปแบบของเกมต่างๆ	แล้วทรงบันทึกข้อมูล	วิเคราะห์ผล	และติดตาม
ผลการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นๆ	 ทั้งนี้หากมีปัญหาต่างๆ	 พระองค์จะทรงวิเคราะห์พร้อมทั้ง		
พระราชทานแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
	 	
	 สื่อการเรียนการสอนที่พระองค์ทรงสนพระทัยคือ	 สื่อการสอนเสริมทักษะภาษาไทย	 ได้แก่	
ชุดเกมไปโรงเรียน	 ชุดเกมบัตรอักษรสามหมู่	 และชุดเกมบัตรต่อภาพ	 ซึ่งแต่ละชุดการสอนนั้นมี		
จุดประสงค์ในการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 เช่น	 การฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น	 ได้แก่เกมชุด		
“ไปโรงเรียน”	มิได้มีจุดประสงค์สอนการอ่าน	หากแต่เป็นการฝึกให้เด็ก	 “อ่านได้-อ่านเป็น”	คำแนะนำ
อันทรงคุณค่าที่พระราชทานหลังจากทรงวิเคราะห์ชุดเกมนี้	คือ	



๒๒

	 “ผู้ใช้จะต้องเข้าใจ ต้องดูให้ดีว่าเกมนี้มีความมุ่งหมายอย่างไร เป็นการเสริมไม่ใช่การสอน
เสริมให้เด็กมีแรงจูงใจอยากจะเล่นอยากจะสนุก ก็เลยทำให้อยากอ่านให้มากขึ้น การเล่นเกมทำให้ได้
ซ้อมการอ่านบ่อยขึ้นครูคงจะเห็นว่าเด็กดีขึ้นเพราะได้อ่านมากๆเข้าแต่ครูต้องเข้าใจว่าเป็นการเสริม
ไม่ใช่การสอน ถ้าสอนก็ต้องสอนข้างนอก หรือเวลาเล่นถ้าเด็กอ่านไม่ออก ก็ต้องสอนว่าจะให้เด็กทำ
อย่างไร อ่านอย่างไร ผสมตัวอย่างไร ถ้าเด็กอ่านได้ก็ไม่ต้องสอน นอกจากอ่านผิดอ่านถูกก็ชี้แนะ
และครูต้องดูให้ดีว่าเด็กมีระเบียบหรือไม่ การวางของก็ควรสอนให้เด็กมีระเบียบด้วย เกมนี้ช่วยให้
เห็นนิสัยของเด็ก เด็กบางคนมีระเบียบมาก บางคนวางตัวเป็นตำรวจสนาม คอยดูว่าเด็กอีกคนวางดี
หรือเดินถูกไหม”
		
	 สำหรับชุดเกมบัตรอักษรสามหมู่	 เป็นเกมที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
โดยเฉพาะ	 เพื่อช่วยให้เด็กที่ ไม่รู้จักตัวอักษรเลยให้มีโอกาสเรียนรู้จักพยัญชนะและสระของอักษรไทย
ได้เร็วขึ้น	ส่วนเกมบัตรต่อภาพเป็นการจับคู่บัตรอักษรและบัตรภาพเพื่อฝึกการจำให้ง่ายขึ้น		
	
	 พระดำริอีกหลายประการในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	 ยังผลให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง	 โดยทรงเล็งเห็นว่ากลุ่มนักเรียนที่ ไม่มีโอกาสได้ใช้สื่อการเรียนเช่น
นักเรียนในเมืองใหญ่	 ควรจะมีโอกาสพัฒนาทักษะของตนเองได้มากขึ้น	 มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา
ในประเทศไทย	(ส.ส.อ.ท.)	รับพระราชทานพระดำริต้นแบบเกมต่างๆ	ดังเช่น	เกมต่อบัตรอักษร	–	ภาพ	
เพื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ชุดบันไดงู	เกมต่อบัตรภาพ	–	คำ	ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	๑	เพื่อเสริมการอ่านภาษาไทย	เกมต่อบัตรคณิตศาสตร์	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑			
เกมต่อบัตรภาพ	–	คำ	ระดับชั้นอนุบาล	และเกมต่อบัตรคณิตศาสตร์	ระดับชั้นอนุบาล		



๒๓

องค์อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
	 	
	 “ขอให้ ไปแข่งขันให้ดีที่สุด คิดว่าจะต้องได้เหรียญทองกลับมา ถึงแม้จะได้เหรียญทองมา
เก่งแค่ไหนก็ไม่ให้หยุดแค่นั้นเรามีหน้าที่คือทำชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่เก่งเฉยๆต้องใช้ความเก่งของตนทำ
ประโยชน์ให้แก่สังคมเพื่อช่วยคนที่เก่งน้อยกว่าไม่ใช่ได้เหรียญทองมาแล้วก็นำมาคล้องคอด้วยความ
ภาคภูมิใจอย่างเดียว ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร สิ่งสำคัญต้องช่วยตัวเองก่อน ทำให้ตัวเองมีสภาพ
ชีวิตที่ดีก่อน เมื่อตัวเองแน่นหนาแล้วจึงค่อยคิดช่วยผู้อื่น อย่าคิดว่าฉันเก่งแล้วจะไปช่วยคนนั้นคนนี้
ทันทีต้องช่วยตัวเองก่อนแต่อย่าลืมช่วยผู้อื่นในภายหลังเมื่อมีความพร้อม”
	
	 พระโอวาทที่พระราชทานแก่คณะผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	
ประจำปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๙	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๙	 เผยให้เห็นน้ำพระทัยที่ทรง
เตือนสติไม่ให้เกิดความหลงลืมตัว	และให้รู้จักเอื้อเฟื้อ	ตอบแทนสังคมและแผ่นดินไทย				
	



๒๔

	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ทรงเล็ง
เห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง	 ทรงสนับสนุนกิจกรรมของ
โครงการโอลิมปิกวิชาการ	 ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนไทยมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถใน
กระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับสากลมากขึ้น	 ทรงพระราชทานคำแนะนำและเงินทุนสนับสนุน
กิจการของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	 ด้วยทรงตระหนักดีว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นวิชา
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญมากขึ้น	 ผลจากพระเมตตาและพระอุปถัมภ์ดังกล่าว	
ทำให้ในระยะเวลาเกือบ	 ๒	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 ประเทศไทยได้ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้	 ความ
สามารถเป็นจำนวนมาก	 และจำนวนนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีเพิ่มมากขึ้น
เป็นลำดับ	 การทรงงานด้านการสอนนี้เอง	 แสดงให้เห็นว่าการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ไม่เป็นเรื่อง
ลำบากยากเย็น	 กลับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตหากพิจารณาใน
ด้านการปฏิบัติพระองค์ตามคำสอนในพระบวรพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่าทรงเจริญอิทธิบาท	 ๔	
อย่างเข้มแข็ง	ทรงมีฉันทะความตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานทุกครั้ง	ทรงเอาพระทัยและไตร่ตรองจน
เข้าพระทัยอย่างแจ่มชัด	แล้วจึงพระเมตตาพระราชทานแนวทางให้แก่ผู้อื่นด้วย	
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งานพระนิพนธ์อันล้ำค่า
	
	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ทรงนำ
ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ	 มาทรงพระอักษรเป็นงานพระนิพนธ์มากมาย	 ด้วยทรงรอบรู้อย่างถ่องแท้	
พระองค์จึงทรงเป็นนักปราชญ์พระองค์หนึ่งในพระบรมราชจักรีวงศ์	 งานพระนิพนธ์ต่างๆ	 ล้วนบริบูรณ์
ด้วยสาระความรู้อันหาได้ยากยิ่ง	 สามารถใช้ประกอบการอ้างอิงเมื่อศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี	
เพราะพระองค์ผู้ทรงนิพนธ์ทรงละเอียดถี่ถ้วน	 ทรงรอบคอบ	 และทรงอธิบายเรื่องต่างๆ	 ด้วยถ้อยคำ
ที่กระจ่าง	ทั้งพระปรีชาสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยแต่ทรงพระเยาว์ก็ล้วนประกอบกัน
ให้งานพระนิพนธ์ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง	
	
	 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร	์
แบ่งได้เป็น	๔	หมวด	คือ	พระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์	พระนิพนธ์แปล	พระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว	
และพระนิพนธ์บทความทางวิชาการ	
	
	

ลายพระหัตถ์ในพระนิพนธ์
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 ในปีพุทธศักราช	๒๕๐๐	ทรงเริ่มงานพระนิพนธ์เป็นครั้งแรกคือ	จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ 
พระนามพระราชโอรส ธิดา และพระราชนัดดา	อันเป็นประมวลรายพระนามพระราชโอรส	พระราชธิดา
และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงสร้างตารางข้อมูลเพื่อแสดง
จำนวนบัญชีพระนามที่ถูกต้อง	และค้นหาได้ง่ายขึ้น		
	
	 จากนั้นเป็นต้นมา	 ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสอ่านงานพระนิพนธ์ที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์อีก
เป็นจำนวนมาก	คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธเรื่องราวอันน่าสนใจในพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟัง	และเวลาเป็นของมีค่า	
ที่ทรงบรรยายให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
พระนิพนธ์เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย ์	 ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องและภาพอันงดงามของเจ้านาย		
ทั้งสามพระองค์แต่ครั้งทรงพระเยาว์	 ทำให้ผู้อ่านได้เห็นความรักและการเลี้ยงดูพระราชโอรสธิดา		
ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติ	
	
	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ทรงนิพนธ์
หนังสือ	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	
อาทิ	 ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า เจ้าฟ้าทหารเรือ	สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ	 ซึ่งนอกจากผู้อ่าน
จะได้ทราบข้อมูลอันน่าสนใจเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก		
แล้วก็ยังเห็นความละเอียดรอบคอบ	 และพระอัจฉริยภาพในการทรงงานด้านหนังสือขององค์ผู้ทรง
นิพนธ์ด้วย		
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	 งานพระนิพนธ์อีกประเภทหนึ่งที่ ได้รับความสนใจอย่างมาก	คือ	พระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว		
ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 โปรดการเสด็จ
ท่องเที่ยวเชิงวิชาการมาก	 ดังเช่น	 การเสด็จเยือนแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์ในประเทศไทย		
ได้เสด็จไปทอดพระเนตรวัดสำคัญของจังหวัดต่างๆ	 แหล่งโบราณคดี	 ตลอดจนสถานที่สำคัญอื่นๆ		
ทุกครั้งจะพระราชทานคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร	เกี่ยวกับปีพุทธศักราช	การจัดเก็บ	การอนุรักษ์	
และการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ	 อันจะยังประโยชน์แก่ผู้สนใจอย่างมาก	 ครั้นเสด็จไปต่างประเทศ		
ก็จะทรงนิพนธ์เรื่องการเสด็จยังประเทศนั้นๆ	ซึ่งจะทรงให้ข้อมูลรายละเอียดทุกอย่าง	ทุกครั้งที่เสด็จไป
ยังที่ใดจะทรงมอบหมายให้ผู้ร่วมคณะตามเสด็จแบ่งกันเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์		
และวิชาการอื่นๆ	ตามที่สนใจ	และให้สมาชิกออกความเห็นในเรื่องต่างๆ	ดังที่พระราชทานสัมภาษณ์ไว้
ครั้งหนึ่งว่า	

 “ฉันเขียนหนังสือสองประเภทเท่านั้นคือเรื่องท่องเที่ยวเวลาไปประเทศไหนไม่ได้เขียนเอง
แต่ต้องเป็นเหมือนครูใหญ่จ่ายงาน ใครไปต่างประเทศกับฉันนี้งานหนัก ฉันให้การบ้านเขียนทุกวันเลย
บันทึกอะไรต่ออะไรแล้วฉันต้องมานั่งรวบรวมขึ้นทำเป็นเล่ม แล้วฉันเขียนคำนำจะได้รู้จุดประสงค์ของ
หนังสือคำส่งท้ายหรือคำวิจารณ์ฉันก็มาเขียนรวบรวมขึ้น...อีกประเภทหนึ่งก็เรื่องครอบครัวฉันอย่าง
ที่เขียนเรื่องแม่ ๒ เล่ม “แม่เล่าให้ฟัง” และ “เวลาเป็นของมีค่า” แล้วก็หนังสือ “พระราชธิดาใน
รัชกาลที่๕”...”



๒๘

 สำหรับหนังสือ	 แม่เล่าให้ฟัง	 และเวลาเป็นของมีค่านั้น	 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัด
พิมพ์เผยแพร่ไปยังห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ	
	 	
	 งานพระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยวที่ปรากฏในบรรณพิภพมีอยู่มากมาย	อาทิ	๑	โหลในเมืองจีน
ยูนนาน	 สายธารอารยธรรมจีน	 ภูฏาน	 :	 เกาะเขียวบนแผ่นดิน	 ที่ ไซบีเรียหนาวไหม	 จีนอีสานและ
เสฉวน	:	จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊	ตุรกี	:	ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออคโตมัน	เป็นต้น	
	



๒๙

	 ในการพระนิพนธ์หนังสือ	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์	 จะทรงงานด้วยความละเอียดรอบคอบ	 และทรงตั้งพระทัยให้ผู้อ่านได้รับ
ประโยชน์จากงานพระนิพนธ์อย่างเต็มที่	หากมีเรื่องใดที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ	เช่น
การรักษาความเดิมในต้นฉบับ	การค้นหาภาพถ่ายสำคัญที่ ไม่ใคร่พบบ่อยนัก	หรือข้อมูลอื่นๆ	ที่ถูกต้อง	
จะมีพระดำริให้คงรักษาต้นฉบับไว้		
	



๓๐

	 เมื่อทรงศึกษาเรื่องต่างๆ	 พระองค์จะมีพระราชประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นให้เผยแพร่
ขยายในวงกว้างขึ้น	 และจะทรงถ่ายทอดด้วยการใช้ภาษาที่ง่าย	 เพราะทรงตระหนักว่าบางเรื่องเป็น
เรื่องยากสำหรับคนทั่วไปและหากเขียนด้วยภาษาวิชาการก็จะกลายเป็นสิ่งยากขึ้น	 งานพระนิพนธ์
สารคดีท่องเที่ยวของพระองค์จึงให้ความรู้ง่ายและให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน	 เพราะจะทรงเริ่มต้น
ด้วยข้อมูลพื้นฐานก่อน	กล่าวคือ	จะอธิบายที่ตั้ง	สภาพภูมิศาสตร์	ประชากร	ศาสนา	พรมแดนติดต่อ	
จากนั้นจึงจะทรงนำสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 อย่างลึกซึ้งและทรงสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยลงใน
งานพระนิพนธ์ด้วย	 สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ข้อมูลเป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 จะทรงนิพนธ์ราย
ละเอียดของสถานที่ต่างๆ	 อย่างครบถ้วนบริบูรณ์	 ดังตัวอย่าง	 หนังสือพระนิพนธ์มหามกุฎราชสันตติ
วงศ์	ก็ทรงดำริว่าต้องมีข้อมูลมากที่สุดและถูกต้องที่สุด	ดังนี้เป็นต้น	

ลายพระหัตถ์ทรงแก้บทสารคดีและแผนที่เดินทาง
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