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บทนํา 
4 สิงหาคม  2541 กรมไปรษณีย โทรเลข
( ใ น ข ณ ะ น้ั น )  ไ ด ทู ล เ ก ล า ฯ  ถ ว า ย
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง 
พรอมสัญญาณเรียกขาน "HS1D" แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นับเปนความภาคภูมิใจของบรรดานักวิทยุ
ส มั ค ร เ ล น ทั้ ง ห ล า ย อ ย า ง ห าที่ สุ ด มิ ไ ด 
นอกจากนี้พระองคทานยังทรงนําเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology: IT) มาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการศึกษาและสังคม เพ่ือลด
ความเหลื่อมทางเทคโนโลยี(Digital Divide)ในสังคมไทย  เน่ืองในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 
2 เมษายน 2552 ผูเขียนจึงขอนําเสนอเรื่องราวอันประทับใจในพระปรีชาสามารถและแบบอยางอันดีงาม
ของพระองคทานผานบทความนี้ เพ่ือเปนเครื่องรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระองค
ทานที่ทรงอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อความอยูดีมีสุขของปวงชนชาวไทย 
 

พระราชประวัติ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี (Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn) เปนพระราชธิดา ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
ราชสมภพ เม่ือวันเสารที่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่ น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (พระราชอุปชฌายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) เปนผู
ถวายพระนามวา "สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย" 

เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนา
ดุลโสภาคย เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี" นับเปนสมเด็จเจาฟาหญิงพระองคแรก ที่ทรงดํารง
ฐานันดรศักดิ์ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แหงพระบรมราชจักรีวงศ 
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พระองคมีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานอักษรศาสตรและดนตรี
ไทย ซ่ึงพระองคไดนํามาใชในการอนุรักษ สงเสริม และใหการอุปถัมภในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
จากพระราชกรณียกิจในดานศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองคจึงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระสมัญญาวา “เอก
อัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปน” นอกจากนี้ พระองคยังทรงประกอบพระราช
กรณียกิจในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดําริสวน
พระองคหลายหลากโครงการ ซ่ึงโครงการในระยะเริ่มตนนั้น มุงเนนทางดานการแกปญหาการขาด
สารอาหารของเด็กในทองถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสูการใหความสําคัญทางดานการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาบุคคลอยางสมบูรณ 
 วิลาศ มณีวัต ไดกลาวไววา “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนเชื้อพระ
วงศซ่ึงเปนที่เทิดทูน เคารพรักจากพสกนิกรชาวไทยเปนลนพน พระองคทรงเปนกันเองกับประชาชนชาว
ไทย ไมวาพระองคทานจะเสด็จไปในงานพระราชพิธี หรือเสด็จเปนทางการหรือสวนพระองคไปในที่
ตางๆ แมจะเปนดินแดนแสนจะทุรกันดาร พระองคทานก็มิไดทรงยอทอหรือทรงแสดงออกถึงความ
เหน่ือยหนาย แตกลับมีพระพักตรอ่ิมเอิบ ทรงแยมพระสรวลกับมวลพสกนิกรที่เขาเฝาหรือติดตามดวย
ความใกลเปนกันเอง ในสวนการตรัสไมวาจะเปนพระดํารัสในงานตางๆหรือที่ทรงตอบขอซักถามของ
สื่อมวลชนหรือราษฎรชาวบานธรรมดา พระองคทานจะทรงแทรกพระราชอารมณขันเปนที่ครื้นเครงสราง
ความแนบแนนแกทุกชุมนุมที่เฝาแหนอยูอยางใกลชิดตลอดมา” 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนแบบอยางของการดํารงตนอยาง
เรียบงาย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทรงใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิต(Long life learning) ทรงอุทิศ
พระองคเพ่ือพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย นับไดวาทรงดํารงพระองคอยูเพ่ือ
ผูอ่ืนโดยแท 
 มีผูเลาวา “บายวันอาทิตยวันหนึ่ง ผูโดยสารในรถไฟฟาบีทีเอส ตางรูสึกประหลาดใจแกมตื่นเตน 
เม่ือบังเอิญพบวามีผูรวมเสนทางเปนถึงเจาฟาเจาแผนดิน โดยพวกเขามิไดรูลวงหนามากอน .. ในวันน้ัน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคที่จะเสด็จฯ ไปทรงซื้อหนังสือที่ราน
หนังสือชื่อญ่ีปุนรานหนึ่งที่หางดิ เอ็มโพเรี่ยม บนถนนสุขุมวิท พระองคทานจึงเสด็จฯเปนการสวน
พระองคแบบไมมีพิธีการใดๆ โดยทรงพระราชดําเนินจากวังสระปทุมที่ประทับมายังสถานีรถไฟฟาบีที
เอสที่สยามพรอมกับผูติดตามคนสนิทอีกเพียง 2-3 คนเทานั้น  
 ผูโดยสารบนรถบางคนเห็นดังนั้น ที่ยืนอยูก็รีบถวายการถอนสายบัว บางก็ยกมือไหวพระองค
ทานอยางแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง จากนั้นเสด็จออก ณ สถานีพรอมพงษและทรงพระดําเนินเขาหางและ
ตอไปยังรานบางคนยังไมทันไดสังเกตพระองคทาน บางคนเลือกหนังสือเพลิน จนเขาใกลพระองคทาน
มากแลว ก็ยังไมรูตัวเลย เพ่ือนที่มาดวยและคนขาง ๆ ตองเขาไปสะกิดใหระวังชนพระองคทาน  
 เม่ือสมเด็จพระเทพฯ ทรงเลือกหนังสือไดตั้งใหญแลว ก็ทรงพระดําเนินมาเขาคิวชําระเงิน
ตามปกติ จากนั้นจึงประทับรถไฟฟากลับวังตามเดิม .. ทําเอาผูคนที่พบเห็นเหตุการณวันน้ันลวน
ปลาบปลื้มปติในความไมถือพระองคอยางหาที่สุดมิได”…(คอลัมนแมงเจาะแจะ, หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 

14 ธันวาคม 2545)  
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ทรงเปนสมเด็จเจาฟานักวิทยุสมคัรเลน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวาย

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง  พรอมสัญญาณเรียกขาน  "HS1D" จาก
กรมไปรษณียโทรเลข (ในขณะน้ัน) เม่ือวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2541 (วันสื่อสารแหงชาติ และครบ 115 
ปของการสถาปนากรมไปรษณียโทรเลข) ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และอาคารกรมไปรษณียโทรเลข ซ่ึงปจจุบันเปนอาคาร
ที่ทําการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ทรงเปนพระบรมวงศานุวงศลําดับที่ 2 ที่ทรงเปนนักวิทยุสมัครเลน ภายหลังจากที่คณะกรรมการ
ประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศ
ไทยและสมาคมวิทยุอาสาสมัคร ไดทูลเกลาฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนชั้นสูง และ
สัญญาณเรียกขาน “HS1A” แดพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2532   

 

สมเด็จเจาฟานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนเจาฟาไอที (Princess of 

Information Technology) ทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในชนบท รวมทั้ง เด็กเจ็บปวย ผูพิการให
ไดมีโอกาสสัมผัสอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต
อันชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเทาเทียมในโอกาสทางการศึกษา ทรงรับเปนองคประธาน
กรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (www.princess-it.org) ซ่ึงนับถึงปจจุบัน (2552) ก็ดําเนินงานมาเปนปที่ 13 แลว พระองค
ทานทรงมีพระราชดําริใหโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เปนโครงการนํารองและเปนตัวอยางของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและสังคม และมีพระราชประสงคจะให
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกบัโครงการนั้นๆ มารับชวงตอไป พระองคทรงเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
กับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตั้งแต ป พ.ศ. 2538 ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับโรงเรียนในชนบท โดยพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปนเพ่ือจัดตั้งเปน
หองเรียนขึ้น และพัฒนามาจนสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ  

มีโรงเรียนในโครงการประมาณ 85 แหง โดยมีโรงเรียนในจังหวัดนครนายก เปนศูนยกลางการ
พัฒนาเพื่อนําแนวทางใหมๆ ไปทดลองใชกับโรงเรียนในชนบท และทรงริเร่ิมโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคนพิการ เพ่ือใหคนพิการสามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือสรางความรู ความบันเทิง พัฒนา
ทักษะ และสรางอาชีพตอไปในอนาคต พระองคทรงมีคณะทํางานที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือหาอุปกรณทาง
เทคโนโลยีและวิธีการชวยเหลือผูพิการในแตละดานอยางเหมาะสม ซ่ึงโครงการนี้มีโรงเรียนศรีสังวาลย 
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนโรงเรียนนํา
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รอง ซ่ึงพบวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จดีมาก ทําใหเด็กพิการสามารถเรียนรูและใช
คอมพิวเตอรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเทียบเทาเด็กปกติ 

นอกจากนี้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริน้ี ยังเพ่ิมโอกาสใหผูตองขังในทัณฑ
สถานไดรับการอบรมและฝกทักษะในการใชคอมพิวเตอรระหวางการถูกคุมขัง เพ่ือสามารถนําความรูที่
ไดรับนําไปพัฒนาตนเองและนําไปประกอบอาชีพได และมีโครงการสําหรับเด็กปวยที่ตองเขารับการ
รักษาภายในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานาน ซ่ึง
อาจจะทําใหขาดโอกาสทางดานการศึกษา โดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการเรียนรู สรางความ
เพลิดเพลิน รวมทั้ง สงเสริมพัฒนาการแกเด็กที่
ปวยดวย ตลอดจน ทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชกับงานทางดานการเผยแพรวัฒนธรรมของ
ไทย 76 จังหวัด ผานทางอินเทอรเน็ต โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดูแลโครงการนี้ 

จากพระราชกรณียกิจทางดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ทําใหวารสารอินโฟแชร (Infoshare) 
ซ่ึงเปนวาสารของสํานักงานดานเทคโนโลยี
ส า ร สน เทศแล ะก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ยู เ น ส โ ก 
(UNESCO) ไดตีพิมพบทความเฉลิมพระเกียรติ
การอุทิศพระองค เ พ่ือการศึกษาเรียนรูด าน
สารสนเทศของเด็กและผูดอยโอกาสของไทย และ
ไดถวายนาม “IT Princess” หรือ “เจาฟาไอที” แด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 ในโอกาสที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานแสดงนิทรรศการและการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ดานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไอทียู เทเลคอม เอเชีย 
2008 (ITU TELECOM ASIA 2008) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปด
งานที่อิมแพค เมืองทองธานี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการปริ๊นเซส พาวิลเลีย่น นําเสนอความสนพระทัย
ดานไอซีทีของพระองค ซ่ึงเริ่มจากคอมพิวเตอรเครื่องแรก Osborne One ซ่ึงคนไทยในสหรัฐอเมริกาเปน
ผูทูลเกลาฯ ถวาย  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกพระสุรเสียงลงเครื่องอัดเสียง
ดิจิตอล ระบบ DAISY(Digital Accessible Information   System) เพ่ือจัดทําหนังสือเสียง ไอซีที สาน
โลกกวาง สรางพลังมวลมนุษย เพ่ือนําไปมอบใหแกเด็กพิการตามโรงเรียนและมูลนิธิตางๆ ทั่วประเทศ 
ทรงเลือกบันทึกพระราชนิพนธรอยกรองที่พระราชนิพนธไวเม่ือป 2519 เร่ือง “เพลงจากใจเพื่อผูอาน” 
โดยทรงอานดวยน้ําเสียงฉะฉาน ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส ความวา  
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 “บัดน้ีฉันเชื่อแลววาฉันรูจักชีวิต จากความทุกขทรมานของมวลมนุษยที่ทองเที่ยวไป
รอบๆ ตัวฉัน จากใบหนาแหงความสุขที่ฉันพบ จากธรรมชาติและจากความงามของประเทศ ครู
เหลาน้ีไดชวยสรางความคิดสวนตัวของฉัน ความฉลาดความรอบรูเกิดจากคําแนะนําของเวลา 
กลอนที่เราเขียน... เปนสื่อแหงความคิดสวนตวัไปสูปรัชญาสากล” 
 

โครงการตามพระราชดําริเพื่อการพัฒนา 

  

จุดเริ่มตนโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจาก
การที่ไดทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทย 
สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นก็คือ ความยากจน เด็กๆ เจ็บปวย ขาดอาหาร ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ  

การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ฯ ในระยะแรก จึงทรงเริ่มตนจากเด็กนักเรียนในพื้นที่
ทุรกันดารที่มีปญหาขาดสารอาหาร ทรงมองเห็นสาเหตุสําคัญของปญหา คือ การขาดแคลนอาหาร แนว
ทางการแกปญหา คือใหมีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ โดยใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนปลูกพืช เลี้ยง
สัตว แลวนําผลผลิตทางการ เกษตรที่ไดมาทําเปนอาหารกลางวันรับประทานกัน ผลระยะสั้น คือ การมี
วัตถุดิบ เชน ผัก เน้ือสัตว ไข ผลไมสําหรับนําไปประกอบอาหารกลางวัน แกปญหาการขาดสารอาหาร
ไดทันที ผลระยะยาว คือ เด็กจะไดรับการพัฒนาพฤติกรรมการกินและภาวะสุขภาพที่เหมาะสม และยังมี
ความรูทางการเกษตรที่สามารถนําไปขยายผลตอที่บานของตนเอง หรือนําไปประกอบอาชีพการเกษตร
สําหรับดํารงชีวิตตอไป สงผลใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่น้ัน ๆ จะเห็นไดวา ทรงหาแนวทาง
และวิธีการในการพัฒนาทั้งที่เปนระยะสั้นและระยะยาวตามสภาพปญหาที่แทจริงของคนเหลานั้น  

โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะตอมาและในปจจุบัน ทรงเนนในดานการพัฒนาการศึกษา
มากขึ้น ดวยมีพระราชดําริวา "...การศึกษาเปนปจจัยหลักในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด 
ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ใหบุคคลดํารงตนอยูในสังคมและในโลก
ไดอยางมั่นคงและมีความสงบรมเย็นได แมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม..." 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ทรง
หวงใยในความดอยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมูเหลา ทั้งชนกลุมนอย และประชาคมเมือง ทุก
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คนควรมีโอกาสไดรับการศึกษา ไดรับบริการจากภาครัฐโดยเทาเทียมกัน ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานแนวพระราชดําริไปสูการ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงมีหลักการสําคัญในสองแนวทาง คือ แนวทางการชวยเหลือ แกไขปญหาความเดือดรอน
ทุกขยากเฉพาะหนาซึ่งราษฎรกําลังประสบอยู หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุง
เสริมสรางขีดความสามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้ ไดพระราชทาน
ขอคิดในการดําเนินงานแกนักพัฒนา ดังที่ไดมีพระราชดํารัสในงานเสวนาทางวิชาการดังกลาว ความ
ตอนหนึ่งวา "...ที่จริงศักดิ์ศรีของมนุษยเปนแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา ถาเราจะเรียก
ตัวเองเปนนักพัฒนา หรือวาจะเปนการพัฒนาดานอาหารโภชนาการหรือดานอ่ืนๆ เร่ืองศักดิ์ศรีของ
มนุษยนาจะเปนไปไดที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิ ประการแรก คือ ใหคนที่เราจะพัฒนาไดกระทําดวยตัวเอง 
และอยากเอง ทําเอง ก็เปนศักดิ์ศรีของเขา ไมใชวาจะตองเปนฝายรับอยูรํ่าไป ถาเราไปทําใหถูกในจุดนี้
ได ก็เปนเรื่องการสงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย ประการที่สอง ตองคิดวาเวลาไปพัฒนา ไมใชวาเราเปนคน
ที่สูงเดนกวาเขา หรือเปนคนที่ศักดิ์ศรีสูงกวาเขา อุตสาหกมตัวลงไปทํางานกับเขา ถาคิดอยางนั้นก็อยา
ไป คือเราไปทําแลวเห็นคนอื่นใครๆ ต่ํากวาหมด ทุกคนต่ํากวาหมด ทุกคนโงกวาหมด อยางนั้นก็คบกัน
ไมได ตองคํานงึถึงศักดิ์ศรีของมนุษย จะไปทํางานกับใครก็ตองชวยกัน เด๋ียวนี้เขาไมเรียกวาไปพัฒนาไป
ชวย เขาเรียกวาความรวมมือกันทั้งน้ัน..."  
 

บทสงทาย 
 นับเปนพระกรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงรับเปนนักวิทยุสมัครสมัครเลน และทรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศเพื่อยังความอยูดีมีสุขแกประชาชนชาวไทยทั้งมวล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดอยโอกาสใน
ชนบทหางไกล จึงสมควรที่เหลานักวิทยุสมัครเลนทั้งหลายจะไดดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ
ถวายพระเกียรติดวยการใชกิริยาที่สุภาพในความถี่ เพ่ือใหการกดคียของทุกครั้งเปน การถวายพระ
เกียรติ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (HS1D) และรวมใจกันถวายพระพรขอให
พระองคทานทรงพระเจริญ กอปรดวยพระเกษมสําราญ เปนม่ิงขวัญของเหลานักวิทยุสมัครเลนและปวง
ชนชาวไทยสืบไป 
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