
พระเกียรติเกริกไกร

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)



พระเกียรติเกริกไกร
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เกริกเกียรติกษัตริย์ไทย

พระปรชีาสามารถดา้นอกัษรศาสตร ์โดยเฉพาะภาษา

อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน รวมทั้งบาลี สันสกฤต เขมรโบราณ 

และเทวนาครี ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากหนังสือที่ทรงแปลจาก 

ภาษาต่างประเทศหลายเร่ือง อาทิ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ  

ติโต และพระมหาชนก เป็นต้น
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พระปรีชาสามารถด้านการทรงดนตรีสากล ไม่ว่าจะ

เปน็แคลริเนต แซก็โซโฟน และเปยีโน ประกอบกบัทรงสนพระราช-

หฤทัยในการประพันธ์บทเพลงด้วยทำานองสากล เช่น เพลงบลูส์
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พระปรีชาสามารถด้านกีฬา ทรงเป็นนักกีฬาสากลที่มี

พระปรีชาสามารถ ทรงเคยเข้าร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

และไดร้บัรางวลัเหรยีญทองชนะเลศิจากการแขง่ขนัเรอืใบประเภท

โอเค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปี ๒๕๑๐
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การเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำาดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์

จกัร ีเมือ่ปี ๒๔๙๓ แล้วน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็ฯ 

เยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ เมื่อเสด็จนิวัต

พระนครในปี ๒๔๙๔ พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่เสด็จฯ เยี่ยม

เยือนพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

สว่นการเสดจ็ฯ เยอืนตา่งประเทศในชว่งนัน้ เริม่ตน้ตัง้แตป่ ี๒๕๐๒
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ด้วยพระราชจริยาวัตรอันงดงามและการวางพระองค์

อย่างดี เยี่ ยมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้

ทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับผู้นำาของประเทศที่เสด็จฯ เยือนให้

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้นำาของหลายประเทศ

ไดเ้ดนิทางมาเยอืนประเทศไทยในระยะตอ่มา ช่วยให้นโยบายการ

ตา่งประเทศและการดำาเนนิการทางการทตูสะดวกราบรืน่ขึน้ ทัง้ยงั

ทำาให้รัฐบาลต่างประเทศและเอกชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

ประเทศไทยในเวลาต่อมาด้วย
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นานาชาติซ้องสรรเสริญ

หลักการอันเป็นสากล

ในชว่งระยะ ๑๐ ป ีแรกนัน้ พระองคท์รงเนน้การสงเคราะห์

และงานด้านสาธารณสขุ ด้วยทรงเหน็วา่เปน็เรือ่งเรง่ดว่น เหมอืน

ดังกรณีคนป่วย ก็จะต้องให้ยาระงับไข้แก้ปวดก่อน แล้วจึงรักษา

อาการอื่น หรือหาทางป้องกันโรคนั้นๆ ต่อไป
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ในระยะต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำาริเพื่อแก้ปัญหา

ในเชิงโครงสร้าง ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา และทรงงานเพื่อ 

พสกนิกรอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย คุณค่าของแนวพระราชดำาริ  

หรือหลักการของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเปน็แนวคดิ

หรือหลักการทีเ่ปน็ทีย่อมรบัในระดบัสากล ซึง่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์

ทีเ่ปน็รปูธรรมอยา่งแทจ้รงิ ไดแ้ก ่หลกัการธรรมชาต ิหลักการทีง่า่ย 

ต่อการเขา้ใจ หลกัประชาพจิารณ ์หลกัการความย่ังยืน พออยู่พอกนิ  

และหลักการบูรณาการ
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มิตรไมตรีต่อเพื่อนบ้าน

นอกเหนือจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราชดำาริเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยของ

พระองค์แล้ว ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ความช่วยเหลือให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ดังกรณีของประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันได้แก่ โครงการ

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว 

(หลัก ๒๒) ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง  

กำาแพงนครเวียงจันทน์ ดังคำากล่าวของท่านไกสอน พมวิหาน 

ความตอนหนึ่งว่า
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“...หากโครงการดังกล่าวนี้เกิดข้ึน และดำาเนินไปได้ 

อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับประเทศ

และประชาชนลาวของข้าพเจ้า ทั้งจะเป็นสัญลักษณ์แห่ง

ไมตรีจิต มิตรภาพฉันพี่น้องและความร่วมมืออันดีระหว่าง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับราชอาณาจักร

ไทยชั่วกาลนานอีกด้วย...”
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สืบสานแนวพระราชดำาริสู่การขยายผล

ความสำาเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากได้มีการขยายผลความ

สำาเร็จออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงกับพ้ืนที่ของโครงการ และได้มี

การขยายผลออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน

แล้วยังมีการขยายผลไปดำาเนินการในต่างประเทศ ดังกรณีของ

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตร - ป่าไม้ควนตัน ในประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น
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ศูนย์กลางเครือข่ายหญ้าแฝกระดับโลก

โครงการพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชดำาริ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำาริใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานไว้เป็นครั้งแรก  

เมือ่วนัที ่๒๒ มิถนุายน ๒๕๓๔ เนือ่งจากดนิในประเทศไทย ซึง่เปน็
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ปัจจัยสำาคัญสำาหรับเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประชาชน

ส่วนใหญ่ในประเทศ ประสบปัญหาคุณภาพเสื่อมโทรม และมีการ

ชะล้างพังทลาย โดยเฉพาะในพื้นที่สูง พระองค์ได้พระราชทาน 

พระราชดำาริให้มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน

และนำ้า ทั้งน้ี ทรงเห็นว่าหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากที่หยั่งลึก 

และเป็นแนวแผงสามารถใช้เป็นกำาแพงกั้นเพ่ือลดการไหลบ่า 

ของนำา้และกกัตะกอนดิน ชว่ยลดการชะลา้งพังทลายและเพ่ิมธาตุ

อาหารในดินอีกทางหนึ่ง
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สานสัมพันธ์เพื่อนบ้านไพบูลย์

จากความสำาเร็จและความสนใจในโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริในด้านต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมี

บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนานาประเทศ ได้ริเริ่มที่จะนำา

แนวพระราชดำารโิดยเฉพาะเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียง ขยายผลไปยงั 

ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ เป็นการดำาเนินงาน 

ร่วมกันระหว่างกรมวิเทศสหการ (หรือสำานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน) กระทรวงการต่างประเทศกับ

สำานักงาน กปร. เรียกว่า โครงการบัวแก้วสัมพันธ์
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นานาชาติประทับใจและรับไปปฏิบัติ

นับต้ังแต่เร่ิมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จนถึงปัจจุบัน มีพระประมุข ประมุข ผู้นำาองค์กร หน่วยงานจาก 

ต่างประเทศได้มาศึกษางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

หลายครั้ง เช่น สมเด็จพระราชาธิบดีกุลสตาฟที่ ๑๖ และสมเด็จ

พระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒  

และเจ้าชายฟิลลิปแห่งสหราชอาณาจักร เจ้าชายฮาจีอัลมูห์ทาดี  

บิลลาห์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม เจ้าชายอากิชิโน 

แห่งประเทศญีปุ่น่ พรอ้มดว้ยพระชายา พระราชาธบิดแีหง่มาเลเซยี  

นายไกสอน พมวหิาน และนายหนฮูกั พมูสะหวนั ประธานสาธารณรฐั 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
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นอกจากนี้  บางองค์กรยังได้นำาแนวทางตามแนว 

พระราชดำาริไปดำาเนินการ ดงัเชน่ การประชมุ The World Summit 

on Sustainable Development (WSSD) ประจำาปี ๒๕๔๖ ซึ่งจัด

โดยองค์การสหประชาชาติ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างชี้ชัดถึงการได้รับ

ความยอมรับในระดับสากล
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สื่อต่างชาติเทิดพระเกียรติพระผู้มีคุณ

พระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นที่ 

ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสายตาสื่อมวลชนต่างชาติ เช่น 

นิตยสาร เอเชียวีก (Asia Week) เสนอข่าวและเขียนบทความ

สดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส 

มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ เม่ือพุทธศักราช ๒๕๔๒
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พระเกียรติคุณขจรไกล

นานาชาติได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ ดังนี้

• วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ : เหรียญทอง

เฉลิมพระเกียรติคุณในการนำาชนบทให้วัฒนา 

(The Gold Medal of Outstanding Leadership 

in Rural Development) ทูลเกล้าฯ ถวายโดย The 

Asian Institute of Technology เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระปรชีาสามารถในการรเิริม่โครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
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• วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ : เหรียญสดุดีของ

องค์กรโรตารี่สากล (The Award of Honor) 

ทลูเกล้าฯ ถวายโดย องคก์รโรตารีส่ากล (The Rotary 

International) เพือ่เฉลมิพระเกยีรตทิีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศอย่าง

จริงจัง ตลอดจนพระองค์ได้พยายามสรรค์สร้าง

สัมพันธภาพอันดีงามระหว่างประเทศไทยและนานา

ประเทศเป็นอย่างดี ด้วยเหรียญสดุดีนี้เป็นเหรียญ

สูงสุดขององค์กรโรตารี่สากลที่มอบให้แก่ประมุขหรือ

ผู้นำาของประเทศที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการพัฒนา

ประเทศ
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• วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ : เหรียญฟีแล (Philae 

Medal) ทูลเกล้าฯ ถวายโดย องค์การศึกษาวิทยา-

ศาสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดารและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น

• วันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ : เหรียญทอง

ประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม (UNDP 

Gold Medal of Distinction) ทูลเกล้าฯ ถวายโดย 

โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ

ดีเดน่จนเปน็ทีย่อมรบัของนานาประเทศเกีย่วกบัการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ : เหรียญทอง

สาธารณสขุเพือ่มวลชน (Health-for-All) ทลูเกลา้ฯ 

ถวายโดย องค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยตระหนัก
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ในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ 

นานปัการเพือ่ประโยชนท์างดา้นการสาธารณสขุและ

เพือ่สุขภาพ และความกนิดอียูด่ขีองพสกนกิรชาวไทย

• วันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ : เหรียญรางวัล 

เทิดพระเกียรติในด้านการสงวนรักษาความ 

หลากหลายทางชีวภาพ (The Natura Pro Futura) 

ทูลเกล้าฯ ถวายโดย The International Society of 

Chemical Ecology (ISCE) เพื่อประกาศเกียรติคุณ

ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

• วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ : รางวัล The 

International Merit Award ทลูเกลา้ฯ ถวายโดย The 

International Erosion Control Association (IECA) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่าง 

สำาหรับการพัฒนาประเทศอื่นๆ ที่จะได้ปฏิบัติตาม 

ในเรือ่งการอนรุกัษด์นิโดยใช้หญา้แฝกในการปรบัปรงุ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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• วนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๓๖ : รางวัลหญา้แฝกชบุสำาริด 

(The Bronze Vetiver Sculpture Award) ทลูเกลา้ฯ 

ถวายโดย ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อเฉลิม 

พระเกียรติในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรดินและนำ้า เป็นรางวัล

สดุดีพระเกียรติคุณสำาหรับความสำาเร็จทางด้าน

วิชาการและการพัฒนาในการส่งเสริมเทคโนโลยี 

หญ้าแฝกระหว่างประเทศ

• วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ :  รางวัลสดุดี  

พระเกยีรติคณุดา้นปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  

(Award of Appreciation in Recognition of 

Outstanding Contributions in the Field of 

International Drug Control) ทูลเกล้าฯ ถวาย

โดย โครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ 

(The United Nations International Drug Control 

Programme หรอื UNDCP) เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละ 

สำานกึในพระมหากรณุาธคุิณ ในดา้นการแกไ้ขปญัหา 

เร่ืองยาเสพติด โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
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จัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริขึ้น  

เพ่ือช่วยเหลือพสกนิกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สูง 

และในเวลาเดียวกัน ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการ 

ปลูกฝิ่นของชาวเขาด้วย ซึ่งโครงการนำาร่องดังกล่าว

เป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นการผสมผสานระหว่าง

ความเจริญด้านวัตถุและวัฒนธรรมของมนุษย์

• วันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๓๘ :  เห รียญสดุดี  

พระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาเกษตร (Agricola)  

ทูลเกล้าฯ ถวายโดย องค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture 

Organization หรือ FAO) ในฐานะที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศ

พระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดย

เฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูก บำารุงรักษานำ้า

และบำารุงรักษาปา่ ซึง่พระองคท์รงยึดหลกั “สนบัสนนุ

การพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต”  

มาเป็นหลักปฏิบัติ
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• วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ : เหรียญทองเทิดพระ- 

เกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 

๕๐ ปี (The International Rice Award) ทูลเกล้าฯ 

ถวายโดย สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (The 

International Rice Institute หรือ IRRI) เพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง

มุ่งม่ันพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย 

ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการปลูกข้าว 

และเพือ่เปน็การสดดุแีละรำาลึกถึงพระมหากรณุาธคุิณ

ที่ทรงห่วงใยและอุทิศพระวรกายในการพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพสกนิกร
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• วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ : โล่เกียรติคุณในการ

บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในระดับ

ผู้นำาประเทศ (The Presidential Award for 

Humanitarian Service) ทลูเกลา้ฯ ถวายโดย องคก์ร

โรตารี่สากล (The Rotary International) เพื่อเฉลิม 

พระเกียรติการทรงงานพัฒนาประเทศในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ 

พสกนกิร และธำารงไวซ้ึง่สนัตสิขุ ความเจรญิกา้วหนา้ 

ความรุ่งเรืองของประเทศชาติ ตลอดจนความเป็น

เอกภาพแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก

• วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ : รางวัล The 

Partnering for World Health Award ทูลเกล้าฯ 

ถวายโดย วิทยาลัยแพทย์รักษาโรคทรวงอกแห่ง

สหรัฐอเมริกา (The American College of Chest 

Physicians) เพื่อแสดงความช่ืนชมและสำานึกใน 

พระวิริยอุตสาหะที่ทรงสนับสนุนให้มีการป้องกัน 

และรักษาโรคทรวงอกในประเทศไทย และเพ่ือเฉลิม 

พระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน

อย่างอุทิศพระวรกายเพื่อสุขภาพพลานามัยของ 

ปวงชนชาวไทย
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• วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ :  เหรียญทอง 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในฐานะท่ีทรงเป็นท้ังผู้นำา ผู้บุกเบิกและดำาเนินงาน 

โครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนใน

ประเทศไทย ทลูเกล้าฯ ถวายโดย The International 

Council for Control of Iodine Deficiency Disorders 

(ICCIDD) 

• วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ : เหรียญทองสดุดี

พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ทรงห่วงใยต่อสุขภาพปอดของประชาคมโลก 

ทูลเกล้าฯ ถวายโดย สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรค

และโรคปอดนานาชาติ (The International Union 

Against Tuberculosis or Lung Disease หรือ 

IUATLD)

• วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ : รางวัล International 

Humanitarian Award ทูลเกล้าฯ ถวายโดย สโมสร

ไลอ้อน (The Lions Clubs International) เพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
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สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น

• วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ : เหรียญเทเลฟู้ด 

(Telefood Medal) ซึ่งเป็นเหรียญเทเลฟู้ดเหรียญ

แรกของโลก ทูลเกล้าฯ ถวายโดย องค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and 

Agriculture Organization หรือ FAO) เพ่ือเฉลิม 

พระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศ

พระองค์เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ 

ในถิ่นชนบทไทยให้ยืนหยัดต่อสู้ เพิ่มผลผลิตทาง 

การเกษตรและพึ่งพาตนเองได้

• วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ : สิทธิบัตรฝนหลวง 

“Weather Modification by Royal Rainmaking 

Technology” เลขที่ ๑๔๙๑๐๘๘ ออกโดยสำานัก

สทิธบิตัรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสำานกั

สิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมจำานวน ๑๑ 

ประเทศ พร้อมได้ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน

ใน European Patent Bulletin 
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• วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ : รางวัลความ

สำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human 

Development Lifetime Achievement Award)  

ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programme-UNDP) ทลูเกล้าฯ ถวาย

โดย องค์การสหประชาชาติ
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• วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ : รางวัลโกลบอล ลีดเดอร์  

อวอร์ด (WIPO Global Leaders Award) ของ 

องคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (World Intellectual 

Property Organization หรอื WIPO) รางวลั “ผูน้ำาโลก” 

แด่ผลงานกังหันนำ้าชัยพัฒนา ฝนหลวง ไบโอดีเซล  

และทฤษฎีใหม่ ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศ

พระวรกายใชง้านทรัพยส์นิทางปญัญาสง่เสรมิพัฒนา

ประเทศให้พสกนิกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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พระปรีชาสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หลกัการทรงงานและพระปรชีาสามารถในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง จาก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ช่วยให้ชาวไทยได้พ้นจาก

ความทกุขเ์ขญ็ไดอ้ยา่งยัง่ยนื และยงัสง่ผลถงึการบรรเทาทกุขโ์ศก

และพัฒนาชีวิตให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

รางวลัและคำาสดดุเีฉลมิพระเกยีรตทิัง้หลายทีไ่ดท้ลูเกลา้ฯ 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจักษ์พยานอย่างดี 

ถึงพระปรีชาสามารถในพระองค์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระปรีชา

สามารถอันเป็นที่ยอมรับด้วยใจของประชาคมโลกเป็นสิ่งที่

ประชาชนไทยปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่มีบุญได้เกิดมาเป็น 

คนไทย ได้อาศัยร่มพระบารมีและพระปรีชาญาณในพระองค์ 

ช่วยปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยที่คุกคามประชาชนให้สิ้นไป

มิเพียงคนไทยเท่านั้นที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ในพระองค์ แต่ยังเป็นท่ีเล่าขานช่ืนชมในหมู่ชนนานาชาติอยู่เสมอไป

นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวสดุดี

พระองค์ไว้ในโอกาสดังกล่าวว่า
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“พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอ้ือไปยังบรรดาผู้ท่ี

ยากจนที่สุด และเปราะบางที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟัง

ปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขา

เหล่านั้นให้สามารถยืนหยัดดำารงชีวิตของตนเองต่อไปได้

ด้วยกำาลังของตัวเอง...โครงการเพ่ือการพัฒนาชนบทต่างๆ 

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับ

ประชาชนนับเป็นล้านๆ  ทั่วทั้งสังคมไทย”



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

38

พระราชดำารัสตอนหน่ึงของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง

บรูไนดารุสซาลาม ในนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ทั้ง  

๒๕ ประเทศ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ 

พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

ณ วันนี้ ประชาคมโลกต่างตระหนักถึงความสำาเร็จ

ทั้งหลายทั้งปวงของฝ่าพระบาท หม่อมฉัน องค์พระประมุข

และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มาพร้อมเพรียงกัน ณ 

ที่นี้ จึงมีความปลาบปล้ืมปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์การ

สหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำาเร็จสูงสุด

ด้านการพัฒนามนุษย์แด่ฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบาท พระราชกรณียกิจและความสำาเร็จ

ทั้งหมดที่กล่าวมาของฝ่าพระบาท ทำาให้หม่อมฉัน องค์
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พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ณ ที่นี้   

ต่างรู้ซึ้งตระหนักได้ดีว่า เหตุใดประชาชนของพระองค์จึง

ได้พร้อมใจกันทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”  

แต่หม่อมฉัน ตลอดจนองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะ 

ทุกพระองค์ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานในวันนี้ 

ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่ายแต่มีค่าและสะท้อน

ถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ณ ที่ น้ี คือ  

ฝ่าพระบาททรงเป็น “มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของ

พวกเรา”
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ฝ่าพระบาททรงเป็นพลังบันดาลใจให้กับพวกเรา

เหล่าพระประมุขด้วยกัน และส่ิงนี้ คือเหตุสำาคัญลำ้าลึกของ

ความพร้อมเพรียงกันมาถวายพระเกียรติในครั้งนี้

คำาประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่โครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

รางวัลความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ณ วังไกลกังวล 

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๙

องค์การสหประชาชาติมีความปลื้มปีติที่ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความ

สำาเ ร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์  ซึ่ ง เป็นโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดทำาขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วม

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 

หกสิบปี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมุ่งเน้นบำาเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
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ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด เป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาชาวโลก  

จงึพากนัขนานพระนามวา่เปน็ “พระมหากษตัรยิน์กัพฒันา” 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วย 

พระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่

ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรง 

รับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทาน 

แนวพระราชดำาริเพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถ 

พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเพ่ือพัฒนา

ชนบท ซึ่งมีจำานวนมากมาย ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู้ 
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และนวัตกรรมทีเ่อือ้ตอ่ความกา้วหนา้ 

ในการพัฒนา และยังประโยชน์ให้แก่ 

พสกนิกรทั่วประเทศ อาทิ โครงการ 

พัฒนาเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม โครงการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนำ้าอย่าง

ยั่งยืน รวมทั้งโครงการป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อนจากนำ้าท่วม

และภัยแล้ง

ดว้ยพระปรชีาสามารถในการทรงเปน็นกัคดิและทรง

มีคุณูปการต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ทำาให้นานาอารยประเทศ

ตื่นตัวในการจัดรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้

แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาทท่ีมีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาของ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นทาง

สายกลางแบบพอประมาณ การบริโภคอย่างมีเหตุผล และ

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทานและลดผลกระทบ 
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จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ปรัชญาดังกล่าวนี้ สามารถ 

นำาไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกันทั่วโลกในยุคแห่งโลกาภิวัตน์

อันฉับไวนี ้รวมทัง้สนบัสนนุความเพยีรพยายามขององคก์าร

สหประชาชาติในการส่งเสริมการพัฒนาคน โดยมีเป้าหมาย

ศูนย์กลางในการพัฒนา คือ ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนของ

ประชาชน 

ดว้ยรางวลัความสำาเร็จสูงสดุดา้นการพฒันามนษุยน์ี ้ 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะเชิดชูส่งเสริม

ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและแนวทางการปฏิบัติจาก

โครงการพัฒนาที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และช่วย

จดุประกายแนวความคดิในปรชัญาดงักลา่วสูน่านาประเทศ

ต่อไป ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติและ 

ภาคภมิูใจเป็นอย่างย่ิงทีไ่ดท้ลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายรางวลั

ความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่ใต้ฝ่าละออง 

ธุลีพระบาท 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

________________________
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

	 ๑.	 นายเฉลิมเกียรต	ิแสนวิเศษ	 เลขาธิการ	กปร.

	 ๒.	 นายโกวิทย์	เพ่งวาณิชย์	 รองเลขาธิการ

	 ๓.	 หม่อมหลวงจิรพันธุ	์ทวีวงศ์	 รองเลขาธิการ

คณะทำางาน

	 ๑.	 นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์	 รองเลขาธิการ	ประธานคณะทํางาน

	 ๒.	 นายปวัตร์	นวะมะรัตน	 ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ

	 ๓.	 นางสุพร	ตรีนรินทร์	 ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน

	 ๔.	 นางศศิพร	ปาณิกบุตร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๕.	 นายศุภรัชต	์อินทราวุธ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๖.	 นางกุญชัชญา	ทองคํา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๗.	 นายอิทธิพล	วรนุช	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๘.	 นางสาวณัฐฤดี	แสนทวีสุข	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

	 ๙.	 นางสาวปุญชรัสมิ์	ราศรี	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพประกอบ

	 	ฝ่ายโสตทัศนศึกษา	สํานักประชาสัมพันธ์	สํานักงาน	กปร.

พิมพ์ที่

	 	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จํากัด	(มหาชน)

ปีที่พิมพ์

	 	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	 	 ISBN	978-974-7569-16-2



จัดพิมพ์โดย
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