
 
 

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทําสมุดบันทึก  
“พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ” 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เน่ืองในโอกาสกาสมหามงคล
ครบรอบ ๖๐ ปี แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําสมุดบันทึก “พระม่ิงขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็น
พลั งพัฒนาประเทศ” เ พ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือ
เผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยความซาบซึ้งและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 เลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดทําสมุดบันทึกน้ี สํานักงานฯ ได้ศึกษาและ
รวบรวมพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงบําเพ็ญมาตลอด
ระยะเวลานานกว่า ๖๐ ปี เพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ปวงชนชาวไทย แบ่งออกเป็น ๑๐ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (๒) ด้านการเกษตร (๓) ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ราย ได้  และคุณภาพชี วิ ต  (๔ )  ด้ านการศึ กษา  (๕ )  ด้ านการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (๖) ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (๗) ด้าน
การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (๘) ด้านศาสนา  
(๙) ด้านการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง (๑๐) ด้านการคมนาคม  

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ๒๔๙๔ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลและ
ทุรกันดาร จึงได้เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเย่ียมเยียนราษฎร
ทั่วทุกหนแห่ง เพื่อที่จะทรงทราบถึงความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร และพระราชทานความ
ช่วยเหลือ เพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ 
เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต จนถึงการวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน พระองค์มีพระราชวิริยะ
อุตสาหะดําเนินการทุกวิถีทาง ซึ่งในระยะแรกๆ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือริเริ่มโครงการ
พัฒนาต่างๆ เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในทุกด้าน อันเป็นที่มาของโครงการพัฒนามากมาย
กว่า ๔,๐๐๐ โครงการในปัจจุบัน 

ผลสําเร็จของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ล้วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุก
ให้แก่ประชาชน ที่สําคัญทรง “พัฒนาคน” อันเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการ



๒ 
 
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
อันจะนําพาสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน  โดยการทรงงานพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดเวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมาน้ัน  
เป็นการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางท่ีสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยทรงนํา “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง 
มองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม ทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําตามลําดับขั้น พระองค์ทรงเร่ิมต้นจากสิ่งที่
จําเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ 
ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากน้ันจะเป็นเร่ืองสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและส่ิงจําเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน และ
แหล่งนํ้า โดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใช้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการ
ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด   

 จึงมิได้มีแต่เพียงชาวไทยเท่าน้ันที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ แต่ยังเป็นที่ประจักษ์
แก่นานาประเทศทั่วโลก ต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมาย อาทิ เม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญฟีแล” 
(Philae Medal) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนา
ชนบทในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ต่อมา เมื่อวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญเทเลฟู้ด” 
(Telefood  Medal) ซึ่งเป็นเหรียญเทเลฟู้ดเหรียญแรกของโลก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือความผาสุก 
ของอาณาราษฎรในถ่ินชนบทไทย ให้สามารถเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรและพ่ึงพาตนเองได้ 

 วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล 
“ความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” หรือ Human Development Lifetime Achievement Award  
ซึ่งจัดทําขึ้นเป็นพิเศษ เพ่ือยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อันเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศในการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี มูลนิธิเวิร์ลฟู้ด (World Food 
Prize Foundation) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ ดร.นอร์แมน อี บอร์ล็อค ประจําปี ๒๕๔๙  ในฐานะ 
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ผู้ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่และอุทิศพระองค์ดําเนินโครงการพัฒนาทั่วประเทศ 
ทั้งการส่งเสริมเกษตรกรรม แนะนําเทคโนโลยีใหม่สําหรับใช้ในการเกษตร การพัฒนาแหล่งนํ้า รวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพของเด็กและการศึกษา ฯลฯ 

 ในขณะเดียวกัน องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลเกียรติคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มากมาย อาทิ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญเซเรส” (Ceres) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมแผ่นเงินสลักคําจารึกประกาศพระเกียรติคุณ ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือพัฒนาสตรี
และประชาชนในชนบท เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมทั้งทรงส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ 
โดยมีอักษรจารึกว่า “To give without discrimination”  และวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองโบโรพุทโธ” หรือ 
UNESCO Borobudur Gold Medal ในฐานะที่ทรงอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรม รวมทั้งยกระดับความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้มอีาชีพและความเป็นอยู่ดีข้ึน   
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 ต่อมา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ องค์การกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ทูลเกล้าฯ ถวาย 
“เหรียญ UNICEF Special Recognition Award” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระองค์
แรก ในฐานะที่ทรงเสียสละและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กไทย นอกจากน้ีเมื่อวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ” เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นฐานการดํารงชีวิตของพสกนิกร  เป็นต้น   

  เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลย่ิงน้ี จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศ
สนองพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ด้วยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนําแนว
พระราชดําริของท้ังสองพระองค์มาศึกษาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้บังเกิดผลสืบไป   
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