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King of Kings

วันพฤหสับดทีี ่ 8 มถุินายน 2549  
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิล
อดลุยเดช ทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ 
60 ปี นบัตัง้แต่ พ.ศ.2489 และนบั
เป็นพระมหากษตัรย์ิทีท่รงครองราชย์
ยาวนานทีส่ดุในโลกทีย่งัทรงพระชนม์
ชพีอยู ่พระเกยีรตขิองพระองค์ยังขจร
ขจายไปถงึทัว่โลก 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิล
อดลุยเดชเสดจ็ออกมหาสมาคม ทรงรบั
การถวายพระพรชัยมงคล เนือ่งในวโรกาส 
พระราชพธิฉีลองสริริาชสมบตั ิครบ 60 ปี 

ภาพพสกนิกรไทยสวมใส่เส้ือ
สเีหลอืงนบัแสน ตัง้แต่ลานพระราชวงั
ดุสิตหรือลานพระบรมรูปทรงม้า 
ยาวเหยยีดไปตามถนนราชด�าเนนินอก
สุดลูกหูลูกตา กล่าวถวายพระพร 
“ทรงพระเจรญิๆๆๆ...” กกึก้องไป
ทัว่บรเิวณและดังกกึก้องทัว่แผ่นดนิ
ไทยและทั่วโลก ซ่ึงมีการถ่ายทอด
สดการเสด็จออกมหาสมาคม 

ชุมนุมพระประมุข
มากที่สุดในโลก
ทีต้่องจารกึเป็นประวตัศิาสตร์ของ

โลกคอื มพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข
จ�านวน 25 ประเทศ จากทั้งสิ้น 29 
ประเทศทั่วโลก มาร่วมราชพิธีอันเป็น
ส่วนหน่ึงของพระราชพิธีฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี ในเดือนมิถุนายนปี
ดังกล่าว พระประมุขจาก 13 ประเทศ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิมาด้วยพระองค์เอง 
อีก 12 ประเทศทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนพระองค์ให้ปฏิบัติ
พระราชกรณยีกจิแทน ครัง้นีน้บัเป็นการ
ชมุนมุของพระประมขุจากประเทศต่างๆ
มากที่สุดในโลก ดังนี้  

กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระ 
บรมนาถนโรดม สีหมุนี 

กาตาร์ รัฐกาตาร์ ฮะมัด บิน 
เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี และ ชีคคามูซา 
บินนาซีร์อัลมุสนัด 

คูเวต เศาะบาห์ อัลอะห์มัด 
อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ 

ฮัชไมต์จอร์แดน สมเด็จพระ
ราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ ที่ 2 

ญี่ปุ ่น สมเด็จพระจักรพรรดิ 
อะกิฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินี 
มิชิโกะ 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
สลุต่านฮสัซานลั โบลเกยีห์ และ สมเดจ็
พระราชินีสเลฮา 

มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดี 
ซีรอญุดดีน และ สมเด็จพระราชินี 
เฟาซียะห์ 

โมนาโก เจ้าชายอาลแบร์ ที่ 2 
ลักเซมเบิร์ก แกรนด์ดยุก อ็องรี 

ที่ 1 

ภาพพสกนิกรไทย
สวมใส่เสื้อสีเหลืองนับแสน 
ตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิต 
หรือลานพระบรมรูปทรงม้า 
ยาวเหยียดไปตามถนนราชด�าเนินนอก
สุดลูกหูลูกตา กล่าวถวายพระพร 
“ทรงพระเจริญๆๆๆ...” 
กึกก้องไปทั่วบริเวณ
และดังกึกก้องทั่วแผ่นดินไทย
และทั่วโลก ซึ่งมีการถ่ายทอดสด
การเสด็จออกมหาสมาคม 

เสียงแซ่ซ้องก้องโลก
conservation) โดยโครงการสภาวะ
แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 

3.เหรียญทองสุขภาพดีถ้วน
หน้า (Health-for All Gold Medal, in 
recognition of His Majesty’s outstanding 
contributions to achievement of the 
social goal of health of all by the 
year 2000) ในฐานะที่ทรงส่งเสริมให้
เกดิความส�าเรจ็ตามเป้าหมายการพฒันา
สุขภาพส�าหรบัประชาชนอย่างเท่าเทียม
ภายในปี 2543 องค์การอนามยัโลก วนั
ที่ 24 มิถุนายน 2535 

4.รางวัลเทิดพระเกียรติใน
ฐานะท่ีทรงมีบทบาทโดดเด่นใน
ความพยายามทีจ่ะควบคมุการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิในไทย (Award 
of appreciation, in recognition of His 
Majesty’s outstanding contributions 
to drug control efforts in Thailand) 
โดยโครงการเพื่อการควบคุมยาเสพติด
นานาชาติของสหประชาชาติ วันที่ 12 
ธันวาคม 2537 

5.เหรยีญอากรโีคลา (Agricola 
Medal, in recognition of His Majesty’s 
devotion to the well-being and 
happiness of all people in Thailand, 
particularly those who till the soil, 
tend the waters and nuture the 
forests) ในฐานะท่ีทรงอุทิศพระองค์ 
เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และความสขุของ
ประชาชนในประเทศองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) วันที่ 
6 ธันวาคม 2538 

6.รางวัลเทิดพระเกียรติใน
ฐานะท่ีทรงสนับสนนุงานอตุนุยิมวทิยา
และการน�าทรพัยากรน�า้มาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ (Award of recongnition 
of His Majesty’s strong for meteorology 
and operational hydrology) โดย
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2540 

7.เหรียญเทเลฟู้ด (Telefood 
Medal, in recognition of His Majesty’s 
dedication to Thailand’s agricultural 
development, with the aim for raising 
the farmer’s standard of living and 
establishing food security) ในฐานะ
ทีท่รงอทุศิพระองค์เพือ่พฒันาการเกษตร
ในประเทศ เพือ่ยกระดบัชวีติความเป็นอยู่
ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร FAO วันที่ 8 ธันวาคม 2542 

8.แผ่นจารึกเทิดพระเกียรติ
ขององค์การอนามยัโลก (WHO Plaque, 
in recognition of His Majesty’s 
unstinting and powerful moral 
leadership and example in public 
health) ในฐานะทีท่รงเป็นผูน้�าทีเ่ป่ียม
ด้วยจริยธรรมและความเมตตา ท้ังยังเป็น

พระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน
เบลเยียม ดยุกและดัชเชสแห่ง

บราบันต์ รัชทายาทแห่งเบลเยียมและ
พระวรชายา

ภฏูาน มกฎุราชกมุารจกิม ีเคเซอร์ 
นัมเกล มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน

โมร็อกโก เจ้าหญิงลัลลา ซัลมา 
พระราชชายาในสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งโมร็อกโก

ลิกเตนสไตน์ เจ้าชายอาโลอิส 
และ เจ้าหญงิโซฟี รชัทายาทแห่งลกิเตน 
สไตน์และพระชายา

สเปน สมเด็จพระราชินีโซเฟีย 
พระอัครมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งสเปน

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ชีคมฮุมั
หมดั บนิซยัยดิอลันาห์ยนั มกฎุราชกมุาร
แห่งอาบูดาบี

สหราชอาณาจักร เจ้าชายแอน
ดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก พระราชโอรสใน
สมเดจ็พระราชนินีาถแห่งสหราชอาณาจกัร

รฐัสลุต่านโอมาน เจ้าชายซยัยดิ 
ชีฮับ บินตอริก ตีมูร์ อัลสะอีด 

สลุต่านฮสัซานลั โบลเกยีห์ แห่ง
เนการาบรไูนดารสุซาลาม ได้เป็นผูแ้ทน
กษัตริย์ 25 ประเทศ ถวายพระพรใน
คราวฉลองการครองราชสมบัติครบ 60 
ปี เคยทูลว่า การครองราชย์นานถึง 60 
ปี เป็นเพียงตัวเลข ส�าคัญอยู่ที่ว่า 60 ปี
นั้นได้ท�าอะไร

“เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ฝ่า
พระบาททรงท�าทุกอย่างตลอด 60 

ปี ให้เป็นประโยชน์ต่อชาวไทย ชาว
เอเชีย และชาวโลก วาระนี้จึงทรง
เป็นความภาคภมูใิจของบรรดาพระ
ราชามหากษตัรย์ิทัง้ปวงโดยทัว่กนั”

ค�าถวายพระพรของสลุต่านฮสัซานลั 
โบลเกียห์ จึงสะท้อนถึงพระบารมีและ
พระปรชีาสามารถทีป่ระมขุทัว่โลกยอมรบั
ว่าเป็น “มหากษัตริย์ของพระมหา
กษัตริย์” หรือ “KING OF KINGS”

โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ทรงเป็น
ทั้งพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ และพระ
บิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย ซึง่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการถวาย
รางวัลระดับโลกมากมาย ทั้งในสาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาธารณสขุ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม กีฬา วรรณกรรม ดนตรี ฯลฯ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณอัน
สุดจะประมาณ คือ

1.เหรียญฟิแล  Philae Medal 
โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาตหิรือยูเนส
โก วันที่ 2 ธันวาคม 2534 

2.เหรียญทองเทิดพระเกียรติ
ในฐานะทีท่รงอทุศิตนเป็นแบบอย่าง
ในการพฒันาสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์
ธรรมชาติ (UNEP Gold Medal of 
Distinction, in recognition of long, 
deicated, exemplary and eminent 
contributions to the improvement of 
the environment and nature 

ประวัติศาสตร์ของโลกต้องจารึกว่า พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่างๆ มากที่สุดในโลก

เลโซโท สมเด็จพระราชาธิบดี
เลตซ ีที ่3 และ สมเดจ็พระราชนิมีาเซเนต 
โมฮาโต เซเอโซ

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด ์
สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตี ที่ 3 

สวเีดน สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล 
ท่ี 16 กุสตฟั และ สมเดจ็พระราชนิซีลิเวยี 

เดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริก พระ
ราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถแห่ง
เดนมาร์ก

ตองกา มกุฎราชกุมารซีอาโอซี 
มกุฎราชกุมารแห่งตองกา

นอร์เวย์ มกฎุราชกมุารโฮกุน้ และ 
มกุฎราชกุมารีเมตเต-มาริต มกุฎราช
กุมารแห่งนอร์เวย์ และ พระวรชายา

เนเธอร์แลนด์ เจ้าชายและเจ้าหญงิ 
แห่งออเรนจ์ รชัทายาทแห่งเนเธอร์แลนด์
และพระวรชายา

บาห์เรน ชีคเคาะลีฟะห์ บินซัล
มานอลัเคาะลฟีะห์ พระปิตลุาในสมเดจ็
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ตัวอย่างที่ดีในเรื่องสาธารณสุข องค์การ
อนามัยโลก วันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 

9.รางวัลเทิดพระเกียรติของ
ยูเอ็น-ฮาบิแทต (UN-Habitat Scoll 
of Honour Award, in recognition of 
His Majesty’s outstanding contribution 
to sustaining habitats and improving 
the quality of life of the people in 
cities and communities in the Kingdom 
of Thailand) ในฐานะที่ทรงมีบทบาท
โดดเด่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง
ยัง่ยนื และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน
ทัง้ในเมอืงและในชนบทของประเทศ ศนูย์
ว่าด้วยเรือ่งถ่ินทีอ่ยู่อาศยัแห่งสหประชาชาติ 
วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2547

พระบิดาแห่งการ
ประดิษฐ์ไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยัง

ถือเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์
ไทย” โดยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 
คณะรัฐมนตรไีด้ทลูเกล้าฯถวายพระราช
สมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์
ไทย” ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (สกว.) เสนอ และก�าหนด
ให้วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ของทุกปี เป็น “วนั
นักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่
ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติม
อากาศทีผ่วิน�า้หมนุช้าแบบทุน่ลอย หรือ
กงัหนัน�า้ชัยพัฒนา และทรงได้รบัทลูเกล้าฯ
ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์

โดยเฉพาะ “กงัหนัน�า้ชยัพฒันา” 
ได้ “รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น” ในการ
จัดงานบรัสเซลส์ ยูเรกา (Brussels 
Eureka) โดย The Belgian Chamber 
of Inventors ซึง่เป็นสมาคมส่งเสรมิและ
คุ้มครองนักประดิษฐ์ของราชอาณาจักร
เบลเยียม ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
โดยทางคณะผูจั้ดงานได้ทลูเกล้าฯถวาย
รางวัลแด่พระองค์ถึง 2 ปีติดต่อกัน คือ 
ในปี พ.ศ.2543 และปี พ.ศ.2544 

โดยปี 2543 สภาวิจยัแห่งชาติ ได้
น�าผลงาน “เครือ่งกลเตมิอากาศทีผ่วิน�า้
หมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรอื “กงัหันน�า้
ชยัพฒันา” ในพระองค์เข้าประกวดในสิง่
ประดษิฐ์ประเภทท่ี 1 เก่ียวกบัการควบคมุ
มลพษิและสิง่แวดล้อม (Pollution Control-
Environment) ปรากฏว่า ได้รบัการยกย่อง
จากคณะกรรมการจดังานว่าเป็นผลงาน
ทีท่รงคณุค่าและมปีระโยชน์อย่างยิง่ใน
การบ�าบดัน�า้เสยี ซึง่ได้ถึง 5 รางวัลคอื 

1.เหรียญรางวัล Prix OMPI 
(Organisation Mondiale De La 
Propriete Intelietuelle) หรือรางวัลสิ่ง
ประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก  

2.เหรยีญรางวัล Gold Medal with 
Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉ
ริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.ถ้วยรางวัล Grand Prix 
International (International Grand 
Prize) หรอืรางวัลผลงานประดิษฐ์ดเีด่น
สูงสุด 

4.ถ้วยรางวลั Minister J.CHABERT 
(Minister of Economy of Brussels 
Capital Region) หรือรางวัลผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ดีเด่น 

5.ถ้วยรางวัล Yugosiavia หรือ
รางวลัสรรเสรญิพระอัจฉรยิภาพด้านการ
ประดิษฐ์

ฝนหลวง–ทฤษฎีใหม่-
ไบโอดีเซล
ส�าหรบัปี พ.ศ.2544 สภาวจิยัแห่ง

ชาติได้จดัแสดงผลงานตามโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ�านวน 3 ชิ้นคือ 
ผลงานเร่ืองทฤษฎีใหม่ (The New 
Theory) ผลงานเร่ืองน�้ามันไบโอดีเซล 
สูตรสกัดจากน�้ามันปาล์ม (Palm Oil 
Formula) และผลงานเร่ืองฝนหลวง 
(Royal Rain Making) โดยพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้รบัการทลูเกล้าฯ
ถวายถึง 5 รางวัล คือ 

1.รางวลั D’Un Concept Nouveau 
de Development de la Thailande 
และถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณเป็น
กรณพีเิศษแด่ผลงานประดษิฐ์คิดค้นทัง้ 
3 ผลงาน ซึง่เป็นผลงานทีเ่กดิจากแนวคดิ
ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย 

2.รางวลั Gold medal with mention 
หรอืรางวลัสรรเสรญิพระอจัฉริยภาพแห่ง
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้แก่โครงการน�้ามันไบโอดีเซล สูตร
สกัดจากน�้ามันปาล์ม 

3.รางวลั Gold medal with mention 
หรือรางวลัสรรเสรญิพระอจัฉรยิภาพแห่ง
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมประกาศเกยีรตคุิณเทิดพระเกยีรติ
ให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ
ทฤษฎีใหม่

4.รางวลั Gold medal with mention 
หรอืรางวลัสรรเสรญิพระอจัฉรยิภาพแห่ง
การใช้เทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพ ให้
กับผลงานประดษิฐ์คดิค้นโครงการฝนหลวง 

5.ถ้วยรางวัล SPECIAL PRIX 
for His Majesty The King of Thailand 
ผลงานประดษิฐ์คิดค้นทฤษฎใีหม่ น�า้มนั
ปาล์ม ฝนหลวง 

รางวัลจากการประกวดสิง่ประดษิฐ์
ระดบันานาชาต ิชีใ้ห้เหน็ว่า ทรงมีความ
เป็นนกัประดษิฐ์และนกัเทคโนโลยอีย่าง
ไม่ต้องสงสัย โดยผลงานแต่ละชิ้นล้วน
แล้วแต่เป็นการตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว 
ซึ่งคนทั่วไปมักมองข้ามทั้งสิ้น เช่น การ
พฒันากังหนัน�า้ชัยพัฒนาเพือ่แก้ปัญหา
น�้าเน่าเสีย เนื่องจากการขาดออกซิเจน
ในน�้า และการพัฒนาไบโอดีเซล สูตร
สกดัจากน�า้มันปาล์ม เพือ่แก้ปัญหาวกิฤต
พลังงาน เป็นต้น 

โดยเฉพาะรางวัล “ความส�าเร็จ
สงูสดุด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP 
Human Development Lifetime 
Achievement Award) ของโครงการ
พัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ 
และพระราชกรณียกิจในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ
พสกนิกรไทยตลอดรัชสมัย โดย นาย
โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ 
(ขณะนั้น) เดินทางมาทูลเกล้าฯถวาย 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ซึ่งนับ
เป็นครัง้แรกและพระมหากษตัริย์พระองค์
แรกที่ได้รางวัลนี้

ในฐานะทีท่รงอุทิศก�าลงัพระวรกาย 
และทรงพระวริยิะอุตสาหะ ในการปฏบิตัิ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ 
เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่าง
ยัง่ยนืมาสูป่ระชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ
มาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่

สายตาชาวโลกที่ขนานพระนามว่าเป็น 
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” โดย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต่างๆ มีจ�านวนมากกว่า 4,000 โครงการ 
เพื่อการพัฒนาชนบทและพระเมตตา
ต่อพสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อประชาชนได้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยไม่ทรง
แบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือ
หมู่เหล่า 

สหประชาชาติเชิดชู
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
รัชกาลที่ 9 มีพระราชด�ารัสแก่ชาวไทย
นับตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมา และถูก
พูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข
วิกฤตทางการเงินในเอเชียเม่ือ พ.ศ. 
2540 ให้สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คง
และย่ังยืนในกระแสโลกาภวิตัน์และความ
เปลีย่นแปลงต่างๆ องค์การสหประชาชาติ
จึงเชิดชูว่า เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนานาประเทศ และ

สนบัสนนุให้ประเทศสมาชกิยดึเป็นแนวทาง
สูก่ารพฒันาแบบยัง่ยนื โดยมนีกัวชิาการ
และนกัเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วย
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

และเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็เถลงิ
ถวลัยราชสมบตัคิรบ 70 ปี ประเทศไทย
ได้รับการตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหประชาชาตทิีม่มีมุมองต่อการพฒันา
อย่างยั่งยืนในเอเชีย ขณะเดียวกันก็ยัง
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ
ส�าเรจ็ของการพฒันาจากประเทศเพือ่น
บ้านในเอเชีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การน�าไปใช้ต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขจัดความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 
ท�าให้อยูร่่วมกนัด้วยความสขุอย่างยัง่ยนื 
จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการ “ความ
ท้าทายต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
เอเชีย” โดยมีสถาบันเอเชียศึกษาแห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบัมลูนธิิ
ปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�าริ 
มลูนิธมิัน่พัฒนา และส�านักงานส่งเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

ในงานประชุม สเตฟาโนส โฟ-
ทีโอ ผู้อ�านวยการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพฒันาของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ กล่าว
ปาฐกถาว่า การบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพก�าลงัเป็น
รากฐานส�าคญัต่างๆในเอเชยีและแปซฟิิก 
กล่าวคือ มีความต้องการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดความเสื่อมโทรม ขณะเดียวกันก็มี
ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง
ทรพัยากร  จงึส่งผลให้เกิดความเหล่ือม
ล�้า สมาชิกองค์การสหประชาชาติต่างก็
ตระหนักปัญหาดังกล่าว จึงท�าความ
ตกลงร่วมกันในเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ยนืของโลกในการประชมุสมัชชา
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน
กันยายน 2558 

สเตฟาโนส กล่าวถงึปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงว่า มแีนวทางทีส่อนให้ตระหนกั
ถึงความสุขท่ีไม่ได้ผูกพันกับเงินเพียง
อย่างเดียว แต่ให้นึกถึงความสามารถ
และความเหมาะสมในการด�าเนินชีวิต
อย่างเป็นประโยชน์และรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นรากฐานส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันา
ให้ได้อย่างยัง่ยนื ทัง้ส่งเสรมิให้เกดิความ
เสมอภาคและความเท่าเทยีมในด้านต่างๆ

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากจะเป็นแนวทางเสริมพลังการ
พฒันาทีส่�าคญั ยงัมคีวามสอดคล้องกบั
วิถีวัฒนธรรมของเอเชียเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเลง็
เหน็คณุค่าของคนและส่ิงแวดล้อม กลไก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่ง
เสรมิการมีส่วนร่วมในทกุระดบัและเชือ่ม
โยงตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
จนถงึระดบัชาต ิจึงเป็นแนวทางทีจ่ะช่วย
น�าเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
โลกไปสู่ความส�าเร็จได้” สเตฟาโนส 
แสดงความเชื่อมั่น

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
และ “โมเดล 3S”  
ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ เลขาธกิาร

มลูนธิปิิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระ
ราชด�าริ กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาที่

ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ เน้นเรื่อง
ความสามารถในการฟื้นตัว ความเป็น
ธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเวลา 70 ปี
แล้ว เพือ่จะปรบัปรงุสภาพความเป็นอยู่
ของประชาชน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
ทรงท�าเป็นตวัอย่างและเป็นหลกัฐานใน
การท�าโครงการในการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
“สมเดจ็ย่า” ซึง่ทรงเป็นผูก่้อตัง้ “มลูนิธิ
แม่ฟ้าหลวง” กท็รงเรยีนจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน�ามาปฏิบัติที่ 
“โครงการพฒันาดอยตงุ” ในปี พ.ศ.
2531 ซึง่ดอยตงุเป็นศนูย์กลางสามเหลีย่ม
ทองค�าท่ีเคยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด
ใหญข่องโลก มชีายแดนทีต่ดิกบัพม่า มี
ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มี
บัตรประชาชนไทย จึงมีปัญหาหลาก
หลาย คนในพื้นที่จึงอยู่อย่างไม่มีความ
หวงัและอนาคต แต่สมเดจ็ย่าทรงเชือ่ว่า
ไม่มีใครต้องการเป็นคนเลว แต่ก็เป็น
คนดีไม่ได้ในสถานการณ์ดงักล่าว มูลนธิิ
แม่ฟ้าหลวงจึงเข้ามาพัฒนาพื้นที่และ
ชวีติของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ให้เขาสามารถ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ 

“คนก็เป็นหัวใจส�าคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นการสร้างพลัง
ให้แก่เขา ท�าให้เขามีความสามารถใน
การปรับตัว เคลื่อนตัวได้ จึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญ แต่ต้องใช้เวลา เราได้เรียนรู้จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็น�า
เอาวิธีการที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางของ
พระองค์ท่านมาใช้ในสิ่งที่เราเรียกว่า 
“โมเดล 3S” ซึ่งได้ท�าโมเดลนี้ขึ้นมา
ก่อน สตฟี จอ็บส์ บงัเอญิเขาท�าแล้วรวย 
แต่เราไม่ใช่” 

“โมเดล 3S” แบ่งการพฒันาเป็น 
3 ส่วน S ตัวที่หนึ่ง คือ “การอยู่รอด” 
(Survival) เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ�้า
ว่ามื้อหน้าจะเอาอาหารท่ีไหน เร่ืองนี้
ส�าคัญมาก เพราะต้องตอบสนองความ
ต้องการทางปากให้ก่อน ก่อนจะพูดถึง
เรือ่งอืน่ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรอืศาสนา 
จะต้องท�าให้เขามีชีวิตอยู่รอดก่อนเพื่อ
จะไปถึงส่วนนั้นได้ เนื่องจากคนส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกร จึงต้องเริ่มจาก
ชลประทาน เรื่องของน�้า การปรับปรุง
คุณภาพดิน ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี 
ตอนท่ีเริ่มโครงการดอยตุง เราจ้างคน
ปลูกฝิ่นให้มาปลูกป่าแทน จ่ายค่าจ้าง
ให้รายวัน เพราะเขาจะเชื่อต่อเมื่อเห็น
เงนิ จากนัน้จงึหดัทกัษะด้านท�าการเกษตร 
การท�าสวน ตดัดอกไม้ และสนบัสนุนให้
เป็นผู้ประกอบการของตัวเอง 

ส�าหรับ S ตัวที่สอง คือ “ความ
พอเพียง” (Sufficiency) จะเห็นว่า
มาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น ตัวชี้วัดคือ
รายได้อย่างสม�่าเสมอ สามารถจ่ายคืน
หนีบ้างส่วนหรอืทัง้หมดได้ ซึง่ประเทศไทย
มีหนี้นอกระบบ มีการเก็บเงินเป็นราย
เดือนดอกเบี้ย 20 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน 
ถ้าคนเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินส่วนนี้ก็
สามารถจะพึ่งตัวเองได้ เมื่อเร่ิมมีเงิน
มากพอก็จะรูแ้ล้วว่าความสขุคืออะไร ใน
ส่วนของความยัง่ยนื ได้ใช้รปูแบบธรุกจิ
เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน  โดยการ
รวมตวัเพือ่ผลติผลติภัณฑ์อาหาร หตัถกรรม 
การท่องเที่ยว ท�าให้เกิดตราสินค้าดอย
ตุงขึ้นมา เราเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
แห่งแรกในประเทศไทยที่ช่วยเหลือทั้ง
ผูช้ายและผูห้ญงิ ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
อะไรมากมาย นอกจากงานดีไซน์และ
คุณภาพภายใต้ความต้องการของการ
ตลาด

ขณะที่ S ตัวที่สาม คือ “ความ
ยั่งยืน” (Sustainability) ดอยตุงอยู่ใน
สภาวะผูค้นมีอสิระอย่างเตม็ที ่มีเงินออม
พอท่ีจะฟื้นตัวจากแรงสั่นสะเทือนจาก
ภายนอกได้ทีต่นเรยีกว่าความยัง่ยนื ซึง่
โมเดล 3S สร้างทางเลอืกให้แก่ประชาชน
ท่ีอยู่ในท้องถิ่นให้ลดปัญหาการท้ิงถิ่น
เข้าเมืองใหญ่ ปัญหาการค้ามนุษย์หรือ
การขายบริการทางเพศอีดด้วย

การพัฒนาอย่างยัง่ยนืตามแนว
พระราชด�าริ ซึ่งมีโครงการต่างๆ
กว่า 3,000 โครงการ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยังถูกน�าไปเป็น
แนวทางสู่การพฒันาแบบย่ังยืนของ
โลกท่ียงัเต็มไปด้วยความเหล่ือมล�า้ 
นานาชาติจึงถวายรางวลัให้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมาย และ
แซ่ซ้องพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รชักาลที ่9 เป็น “KING OF KINGS” 
อย่างแท้จริง 

ชาวโลกขนานพระนาม
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริต่างๆ 
มีจ�านวนกว่า 4,000 โครงการ 
เพื่อการพัฒนาชนบท
และพระเมตตาต่อพสกนิกร
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง

ถ้วย Minister J.CHABERT ถ้วย Grand Prix International

เหรียญทองยูเรก้า

รางวัลยูเรก้า ชัยพัฒนา

โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ (ขณะนั้น) เดินทางมาทูลเกล้าฯถวาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
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fujifilm.instax.thailand instax_thailand

Select your best shots from your smartphone and get instax prints by just transferring the 
shots from the app to Sp-2  via Wi-Fi connection with High-speedting in 10 seconds

Smartphone Printer

INSTAX Mini Film + Sticker Frame
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