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ค�ำน�ำ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสนพระราชหฤทัยงานด้าน

โภชนาการเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงริเริ่มและด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยมีงานและเป้าหมายทาง

โภชนาการเป็นหลักของโครงการเพ่ือปรับปรุงภาวะโภชนาการของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น 

อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาด้านอื่น  ๆ   ต่อไป

พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยวิชาการด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง มี 

พระราชด�าริให้สถาบันวิจัยโภชนาการ (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันโภชนาการ) 

มหาวทิยาลัยมหิดลจัดสมัมนาพเิศษด้านโภชนาการ และทรงร่วมสมัมนาอย่างต่อเนือ่งทกุปี 

นบัตัง้แต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๓๕ ถงึ ๒๕๔๙ ก่อนปิดการสมัมนาทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้จัดกิจกรรมพิเศษผสมผสานความบันเทิงหรือการบรรยายพิเศษ เพื่อให้คณาจารย์และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ และ 

๒๕๓๖ มีกิจกรรมสักวาและดอกสร้อยกลอนสดเรื่องโภชนาการ ผู้ท่ีเป็นก�าลังส�าคัญและ

เสนอแนวคิดดังกล่าวคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล อดีต 

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัราชสดุา และคณะนักร้อง นักดนตร ีจากหลายสถาบันในมหาวทิยาลยั

มหิดลได้แสดงดนตรีประกอบ

พระราชนิพนธ์สักวาและดอกสร้อยโภชนาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ร่วมกับคณาจารย์อื่น ๆ  เป็นผลงานค�าประพันธ์ที่มี

ความไพเราะและมีการถ่ายทอดความรู้การบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

เมื่อน�ามาขับร้องกับดนตรีไทย ผู้ฟังจะได้รับความรู้ ความสุนทรีย์ อรรถรส และความ

ไพเราะจากเสียงดนตรีอีกด้วย  เพื่อประกาศเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า 

สถาบนัวิจัยโภชนาการได้มีการจัดท�าแผ่นซีดีเพลงจากบทสักวาและดอกสร้อยโภชนาการ 

พร้อมกับหนังสืออธิบายชื่อและค�าที่ส�าคัญทางโภชนาการ และน�าเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ 
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เนือ่งในวโรกาสมหามงคลทีส่มเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรง 

เจรญิพระชนมายคุรบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และนบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อมท่ีพระราชทานโอกาสให้คณะผู้จัดท�าซ่ึงประกอบด้วยสถาบันโภชนาการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล  ส�านกังานโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม- 

บรมราชกมุาร ีสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์ ฯ  ส�านกัโภชนาการ 

กรมอนามยั ส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา และภาคีอืน่ ๆ  จัดท�าหนังสอืสกัวาและดอกสร้อยโภชนาการ ซึง่เป็นส่วนหนึง่

ของหนังสือชุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับการทรงงานด้าน

โภชนาการ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ได้ทรงงานด้านนี้ มีผลท�าให้ภาวะโภชนาการ

ของเด็กและเยาวชนตามโครงการพระราชด�าริดีข้ึนเป็นอย่างมาก จนเป็นท่ียอมรับและ

ชืน่ชมในระดบันานาชาติ และในโอกาสต่อมาได้มกีารขยายผลไปยงั ๑๐ ประเทศในภมูภิาค

เอเชีย

หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นใหม่โดยปรับปรุงเนื้อหาจากการเผยแพร่คร้ังแรกให้มีความ 

สมบรูณ์และเป็นปัจจบุนั ทัง้ทางด้านวชิาการโภชนาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี 

ศริจิกัรวาล และด้านวฒันธรรมการกนิ โดยผูช่้วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ วรรณดี  ส�าหรบั 

การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยเพ่ือบันทึกในแผ่นซีดีได้ด�าเนินการโดย ดร.สิริชัยชาญ 

ฟักจ�ารูญ ศิลปินแห่งชาติ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซ่ึงได้เพ่ิมเพลงโหมโรงเทิด 

ส.ธ. ประพันธ์โดย ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ บรรจุไว้ในซีดีชุดนี้ด้วย  ท้ังนี ้

นางพิณภรณ์ สุจันประเสริฐ เป็นผู้ช่วยประสานงาน

คณะผูจั้ดท�าขอขอบคุณผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุท่าน และการสนบัสนนุจาก บรษิทั เนสท์เล่ 

(ไทย) จ�ากัด ในการจัดท�าหนังสือและแผ่นซีดีสักวาและดอกสร้อยโภชนาการนี้ เพื่อเทิด 

พระเกยีรตแิละพระปรชีาสามารถของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ ๕ รอบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ประธานคณะท�างานจัดท�าหนังสือ
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สำรบัญ

ค�ำน�ำ       ๓

พระรำชประวัติ	 	 ๙ 
บทน�ำ	รำยพระนำม	รำยนำม	บทสักวำและดอกสร้อยโภชนำกำร							๑๙
   รายพระนามและรายนามผู้ว่าสักวาโภชนาการ       ๒๐ 

  	บทสักวาโภชนาการ       ๒๑

   รายพระนามและรายนามผู้ว่าดอกสร้อยโภชนาการ       ๒๓

   บทดอกสร้อยโภชนาการ       ๒๔

ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร	 		 ๒๗ 
   สักวาบทที่ ๑      ๒๘ 

   สักวาบทที่ ๒      ๓๗ 

   สักวาบทที่ ๓      ๕๔ 

   สักวาบทที่ ๔      ๖๓ 

   ดอกสร้อยบทที่ ๑      ๖๘ 

   ดอกสร้อยบทที่ ๒      ๗๐ 

    ดอกสร้อยบทที่ ๓       ๙๐ 

   ดอกสร้อยบทที่ ๔       ๙๙ 

   ดอกสร้อยบทที่ ๕      ๑๑๓ 

   ดอกสร้อยบทที่ ๖     ๑๑๕ 
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ควำมรู้เรื่องวัฒนธรรมกำรกิน	 		๑๒๕	

บทส่งท้ำย	 			๑๔๓

กำรขับร้องและบรรเลงตำมบทสักวำและบทดอกสร้อยโภชนำกำร	

ประกอบดนตรีไทย	(วงปี่พำทย์ไม้นวม)	 			๑๔๕
  รายนามนักร้องนักดนตรีวงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงเพลงสักวา 

   และดอกสร้อยโภชนาการ      ๑๔๖

	  รายชื่อเพลงและเนื้อร้อง      ๑๔๗ 

เอกสำรอ้ำงอิง	 		๑๕๑	

ดัชนีค�ำศัพท์	 		๑๕๗	

รำยนำมคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือ	 		๑๖๐
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สำรบัญตำรำง

ตารางที่ ๑  คุณค่าทางโภชนาการของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ต่อน�้าหนัก ๑๐๐ กรัม        ๓๓ 
 
ตารางที่ ๒   ปริมาณพลงังานทีใ่ช้ในกจิกรรมต่าง ๆ                                            ๓๔

ตารางที่ ๓   ตัวอย่างการเคลื่อนไหวออกก�าลังกายปานกลาง
  ใช้พลงังาน ๑๕๐ กโิลแคลอรีต่อครัง้                                            ๓๕

ตารางที่ ๔   คณุค่าทางโภชนาการของขนมหวาน ขนมขบเคีย้ว และเครือ่งดืม่               ๓๖

ตารางที่ ๕   ปรมิาณพลงังาน ไขมนั และโคเลสเตอรอลของอาหารต่าง ๆ                      ๕๑

ตารางที่ ๖  พลงังานและใยอาหารในพชืผกัและผลไม้                                       ๕๓

ตารางที่ ๗  เครือ่งปรงุรสทีล่ดปรมิาณโซเดยีม                                               ๖๒

ตารางที่ ๘  คณุค่าทางโภชนาการของผกัต�าลงึต่อ ๑๐๐ กรมั                                  ๖๕ 

ตารางที่ ๙  ปรมิาณเบต้าแคโรทนีในผกับางชนดิต่อ ๑๐๐ กรมั                              ๖๖

ตารางที่ ๑๐  คณุค่าทางโภชนาการของผกัต่าง ๆ  ต่อ ๑๐๐ กรมั                              ๘๓

ตารางที่ ๑๑  ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว                
  ในน�า้มันชนิดต่าง ๆ  ต่อ ๑๐๐ มล.                                               ๘๔

ตารางท่ี ๑๒  หน้าที ่แหล่งอาหาร และอาการเมือ่มภีาวะขาดของวติามนิต่าง ๆ                  ๘๕
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ตารางที่ ๑๓  หน้าที ่แหล่งอาหาร และอาการเมือ่มีภาวะขาดของแร่ธาตตุ่าง ๆ                ๘๗

ตารางท่ี ๑๔  ชนดิและคณุสมบตัขิองใยอาหารและแหล่งอาหาร                                ๘๙

ตารางที่ ๑๕  คณุค่าทางโภชนาการของหมแูละผลติภณัฑ์ต่อ ๑๐๐ กรมั                      ๙๖

ตารางที่ ๑๖  คุณค่าทางโภชนาการทั่วไปของถั่วเมล็ดแห้งต่อ ๑๐๐ กรัม                   ๙๗ 

ตารางที่ ๑๗  คณุค่าทางโภชนาการของถ่ัวเมลด็แห้งต่าง ๆ  ต่อ ๑๐๐ กรมั                     ๙๗

ตารางที่ ๑๘  คณุค่าทางโภชนาการของเต้าหูช้นดิต่าง ๆ  ต่อ ๑๐๐ กรมั                       ๙๘

ตารางที่ ๑๙  คณุค่าสารอาหารกลุม่ขนมหวานไทย ค่าเฉลีย่ต่อ ๑๐๐ กรัม                  ๑๐๕

ตารางที่ ๒๐  คณุค่าทางโภชนาการของขนมขบเคีย้วบางชนิดในท้องตลาด                     ๑๐๘

ตารางที่ ๒๑  Glycemic Index (GI) และ Glycemic Load (GL) 
  ของอาหารต่าง ๆ  เทียบกับน�้าตาลกลูโคส                                 ๑๐๙ 

ตารางที่ ๒๒  Glycemic Index (GI) และ Glycemic Load (GL) 
  ของผลไม้ไทยเทียบกับน�า้ตาลกลโูคส                                          ๑๑๐

ตารางท่ี ๒๓  ความหวานของ non-nutritive sweeteners ต่าง ๆ
   เทยีบกบัน�า้ตาลทรายและการใช้ในอาหาร                                     ๑๑๒

ตารางที่ ๒๔  คณุค่าทางโภชนาการของส่วนต่าง ๆ  ของบวัต่อ ๑๐๐ กรมั                     ๑๒๒

ตารางที่ ๒๕  อตัราการเต้นของหวัใจทีเ่หมาะสมในช่วงอายตุ่าง ๆ                              ๑๒๓



9

พระรำชประวัติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	ฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจักรสีรินิธร รฐัสมีาคุณากรปิยชาต ิสยาม- 

บรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ 

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงส�าเรจ็การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จากโรงเรียนจติรลดา ทรงสอบไล่ได้อนัดับที ่๑ ในการสอบทัว่ประเทศ ทัง้ในระดบัประถม 

ศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก 

ประวัติศาสตร์ และวิชาโทภาษาไทยและภาษาบาลี-สันสกฤต จนส�าเร็จการศึกษา ได้รับ 

เรียบเรียงและปรับปรุงจาก Connect the World: Empowering People Using  ICT, Ministry of 
Information and Communication Technology, 2008.
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พระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ และทรงรับพระราชทาน 

รางวัลเหรียญทองสาขาประวัติศาสตร์พร้อมครุยกิตติมศักดิ์ในฐานะท่ีทรงได้คะแนนสูงสุด 

ในชั้น

ในระดบับณัฑติศกึษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงรบั 

พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจารกึภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยั 

ศลิปากร เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ และปรญิญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบาล-ีสนัสกฤต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔  ต่อมาทรงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทรง 

รับพระราชทานปรญิญา การศึกษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงใฝ่พระราชหฤทัยยิง่ในด้าน

การศกึษา แม้ทรงส�าเรจ็การศึกษาแล้ว ยงัทรงเรยีนรูต้ลอดเวลา ทรงใฝ่เรยีนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ  

อยูเ่สมอ  พระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรง

ค้นหาแนวทางและวิธีการใหม่  ๆ   อยู่เป็นนิจ

ด้วยความสนพระราชหฤทัยในศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงทรงศึกษาดนตรีไทย 

และนาฏศลิป์ไทย รวมทัง้ศิลปะและหตัถกรรมไทยเกอืบทกุแขนง ทรงเป็นเลศิทางวรรณคด ี

ไทยและวรรณคดต่ีางประเทศ และมพีระอจัฉรยิภาพด้านการประพนัธ์อย่างยอดเยีย่ม ทัง้

ร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมนั จนี เขมร บาล ีสนัสกฤต และละติน และเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนประเทศต่าง ๆ  
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มากมายตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของสถาบันต่าง  ๆ   นอก 

จากนี้ทรงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ท้ังท่ีเป็น

ศลิปะดัง้เดมิและศิลปะร่วมสมัย

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

  ทรงเป็นเจ้าฟ้าท่ีทรงงานหนักเพื่อความอยู ่ดีกินดีของ

ประชาชน เม่ือทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ไปยังถิ่นทุรกันดารในชนบท จึงเข้าพระราชหฤทัยในความ

ต้องการของประชาชน ทรงทราบดีว่าการท่ีจะยกระดับ

มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนต้องอาศัยความรู้หลากหลาย อาทิ การพัฒนาการ

เกษตรต้องใช้ความรู้ด้านภูมศิาสตร์ พฤกษศาสตร์ การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื การจดัการแหล่งน�า้ 

แผนที่ และอื่น  ๆ  ทรงเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรงเน้นเร่ืองสุขอนามัยและโภชนาการด้วยมีบทบาทท่ีส�าคัญต่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งทรงส่งเสริมงานศิลปะและหัตถกรรมเพื่อให้ประชาชนมี 

รายได้เสริม
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ด้วยเหตทุีท่รงตระหนกัถึงความส�าคญัของศาสตร์ต่าง  ๆ   ในการพฒันา จงึทรงศกึษา 

ค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ  ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านสังคมศาสตร์และ 

มานุษยวิทยา แล้วน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของ 

ประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดโดยทั่วไป  โครงการตามพระราชด�าริมีท้ังโครงการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเน้นด้านการศึกษาและโภชนาการในโรงเรียน 

กันดารห่างไกล  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการธนาคารพืชพรรณอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิเป็นต้น  ด้านการช่วยเหลอืผูพ้กิาร ทรงน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร (ไอซีที) มาช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้พิการ รวมท้ังช่วยให้พวกเขา 

ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นด้วย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงงานในองค์กรการกศุลและ 

มูลนิธิต่าง ๆ  มากมาย ทรงเป็นอุปนายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงเป็น

ประธานมูลนิธิต่าง  ๆ  อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั เพือ่ดแูลโครงการพฒันาและโครงการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม มลูนธิอิานนัทมหดิล 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ 

พระพทุธเลศิหล้านภาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทย 

มลูนธิสิายใจไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่ช่วยเหลอืทหารทีไ่ด้รบับาดเจบ็หรอืพกิารจาก

ภารกิจเพ่ือความมั่นคงของประเทศ และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม

ราชปูถมัภ์ เพ่ือพระราชทานรางวลัระดบันานาชาตแิก่ผูม้ผีลงานดเีด่นสาขาการแพทย์และ

สาธารณสุข  ทรงเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนตาม 
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พระราชประสงค ์ในพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว อีกทั้งทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ ์

ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อ

พระราชทานรางวัลระดับนานาชาติ Princess 

Maha Chakri Award ครั้งแรกในปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ แก่ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมแก่คร ู

ทุกชาติทุกภาษา เป็นต้น

ในระดับนานาชาติ ทรงเป็นที่ปรึกษา

พิเศษด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มชายขอบ

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และแปซฟิิก

ตะวันตกขององค์การอนามัยโลก  (World 

Health Organi-zation), กรรมการกิตติ- 

มศักดิข์องคณะกรรมการทีป่รึกษาสาขาสขุภาพ 

ของ Bloomberg School of Public Health, John Hopkins University, มนตรขีอง 

Refugees Education Trust, ทตูพเิศษด้านอาหารในโรงเรยีนของ World Food Program 

แห่งสหประชาชาต,ิ สมาชกิสภากติติมศกัดิ ์(Honorary Senate) ของทีป่ระชมุนกัวทิยา- 

ศาสตร์รางวัลโนเบล (Lindau Nobel Laureate Meetings), อุปถัมภกกิตติมศักดิ ์

(Honorary Patron) ในโครงการ Connect the World ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง 

ประเทศ (International Telecommunication Union: ITU), สมาชิกรางวัลผู้น�าการ 

จัดการเทคโนโลยีขององค์กรการประชุมนานาชาติด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยแีห่งนครพอร์ตแลนด์ (Portland International Center for Management of 

Engineering and Technology: PICMET) และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Institute of Southeast Asian Studies: ISEAS) เป็นต้น

เป็นทีท่ราบกนัดีทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศว่าสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแมกไซไซด้านการบริการสาธารณะเมื่อ 
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พ.ศ. ๒๕๓๔, นักโภชนาการดีเด่นจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยพระราชกิจโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, โล่เกียรติยศจาก 

The International Council for the Control of  Iodine Def iciency Disorders 

(ICCIDD) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในฐานะทีท่รงอทุศิพระองค์เป็นผูน้�าในการก�าจดัภาวะบกพร่อง

ไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน, รางวัลอินทิราคานธีจากรัฐบาลอินเดีย 

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยพระราชกรณยีกจิดเีด่นด้านสนัตภิาพและการพฒันา, ทตูสนัถวไมตรี

ด้านการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยของ UNESCO เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๘, รางวัลพิเศษสหพันธ์โภชนาการนานาชาติ (International Union of 

Nutritional Sciences: IUNS) เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๒ ในฐานะทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนา 

โภชนาการและคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้, เหรียญและโล่สดุดีพระเกียรติคุณ ๑๐ มิตร 

ชาวต่างชาติที่ดีที่สุดในโลกของจีนจากสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน (Chinese 

People's Political Consultative Conference: CPPCC)  เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรางวลั 

The Arpad Bogsch Memory Medal พร้อมประกาศนยีบตัรจากสมาพนัธ์นกัประดิษฐ์

นานาชาติ (International Federation of Inventor’s Associations: IFIA) เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ในฐานะทีท่รงสนบัสนนุการสร้างสรรค์นวตักรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง 

ตลอดมา โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มพระราชกรณียกิจด้าน 

การสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ระยะแรกทรงร่วมสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย  ปลายปีถัดมาทรงเข้ารับราชการสังกัดกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์
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ส่วนการศกึษา โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองวชิา 

ประวตัศิาสตร์ ซึง่โปรดเกล้าฯ ให้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทันสมยัอยูเ่สมอ และทรงส่งเสรมิ 

ชมรมดนตรีไทยของสถาบันการศึกษานี้ด้วย  นอกจากนั้น ทรงรับเชิญบรรยายในหลาย 

สถาบัน และทรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นนิจ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระปรชีายิง่ด้านอกัษรศาสตร์ 

และการประพันธ์  พระราชนิพนธ์จ�านวนมากที่พิมพ์เผยแพร่ท้ังบทกวี ภาษา วรรณคดี 

ประวัตศิาสตร์ โบราณคดี ศาสนา โภชนาการ การพฒันาชนบท และอืน่ ๆ  ล้วนสะท้อนให้

เหน็อย่างเด่นชดั  พระราชนพินธ์ชดุเสด็จพระราชด�าเนนิเยอืนต่างประเทศได้รบัความนยิม

อย่างมาก  รายได้จากการจ�าหน่ายพระราชทานเข้ามลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เพือ่

สนับสนุนการศกึษานกัเรยีนและนกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ทัง้สายอาชวีะและสายสามญั

ผู้ที่ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะประทับใจในความสนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษาแสวงหาความรู้ และ 

ซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคุิณหาทีส่ดุมไิด้ทีท่รงถ่ายทอดและประยกุต์ความรูด้้วยพระปรชีา

และพระวริยิอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


