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พระราชดำรัส ในโอกาสทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอินทิรา คานธี
ประจำป ๒๕๔๗
สาขาสันติภาพ การลดอาวุธ และการพัฒนา จากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอยางหนัก
เพือ่ ชวยเหลือประชาชนอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตทรงพระเยาวทไี่ ดทรงตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานชวยเหลือพสกนิกรทุกหมูเหลาและทุกพื้นที่
ในประเทศไทย แมจะตองบุกปาฝาดงในระยะทางไกล อันตราย ก็มิทรงเกรงกลัวและยอทอตอความ
ยากลำบากเพื่อทรงหาแนวทางขจัดทุกขบำรุงสุขแกประชาชนผูประสบความเดือดรอนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีการศึกษา มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองได และมีสุขภาพที่ดี ตามแนวทางการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงเปนแรงบันดาล
พระราชหฤทัยมาโดยตลอด
จากประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทำใหองคกรสำคัญระดับชาติ และนานาชาติ ทูลเกลาฯ ถวายตำแหนงสำคัญเพื่อ
เทิดพระเกียรติ อาทิ อุปนายิกาผูอ ำนวยการสภากาชาดไทย วุฒสิ มาชิกกิตติมศักดิม์ หาวิทยาลัยอินสบรุก
ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ ดานโครงการอาหารโรงเรียน ทูตสันถวไมตรี
แหงองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ดานการสงเสริมศักยภาพของ
เด็กชนกลุมนอย และการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และวุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิ
การประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล
นอกจากนี้ การทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชวยเหลือ
พสกนิกรชาวไทย และอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมอันดีงามของประเทศไวมาโดยตลอด ทำใหชาวไทยและชาวตางชาติ
ตางซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค และไดรับการยกยองจากหนวยงานและองคกรตางๆ
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ที่พรอมใจกันขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญากิตติมศักดิ์ รวมถึงรางวัลพระเกียรติคุณแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปนจำนวนมาก อาทิ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิติศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยแหงเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทูลเกลาฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยจอหน ฮอบกินส สหรัฐอเมริกา “รางวัลรามอล
แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ” ทูลเกลาฯ ถวายโดยมูลนิธริ ามอน แมกไซไซ “รางวัลอินทิรา คานธี
ดานสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา” ทูลเกลาฯ ถวายโดยมูลนิธิรางวัลอินทิรา คานธี “รางวัล
พิเศษสมาพันธโภชนาการนานาชาติ” ทูลเกลาฯ ถวายโดยสมาพันธโภชนาการนานาชาติ “รางวัลมิตร
นานาชาติ ๑๐ อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ทูลเกลาฯ ถวายโดยประชาชนชาวจีน
๒๘๐
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ตลอดระยะเวลาที่ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงตามเสด็จ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงงานชวยเหลือ
พสกนิ ก รทุ ก หมู เ หล า และทุ ก พื้ น ที่ ใ นประเทศ
เพื่อสงเสริมใหพสกนิกรอยูดีมีสุข นำความเจริญ
และประโยชน สุ ข สู ป วงประชาและบ า นเมื อ ง
พระองคไดทรงนอมนำหลักการพัฒนาและทรง
สานตอพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ มาโดยตลอด รวมทั้งทรงเผยแพรแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสูนานาประเทศ
เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธอนั ดีแกมติ รประเทศ และทรงมีพระประสงคสำคัญคือสรางชีวติ ความเปนอยู
ที่ดีข้ึนแกประชาชนในประเทศที่ประสบความทุกขยาก ทั้งการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร
สงเสริมดานการศึกษาแกเด็กในพื้นที่หางไกลความเจริญ ใหมีโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปนลำดับ
มาเปนเวลายาวนาน ทำใหหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมใจกัน
ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกลาทูลกระหมอมถวายประกาศนียบัตรและปริญญา รวมถึง
รางวัลประกาศพระเกียรติคุณแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนจำนวนมาก
นอกจากนี้ พระองคยังทรงไดรับตำแหนงสำคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงเปน
ที่ปรึกษาโครงการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกองคกรสำคัญระดับโลก ลวนเปนบทพิสูจนที่แสดงให
เห็นวาทรงเปน “เจาหญิงนักพัฒนา” อยางแทจริง

μÓáË¹‹§·Õè·Ã§ä´ŒÃÑºâ´ÂÍ§¤¡Ãã¹»ÃÐà·ÈáÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È
ผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน ใหประชาชนชาวไทยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ไดรับโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อสามารถพึ่งตนเองได ตลอดจนทรงแผพระเมตตาไปสูประชาชนที่ยากไรและดอยโอกาส
ในประเทศเพือ่ นบาน เปนทีป่ ระจักษชดั และไดรบั การยอมรับยกยองในพระปรีชาสามารถจากประชาชน
ชาวไทยและนานาประเทศ จึงทำใหองคกรสำคัญระดับชาติ และนานาประเทศ ทูลเกลาฯ ถวายตำแหนง
สำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติ ดังนี้

๒๘๑

• อุ ป นายิ ก าผู อ ำนวยการสภากาชาดไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหนงอุปนายิกาผูอ ำนวยการ
สภากาชาดไทย ดวยทรงเปนผูที่ เ หมาะสมและไว วาง
พระราชหฤทัย ตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐
• วุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอินนสบรุก (The Title of Honorary Senator of the
University of Innsbruck) ทูลเกลาฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยอินนสบรุก (University of Innsbruck)
สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ เนื่องจากทราบถึงพระปรีชาสามารถดานตางๆ
และทูลเกลาฯ ถวายสายสรอยทอง ( Gold Chain ) ซึ่งนับเปนสตรีเอเชียคนแรก และอายุนอยที่สุด
ที่ไดรับเกียรตินี้
• สมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน
(Honorary Fellowship School of Oriental
and African Studies University of London : SOAS)
ทูลเกลาฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
เมื่อป ๒๕๓๙ ดวยพระกรณียกิจที่โดดเดนในการสงเสริม
ความกาวหนาทางการศึกษาของเอเชีย
• ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ ดานโครงการอาหารโรงเรียน (WFP’S
Special Ambassador for School Feeding) โดยโครงการอาหารโลก (World Food Programme)
แหงสหประชาชาติ ไดขอพระราชทานใหทรงเปนทูตพิเศษของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ดวยทรงมีความเชี่ยวชาญดานโภชนาการ และพระราชประวัติที่โดดเดน
เกี่ยวกับพระราชปณิธานดานมนุษยธรรม
• ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธแหงประชาชนจีน ไดถวายสมัญญาพระนาม
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปน “ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน” เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกบั จีนมาอยางแนนแฟนตอเนื่องยาวนาน
• ทูตสันถวไมตรีแหงองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
ดานการสงเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุม นอย และการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill
Ambassador for the Empowerment of Minority Children and the Preservation of their
Intangible Cultural Heritage) โดยองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
๒๘๒

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ไดขอพระราชทาน
ใหทรงเปนทูตสันถวไมตรีพระองคแรกจากประเทศในอาเซียน ดวยทรงมีบทบาทในการสนับสนุนการสราง
ศักยภาพใหแกเด็กชนกลุม นอย ดวยการใหการศึกษาและการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม มุง เนนบริเวณ
อนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง ใหเด็กสามารถเขาเรียนไดอยางเต็มทีใ่ นระบบการศึกษาทีม่ อี ยู รวมทัง้ ดูแลปญหา
ทางวัฒนธรรมของชนกลุม นอย สุขภาพ โภชนาการ ภาษาทีใ่ ชในการเรียนการสอน และความยากจน ทัง้ นี้
นายโคอิชิโร มัตสึอูระ ผูอำนวยการใหญยูเนสโก พรอมดวยผูบริหารยูเนสโก ไดเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวาย
ประกาศนียบัตรและใบประกาศแตงตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
• วุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล (Honorary Senate
of the Foundation Lindau Nobel Prize Winners Meetings) มูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล
ทูลเกลาฯ ถวายพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหดำรงตำแหนง
“วุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์” ของมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล ในพิธีเปดการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล
ครัง้ ที่ ๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอิน เซลฮัลเล เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ดวยพระองคทรงทำคุณประโยชนอยางเดนชัดแกมลู นิธผิ ไู ดรบั รางวัลโนเบล ทรงเสียสละและทุม เทใหกบั
งานทางดานวิทยาศาสตร ตลอดจนการพัฒนาวิทยาศาสตรและทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะทรงผลักดัน
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวจากไทยกาวสูเวทีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสากล เพื่อถายทอดความรู
และสามารถนำมาตอยอดในงานดานวิทยาศาสตรในอนาคต ซึ่งทั้งหมดลวนเปนผลงานที่ประจักษชัด
และนาชื่นชมยิ่ง

·ÙÅà¡ÅŒÒÏ ¶ÇÒÂ»ÃÔÞÞÒ¡ÔμμÔÁÈÑ¡´Ôì
ดวยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเรียนรูทุกเรื่องที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
รวมทัง้ ทรงพระปรีชาสามารถในการสงเสริมพัฒนาชีวติ ความเปนอยูข องราษฎรใหดขี นึ้ ในทุกดาน ทัง้ การ
ดูแลสุขภาพ การศึกษาของเด็กและเยาวชน การสังคมสงเคราะห ตลอดจนสงเสริมอาชีพแกประชาชน
ชาวไทยรวมถึงประชาชนในตางประเทศที่ดอยโอกาสอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศหลายแหง จึงไดขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์และพระเกียรติคุณ
แดพระองคมากมายหลากหลายดาน ที่สำคัญ อาทิ
• ดานการพัฒนาสาธารณสุขและโภชนาการ ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพา

๒๘๓

•

ด า นการพั ฒ นามนุ ษ ย สั ง คม และ
สังคมสงเคราะห ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัย
จอหน ฮอปกินส ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนเกาหลี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น
บริหารศาสตร
• ดานการพัฒนาการศึกษา ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยจุงอัง สาธารณรัฐเกาหลี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สภาสถาบันราชภัฏ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ดานภาษาและการสื่อสาร ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม สหราชอาณาจักร
สถาบันแหงชาติทางภาษาและอารยธรรมตะวันออก แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยกริฟฟท
เครือรัฐออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
มหาวิทยาลัยฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ดานการพัฒนาเกษตรกรรม ทูลเกลาฯ ถวายโดย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยนเรศวร
• ดานปรัชญา ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
• ดานดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ดานการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทูลเกลาฯ ถวาย
โดย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
๒๘๔

• ดานการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทูลเกลาฯ ถวายโดย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
• ดานสถาปตยกรรมศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล
• ดานรัฐศาสตร กฎหมาย และการบริหารการพัฒนา ทูลเกลาฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัย
เปปเปอรไดน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยอะเบอรดีน สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยนอรททัมเบรีย
แหงนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแหงเมลเบิรน เครือรัฐออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย
กาคุ ซูอิน ประเทศญี่ปุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

·ÙÅà¡ÅŒÒÏ ¶ÇÒÂÃÒ§ÇÑÅà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ
ดวยพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาทีโ่ ดดเดน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เปนทีป่ ระจักษแกพสกนิกรชาวไทย และนานาประเทศทัว่ โลก ตางยกยองสรรเสริญพระเกียรติคณ
ุ
และไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติเปนจำนวนมาก ดังนี้
• รางวัลพระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เนือ่ งจากพระองคทรงมีผลงานทีม่ สี ว นสงเสริมความรูแ ละความภูมใิ จในภาษาไทย
เปนที่ประจักษแกประชาชนทั่วไปอยางเดนชัด และผลงานนั้นๆ สรางความสนใจและทัศนคติที่ดีตอ
ภาษาประจำชาติ
• รางวัลรามอนแมกไซไซ
มูลนิธิรามอน แมกไซไซ ไดเล็งเห็น
ว า สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงอุ ทิ ศ
พระวรกายทรงงานอย า งหนั ก
๒๘๕

เพื่อชวยเหลือประชาชนอยางตอเนื่อง และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศไทยให
รุง เรือง ทรงสรางสิง่ ดีๆ อันเปนทีส่ ดุ ของความเปนไทยอยางเปนรูปธรรม จึงทูลเกลาฯ ถวายรางวัลรามอน
แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำป ๒๕๓๔ แดพระองค โดยทรงเขารับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัล
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๔
• รางวัล “The Arcangelo Cultural Prize” ทูลเกลาฯ ถวายโดยสมาคมวัฒนธรรมอิตาเลียน
(The Italian Cultural Association) เมื่อป ๒๕๔๒ ดวยทรงสนับสนุนในการสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางอิตาลีและไทยอยางตอเนื่อง
• รางวัลสาโรช บัวศรี ปราชญผทู รงศีล โดยสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอพระราชทาน
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนี้เปนครั้งแรกแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ทั้งนี้ “รางวัลสาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล” เปนรางวัลที่ยกยองนักการศึกษา
ผูห ลอหลอมคนใหมคี วามรูป ระดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูท รงศีล ซึง่ เปนอุดมการณของ
มศว. มาตราบทุกวันนี้
• รางวัลมิตรภาพดานภาษาและวัฒนธรรมจีน กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดทลู เกลาฯ ถวาย “รางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน” เมือ่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ดวยยกยอง
ในพระวิริยะอุตสาหะในการเรียนภาษาจีน พระปณิธานในการมุงมั่นแสวงหาความรูอยางไมหยุดนิ่ง
และการส ง เสริ ม การเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี ร ะหว า งไทย-จี น ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
• รางวัลวรรณคดีนานาชาติดา นความเขาใจและมิตรภาพ ทูลเกลาฯ ถวายโดย มูลนิธวิ รรณกรรม
แหงชาติจีนและสมาคมนักเขียนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อป ๒๕๔๔ ดวยทรงสรางคุณูปการ
สำคัญตอการกระชับความสัมพันธระหวางไทย-จีน และเสริมสรางไมตรีจิตรมิตรภาพระหวางประชาชน
ทัง้ สองประเทศ
• รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล
นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๔๕ สาขาสหวิทยาการ เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ณ ศาลาดุสดิ าลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในพระอัจฉริยภาพที่ทรงเปนนักวิจัย โดยมีผลงาน
ในทุกสาขาวิชาซึ่งเปนประโยชนตอวงการวิชาการของประเทศ
• รางวัลสันติภาพสากล (WANGO Universal Peace Award) ทูลเกลาฯ ถวายโดย องคกร
พัฒนาเอกชนจากทั่วโลก (The World Association of Non-Government Organization : WANGO)
เมื่อป ๒๕๔๖ ซึ่งเปนรางวัลสูงสุดของ WANGO ที่มอบใหบุคคล ดวยพระองคทรงมีสวนชวยอยางมาก
ในการสรางสันติภาพระดับโลก
๒๘๖

• รางวั ล โล เ กี ย รติ ย ศผู น ำดี เ ด น ผู อุ ทิ ศ ตน
เพือ่ โครงการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนอยางยัง่ ยืนใน
ประเทศไทย สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน (International Council for Control of
Iodine Deficiency Disorders : ICCIDD) ไดทลู เกลาฯ
ถวายโลรางวัลกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนอยางยั่งยืนใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เนื่องจาก
ทรงเปนผูน ำทีท่ รงอุทศิ พระองคในการดำเนินงานโครงการ
ดังกลาว จนเปนทีป่ ระจักษชดั แสดงถึงภาวะผูน ำในทิศทางการพัฒนาอันถูกตอง ทีเ่ นนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
• รางวั ล อิ น ทิ ร า คานธี
ดานสันติภาพ การลดอาวุธและการ
พัฒ นา มูลนิธิรางวัลอินทิรา คานธี
ได ทู ล เกล า ฯ ถวายรางวั ล อิ น ทิ ร า
คานธี ประจำป ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อมวลมนุษยชาติ
• เหรียญเกียรติยศ The International Presidential Honor Medal for Centenary of
Pablo Neruda ทูลเกลาฯ ถวายโดย รัฐบาลสาธารณรัฐชิลี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ สำหรับผลงาน
ที่โดดเดนในการสงเสริมวรรณกรรม ภาษา วัฒนธรรม และศิลปะ
• รางวัลพิเศษสมาพันธโภชนาการนานาชาติ ทูลเกลาฯ ถวายโดยสมาพันธโภชนาการนานาชาติ
(International Union of Nutritional Science) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ กรุงเทพมหานคร
เพือ่ เทิดพระเกียรติผลงานดีเดน ในการชวยเหลือและสงเสริมโภชนาการของผูด อ ยโอกาส อันเปนพืน้ ฐาน
ของการพัฒนามนุษย
• รางวัลมิตรนานาชาติ ๑๐ อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยชาวจีนทั่วประเทศ
ไดโหวตทางอินเทอรเน็ต ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนมิตรที่ดีที่สุดในโลก
๑ ใน ๑๐ รายของประเทศจีน โดยทรงเขารับการทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลมิตรนานาชาติ ๑๐ อันดับแรก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน” เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนือ่ งจากทรงศึกษา
ภาษาจีนตัง้ แตยงั ทรงพระเยาว ทรงศึกษาวิจยั เกีย่ วกับประวัตศิ าสตรจนี มาตลอด และทรงเจริญสัมพันธไมตรี
๒๘๗

ดวยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครบทุก
มณฑลของจีนนับเปนพระราชนิกูลพระองคเดียวในโลกที่เสด็จฯ
เยือนจีนมากที่สุดทรงสนพระราชหฤทัยภาษาจีน โดยทรงศึกษา
อยางลึกซึง้ ทัง้ ยังทรงใหความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมจีน และจาก
การเสด็จฯ เยือนจีนอยางตอเนื่อง ไดทรงถายทอดประสบการณ
เปนพระราชนิพนธ ซึ่งชวยใหคนไทยมีความเขาใจในประเทศจีน
คนจีน และวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ

•

รางวัลผูนำดานการจัดการเทคโนโลยี (Leadership
in Technology Management Award, LTM. 2010) ทูลเกลาฯ ถวาย
โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ (Portland International Center for Management
of Engineering and Technology : PICMET) เมื่อป ๒๕๕๓ ซึ่งเปนรางวัลสำหรับผูนำที่มีวิสัยทัศน
และการบริหารงานตามหลักการบริการจัดการเทคโนโลยี เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงนำเทคโนโลยี
หลากหลายสาขามาประยุกตและบูรณาการ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาชนบทและ
ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะดานการศึกษา อาหาร และโภชนาการ การแพทยและสุขภาพ สงผลใหชีวิต
ความเปนอยูของเด็กและประชาชนในชนบทหางไกล ผูดอยโอกาส และผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การที่หลายองคกรทั้งในและตางประเทศ
ทูลเกลาฯ ถวายตำแหนงสำคัญ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ และรางวัลเกียรติยศมากมายดังกลาว
เพือ่ เทิดพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนสิ่งเนนย้ำถึงพระปรีชา
สามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอประชาชน
ชาวไทยและต า งประเทศ โดยไม ท รงเลื อ กว า
เขาเหลานั้นเปนใคร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่
ขาดแคลนและยากไร ทรงอุปถัมภคำ้ ชูและติดตามความกาวหนาของโครงการชวยเหลือตางๆ ดวยพระองคเอง
เพื่อเปนขวัญกำลังใจแกเด็กๆ ที่เปนอนาคตของชาติ ดังบางสวนของคำสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสมาพันธโภชนาการนานาชาติ (International Union of
Nutritional Sciences) ทีท่ ลู เกลาฯ ถวายรางวัลพิเศษสมาพันธโภชนาการนานาชาติ เพือ่ เทิดพระเกียรติ
ผลงานดีเดนในการชวยเหลือและสงเสริมโภชนาการของผูด อ ยโอกาสอันเปนพืน้ ฐาน เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
ความวา
๒๘๘

“...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงใหเห็น
การสร า งความมั่ น คงทางโภชนาการต อ งข า มพ น กำแพงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม
และภูมิศาสตร ทรงเปนผูนำการบุกเบิกอยางเปนระบบ ในการนำอาหาร โภชนาการ
และการศึกษา เขาถึงประชาชน ซึ่งมิใชคนสวนใหญของสังคมแตเปนผูคนที่มักถูก
ละเลย พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขาถึงเด็กและครอบครัวจำนวนนับไมถวนในพื้นที่หางไกลทุรกันดารที่ประชาชน
ถูกละเลย เนื่องจากความแตกตางทางวัฒนธรรมและศาสนา ทรงเอื้อมพระหัตถ
ขามพระราชอาณาจักร เพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากไรในประเทศเพื่อนบานและ
ประเทศที่อยูหางออกไป ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพมา และมองโกเลีย...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนนักปฏิบตั ทิ ที่ รงมุง ผล
สำเร็จ โดยทรงเชื่อมั่นวา การเริ่มตนเล็กๆ เรียนรูจากความผิดพลาด และการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาจะนำไปสูความสำเร็จ ทรงเปนผูใฝเรียน ใฝรู ทรงแสวงหา
ความรูใหมๆ นำมาประยุกตใชอยางเรียบงาย ประหยัด และกอใหเกิดผลในการพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูของเด็กๆ มารดาและครอบครัวได...”
ดวยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีไ่ มทรงหยุดนิง่ ใน
การเรียนรูส งิ่ ใหมๆ และทรงหาแนวทางชวยเหลือประชาชนทุกหมูเ หลา ดวยพระราชปณิธานมุง มัน่ ดำเนิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
พระองคทรงอุทศิ พระวรกาย และทุม เทพระวิรยิ ะอุตสาหะ ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจนานัปการตามหลักการ
ทรงงาน และแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ เปนแนวทางการพัฒนาสูค วามยัง่ ยืน เพือ่ ให
ปวงประชาชาวไทยอยูดีมีสุขโดยถวนหนา พระองคจึงทรงเปน “เจาหญิงนักพัฒนา” ที่ชาวไทย
ตางซาบซึง้ ในน้ำพระราชหฤทัย และดวยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีเ่ ปย มลนไดแผไพศาลเอือ้ เฟอ ไปยังประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก ประกอบกับทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามและเรียบงาย จนเปนที่ประจักษชัดแกชาวโลก
จึงทรงเปนสัญลักษณของ “นักพัฒนาผูเรียบงายแตยิ่งใหญแหงประชาชาติ” อยางแทจริง
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