


ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
จุฬาภรณ์ราชสดุดี

“...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชการโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493  
ซึ่งเป็นพระราชด�ารัสแรกในบทบาทองค์พระประมุขของประเทศ ดังกึกก้องอยู ่ในหัวใจของ  
พสกนิกรชาวไทยทุกดวง และต้ังแต่พระองค์ได้เสด็จข้ึนครองราชย์นับเป็นเวลายาวนานกว่า  
70 ปี ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดได้ว่า พระองค์ทรงยึดม่ันตามพระราชปณิธานที่จะน�ามาซ่ึงประโยชน์สุข 
แก่ปวงชนชาวไทย ตามค�ามั่นที่ทรงให้ไว้แก่พสกนิกรของพระองค์โดยแท้จริง



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “พระธรรมราชา” 

ผู ้ทรงน�าพาประเทศชาติให้ร่มเย็นด้วยหลักพระพุทธศาสนา ทรงตั้งมั่นบ�าเพ็ญทศพิธราชธรรม  

ในการปกครองแผ่นดิน โดยทรงถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติส�าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน  

พระราชกรณียกิจนานัปการจึงล้วนเพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ราษฎรอย่างแท้จริง อีกทั้งการยึดมั่นและ

ปฏิบัติพระองค์ในพระบวรพุทธศาสนาเช่นนี้ ยังทรงเป็นแบบอย่างท่ีดียิ่งแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา  

ตลอดจนปวงพสกนิกรชาวไทยทุกคน

. . .ถ ้าไม ่มีประชาชนก็ไม ่มี 

พวกเรา เพราะฉะนั้นเราเกิดมา 

ได้เป็นเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน คนเขา

เคารพ คนเขากราบ เขาไหว้...

. . .ก็ควรท�าประโยชน์ให้ 

สังคม ท�าตัวให้เหมาะสมที่เขาให้ 

ความเคารพนับถือ ให้ความรัก  

ท่านสอนอย่างนี้ เสมอมา...”

“...เพราะการปลูกฝัง 

ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ ้ าอยู ่ หั ว  และ  

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ 

พ ร ะบรมร าชิ นี น า ถ  

ท ร ง ส อ น ข ้ า พ เ จ ้ า 

ตลอดว่า... 

พระด�ารัส 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในโอกาสโปรดเกล้าฯ ให้ชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าเฝ้า

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2553

ด้วยเหตุน้ี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

จงึมพีระปณิธานอันแน่วแน่ในการท�าประโยชน์เพือ่สังคม และบ�าบดัทุกข์บ�ารงุสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

เฉกเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร พระบรมราชชนกผูท้รงบ�าเพญ็

พระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยภาพอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 70 ปี 
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พระราชกรณียกิจส� าคัญ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศ 

คือ การเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยม

ราษฎรทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศ  

โดยทรงเริ่มที่ภาคกลางเป็นภาคแรก 

เม่ือวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช  

2498 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง 

เย่ียมราษฎรในจังหวัดนครปฐมและ

สุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก ทรงใช้โอกาส

เหล่านีเ้ป็นการศกึษาเมอืงไทยอย่างถ่องแท้ ทรงรับฟังความทกุข์ยากความล�าบากของราษฎร จงึทรงริเร่ิมโครงการ

พัฒนาต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาจากฐานรากของสังคมไทยอย่างแท้จริง 

ต่อมา เมื่อพระราชโอรสและ 

พระราชธดิาทรงเจรญิวยัขึน้ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

จึ งทรงพระกรุณาโปรดเกล ้ าฯ ให ้ 

พระราชโอรสและพระราชธิดาโดยเสด็จ

ด้วย จึงท�าให้ทุกพระองค์ทรงซึมซับ  

และทอดพระเนตรเห็นความยากล�าบาก 

ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนแก่ 

ประชาชนด้วยพระองค์เอง

 

กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบและทรงเป็น 

แรงบั นดาลพระทั ยแก ่พระราช โอรสและ 

พระราชธิดาทุกพระองค์ในการพัฒนาการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสาธารณสุข พัฒนา

ทรพัยากรและธรรมชาต ิตลอดจนทรงวางรากฐาน

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง

ดงัพระด�ารสัที ่ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า 

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงเล่าถึงพระราชบิดาและพระราชมารดา เนื่องใน

โอกาสโปรดเกล้าฯ ให้ชาวไทยในกรุงมอสโก สหพันธรัฐ

รัสเซียเข้าเฝ้า เมื่อพุทธศักราช 2556 ว่า

“...ข้าพเจ้าเกิดมา โตมา 

เห็นทั้งสองพระองค์ทรงงานตลอดเวลา 

และทรงสอนว่า...ยิ่งเกิดเป็นเจ้า 

ยิ่งต้องท�างานรับใช้ประชาชน”
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“แกล้งดิน”

เร่งก�ำมะถัน 

ท�ำปฏิกิริยำ 

ไล่หน้ำดินเปรี้ยว

“ไบโอดีเซล” ผลิตพลังงำนชีวภำพจำกพืช

สู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์

“ฝนหลวง”       

รวมเมฆ

ให้เกิดเป็นฝน 

แก้ภัยแล้ง

“กังหันชัยพัฒนา”

ปั่นน�้ำเสีย เติมออกซิเจน

พระบาทสม เ ด็ จพระปรมิ นทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

สนพระราชหฤทยัวชิาวทิยาศาสตร์เป็นอย่างมาก 

ทรงเลือกศึกษาสาขานี้ตั้งแต่ครั้งทรงศึกษา 

อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายหลังจาก 

การสืบราชสันตติวงศ์ เป็นรัชกาลที่ 9 แห่ง

ราชวงศ์จักรี ได้เสด็จพระราชด�าเนินกลับไป

ทรงศึกษาต่อ แต่ได้ทรงเปลี่ยนแนวทาง 

การศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์ที่ทรง 

สนพระราชหฤทยั มาเป็นสาขาสงัคมศาสตร์ 

นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้ทรงมี

ความรูแ้ละพ้ืนฐานในศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปกครองประเทศ

แม้มิได้ทรงศึกษาต่อโดยตรงในสาขา

ที่ทรงโปรดปราน แต่ด้วยพระปรีชาชาญในงาน

วทิยาศาสตร์ ทรงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม

ซึ่งน�าไปสู ่โครงการพัฒนาอันหลากหลาย 

ที่มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร ์  

ความเป็นอยู่ และสภาพสังคมของแต่ละ 

ท้องถิ่น และสามารถน�าไปใช้เพื่อแก้ปัญหา

การเลี้ยงชีพของราษฎรได้อย่างแท้จริง อันเป็น

พื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน

นักวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
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โครงการต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึง

ความเพยีรพยายามและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

อันเป็นต้นแบบที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงศึกษา 

ค้นคว้าข้อมลูปัญหาต่างๆ และเสดจ็พระราชด�าเนิน

ไปยังทกุสภาพภมิูประเทศด้วยพระองค์เอง เพือ่ทรง

เกบ็ข้อมลูและรบัรูปั้ญหาท่ีแท้จรงิ ดังจะเหน็ได้จาก

อุปกรณ์ประจ�าพระองค์ คือ แผนที่  ดินสอ  

และกล้องถ่ายรูป ที่ทรงใช้ในการทรงงานเยี่ยม 

ราษฎร ทรงสนพระราชหฤทัยใฝ่รู้ และทรงศึกษา 

ค้นคว้าอย่างจริงจังลึกซ้ึง ตลอดจนทอดพระเนตร 

ความก้าวหน้าและทรงติดตามประเมินผลของงาน 

เพื่อพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในโครงการพระราชด�าริ นอกจากน้ี ยังทรงน�า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ประกอบแนว 

พระราชด�าริ เพื่อถ่ายทอดให้ราษฎรเข้าใจง่ายขึ้น 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยในงานวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับพระบรมชนกนาถ 

จึงทรงเลือกศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เพื่อน�าวิชาความรู้มาต่อยอดงานที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน ตามพระราช

ประสงค์ของพระราชมารดา ดังรับสั่งว่า 

“สมเด็จแม ่เคยรับสั่ งว ่าทรงมี  

ลูกเพียง 4 คน โปรดที่จะให ้ศึกษา  

ในแขนงวิชาต่างๆ กัน เพื่อที่จะได้มา  

ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้หลาย 

ด้าน ดังนั้น เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนฯ  

ทรงศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์ก่อนแล้ว  

จงึได้ตดัสนิใจมาเรยีนทางด้านวทิยาศาสตร์ 

แม้จะชอบด้านศิลปะก็ตาม”

ในพุทธศักราช 2522 ทรงส�าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความเอาพระทัยใส่และพระปรีชาสามารถ  

ในการเล่าเรียน ทรงสอบได้ที่ 1 ในวิชาเคมีและชีววิทยา ทรงได้รับรางวัลเรียนดี จากมูลนิธิศาสตราจารย์ 

ดร.แถบ นีละนิธิ และเนื่องจากทรงศึกษาทางภาควิชาเคมีโดยเฉพาะ จึงทรงใช้เวลาส่วนมากในห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือทรงงานทดลองอย่างมรีะบบ คอื ก่อนท�าการทดลองทรงพยายามเข้าพระทยัถงึวตัถปุระสงค์ของการทดลอง 
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วิธีการและข้ันตอนท่ีควรปฏิบัติ เม่ือลงมือปฏิบัต ิ

ก็ได้ด�าเนินการไปตามล�าดับ จึงได้ปรากฏผลส�าเร็จ

รวดเร็ว ถูกต ้องตามจุดมุ ่ งหมายและได ้ผลดี  

ทรงช่างสังเกต และทรงใช้ไหวพริบในการตัดสิน

พระทัยปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี

ต่อจากนั้น ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ทรงส�าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

อนิทรย์ีเคม ีมหาวทิยาลยัมหิดล ในพุทธศกัราช 2528 

และในพุทธศักราช 2530 ทรงส�าเร็จการอบรมระดับ

หลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) เรื่อง 

“Synthesis of Oligonucleotides Using Polymer 

Support and Their Applications in Genetic 

Engineering” จากมหาวทิยาลยัอล์ูม สหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ในพุทธศักราช 2550 ทรงส�าเร็จการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปีการศึกษา 2555 

ทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ 

ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยพระทัยตั้งมั่น 

ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับคน 

ถึงแม้ว่าจะทรงมีพระกรณียกิจต่างๆ มากมาย แต่ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ศาสตราจารย์  

ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุารี ได้เสดจ็พระด�าเนินไปทรงพระอักษรร่วมกบั

พระสหายในชั้นเรียนอย่างสม�่าเสมอ และทรงงานในห้องทดลองด้วยพระองค์เองอย่างมิทรงท้อถอย แม้ว่า 

จะทรงแพ้สารเคมีก็ตาม

ด้วยพระอจัฉรยิภาพและความพากเพยีรอตุสาหะ กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประสบความส�าเร็จอย่างดีเลิศ ในเส้นทางการศึกษา 

สายวิทยาศาสตร์
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พระกรณียกิจ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
เพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขราษฎร

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงซึมซับในแก่นสาร 

แห่งการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน

ตามแนวพระราชด�าริ และทรงสืบสาน 

พระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ  

โดยทรงน�าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีกอปรกบัพระปรชีาชาญในศาสตร์

ช้ันสูงต่างๆ ท่ีทรงสนพระทัยและได้ทรงมุ่งมั่น

ฝึกฝนมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง

ความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านหน่วยงานและโครงการในพระด�าริต่างๆ 

ที่ทรงก่อตั้งขึ้น 

โดยเริ่มแรกได้ทรงก่อตั้ง “กองทุน

จุฬาภรณ์”เพื่อแก้ป ัญหาการขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

รวมถงึสนบัสนนุการศกึษาวจิยัทางวิทยาศาสตร์

อย่างจริงจัง ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็น  

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2529 โดยมีภารกิจส�าคัญ  

คือ มุ่งดูแลและช่วยเหลือราษฎรผู้เจ็บป่วย  

ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริม

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

และสาธารณสุข อันเป็นประโยชน์โดยรวม 

ของประเทศ
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 มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ เพื่อประชา 

 บ�าบัดทุกข์ผู้ป่วยยากไร้ รักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ และมอบเงินพระราชทาน 

เพื่อเป็นค่าเดินทางในการรักษา รวมถึงการจัดหาเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์พระราชทาน

 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร ้

อาทิ จัดหาอวัยวะเทียมแก่ผู้พิการยากไร้ อุปการะ

ค่าเลี้ยงดูรายเดือนแก่เด็กยากจน หรือเด็กก�าพร้า

 สร้างอนาคตให้เยาวชนไทยที่ยากจน  

โดยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

นักศึกษาผู้ขาดทุนทรัพย์ และมอบทุนอุดหนุน 

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ภัยพิบัติ
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จากนั้น ทรงสถาปนา “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2530  

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งนอกเหนือไปจากการสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริแล้ว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ในการด�าเนินงาน

วิจัยทั้งพ้ืนฐานและประยุกต์ท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ี ยังทรงมุ่งมั่นให้สถาบันวิจัย  

จุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคคล ส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยและนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศได้ท�างานร่วมกัน และในขณะเดียวกัน  

ทรงพยายามแสวงหาความร่วมมือและแหล่งเงินทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการยกระดับงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาคารวิจัยเคมีนี้เป็นถาวรวัตถ ุ

หลังแรกของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นับเป็นขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

อย่างหาที่สุดมิได้ 
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เข้าใจ  เข้าถึง  วิจัย  พัฒนา 

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ของ 

การก่อต้ังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงด�าเนินงานตามรอย 

เบ้ืองพระยุคลบาทพระราชบิดามาอย่างต่อเนื่อง 

และทรงน้อมน�าแนวพระราชด�าริ “เข้าใจ เข้าถึง 

พฒันา” มาใช้เป็นหลกัในการทรงงาน โดยทรงศกึษา

ปัญหาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อความเข้าพระทัยอย่าง

ถ่องแท้ ออกเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อให้ทรงทราบถึง

ปัญหาด้วยพระองค์เอง ทรงงานอย่างใกล้ชิดและ 

เข้าถึงราษฎรโดยมิถือพระองค์ จนทรงเป็นที่ยอมรับ 

และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายความร่วมมือต่างๆ 

น�ามาซึง่ผลการวจิยัและพฒันาอย่างถูกทศิทาง อนัเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 
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แนวพระราชด�ารินี้ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์  ทรงถ ่ ายทอด 

เป็นพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ก้าวไปสูผ่ลส�าเรจ็ของงานวจิยัวทิยาศาสตร์

นานัปการ 

ด้านเคมี ศึกษาวิจัยสารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีฤทธ์ิทางยาในการป้องกันและ

รกัษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเรง็ เบาหวาน และ

วัณโรค เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ

สังเคราะห์สารท่ีมปีระสทิธิภาพ มคีวามเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการเคมีสีเขียว

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศกึษากลไกการเกิดโรค การพฒันาเทคนคิการตรวจวินจิฉยัให้ได้ผลรวดเรว็ 

แม่นย�า เพ่ือประเมนิอตัราความเสีย่งของโรค ป้องกนัการเกดิโรคและเพิม่ประสทิธภิาพในการรักษา เช่น โครงการ

มะเร็งตับและท่อน�้าดี (TIGER-LC) โดยความร่วมมือกับหน่วยงานไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อม  

เช่น การได้รับสารก่อมะเร็งจาก

ควันเสียรถยนต์ ควันพิษจาก 

ธูป การปนเปื้อนของมลพิษลงสู่ 

แหล่งน�้า การได้รับสารหนูในเด็ก

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เป็นต้น 

รวมทั้งป ัจจัยการเกิดพิษ การ

พฒันาเทคนิคใหม่ๆ เพือ่ตรวจสอบ

สารพิษ/ความเป็นพิษที่เกิดขึ้น
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ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากเกษตรและอุตสาหกรรม 

เช่น การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดล�าไยเป็นครีมแก้ปวดและน�้ายาบ้วนปาก การส่งเสริมและพัฒนาการปลูก

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในระยะต่างๆ ให้ได้สารสกัดท่ีมีคุณภาพส�าหรับแปรรูปเป็นยาและเวชภัณฑ์ การสกัด  

หัวน�้าหอมบริสุทธิ์จากดอกมหาหงส์และกุหลาบมอญ เป็นต้น

สืบเนื่องจากการที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือน 

ยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง เพ่ือทรง

บรรยายและแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้ที่ทันสมัยกับ

สถาบันการศึกษาและการวิจัยกับนานาชาติ อีกทั้งยัง

เป็นการประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงาน

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการศึกษาวิจัย และการ 

ฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้

 

ที่ เป ็นประโยชน์อย ่างกว ้างขวาง ท�าให ้ 

นานาประเทศรู้จักและยอมรับสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์เข้าเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน

บุคลากร และมอบความร่วมมือในด้าน 

ต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย

และพัฒนาเพื่อประเทศชาติต่อไป 

ผลส�าเร็จต่างๆ เกื้อหนุนให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สามารถพัฒนาศักยภาพไปอย่างต่อเน่ือง  

ซึ่งในเวลาต่อมาทรงได้ต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยที่มีคุณภาพเข้มข้น สู่การขยายขอบข่าย 

การด�าเนนิงาน โดยทรงก่อตัง้สถาบนัทางการศึกษาวทิยาศาสตร์ และสถาบนัการแพทย์เพิม่ข้ึนตามล�าดับ
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สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เพื่ อ ค ว ามก ้ า วหน ้ าท า งก า ร ศึ กษา 

วิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง ทรงมีพระวิสัยทัศน ์

ที่จะสร้างสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา 

โดยใช้การวิจัยน�าในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง  

ในสาขาท่ีมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนส�าหรับ

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค เพ่ือให้ม ี

ความรอบรู ้และทักษะการวิจัย สามารถถ่ายทอด 

ความรู ้ออกเป็นรูปธรรม และน�ามาประยุกต์ใช  ้

ในการพัฒนาประเทศได้ 

ในพุทธศักราช 2548 จึ งมี การก ่อ ตั้ ง  

“สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์” ขึ้น  เพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 4 รอบ เปิดการ

สอนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประยุกต์ สาขาเคมีชีวภาพ และสาขาพิษวิทยา 

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเน้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์ระหว่าง

มลพษิในสิง่แวดล้อมกบัการเกดิโรค รวมทัง้การพฒันา

ยาโมเลกลุขนาดเลก็และยาชวีวตัถ ุเพือ่การรักษาและ

ป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ี ยังทรงส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาของสถาบันฯ โดยมีพระนโยบายให้ 

นักวิจัยผู ้เชี่ยวชาญในหลายสาขาของสถาบันวิจัย 

จฬุาภรณ์ร่วมในการจดัการเรยีนการสอน และควบคมุ

ดูแลงานวิจัยเพ่ือการท�าวิทยานิพนธ์ ตลอดจน 

ทรงแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�า 

ทั่วโลกในการเรียนการสอนด้วย อาทิ สถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

ของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยอาร ์ฮุส ของ 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และมหาวิทยาลัยอูเทร็ค  

ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 
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ผลส�าเร็จเป็นดังพระประสงค์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคณุภาพมาแล้วมากมาย ทรพัยากรบคุลากรทางสายวทิยาศาสตร์เหล่านี ้ได้กระจายออกไปปฏบิตังิาน

แล้วเพือ่ประเทศชาติ รวมท้ังบัณฑติของประเทศเพือ่นบ้านทีไ่ด้มาอยูใ่นพระกรณุาและได้รบัทนุการศึกษา

จากสถาบันฯ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จากการที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงรับเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง ของ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผลงานที่ได้ทรงค้นคว้าวิจัย 

เป็นพื้นฐานส�าคัญไปสู ่การค้นพบสาเหตุของโรค 

ต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับต้นๆ ของคนไทย 

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือและ

บรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็งและ

ครอบครัว จึงทรงก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยศึกษาและบ�าบัด

โรคมะเร็ง” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และต่อมา 

ในพุทธศักราช 2552 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า  

“ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์” เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง

ด้านโรคมะเร็ง ขนาด 100 เตียง เพื่อเชื่อมโยงการ 

รักษาทางคลินิกและการวิจัยในเชิงลึก มีภารกิจในการ 

ช่วยเหลือบ�าบัดดูแลรักษาและบรรเทาความทุกข์ทั้ง

ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

14



ภายใต้การศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมการป้องกันมะเร็งเพื่อให ้

ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต่อมามีการขยายขอบข่ายการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยในวงกว้าง ในพุทธศักราช 2560 ได้พระราชทานนาม

อาคารโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน อันสืบเน่ืองมาจากพระประสงค์ที่จะดูแลผู้ป่วย

อื่นๆ อย่างครบวงจร ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ในพุทธศักราช 2560 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง และเป็นส่วนขยายต่อยอดของ 

โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องศนูย์ราชการฯ แจ้งวฒันะ ใกล้กบัโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ เพือ่ให้การตรวจ 

วินิจฉัยและรักษาโรคอย่าง 

ครบวงจร โดยมีทีมแพทย์และ 

พยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจน

เทคโนโลยีและอุปกรณ์การ

แพทย์สมัยใหม่ในการรักษา 

ทั้งนี้ มีพระประสงค์

ให้การก่อตั้งส่วนต่อขยายนี้ 

ประกอบด ้วยกลุ ่ มอาคาร  

3 หลัง ได้แก่ โรงพยาบาล  

400 เตียง อาคารการศึกษาและวิจัย อาคารหอพักส�าหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายอาคารโกดงัเก่า ภายในศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ เพ่ือใช้เป็นอาคารประกอบหลังหนึ่งในส่วนขยายของการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์

ก�าหนดให้เป็นพื้นที่ส�าหรับก่อสร้างอาคารผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน และเป็นอาคารสนับสนุนบริการของ 

โรงพยาบาลส่วนต่อขยาย 400 เตียง แนวความคิดของการพัฒนาอาคารน้ีคือ “น�าโกดังเก่ามาใส่หัวใจและ

สมอง เพื่อช่วยชีวิตผู้ยากไร้” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 

ในโอกาสท่ี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระกียรติ” ให้เป็นชื่อของอาคารหลังนี้ ซึ่งเป็น 
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ศูนย์การแพทย์ภายใต้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  

และโรคเฉพาะทางต่างๆ ประกอบด้วย ศนูย์หัวใจและหลอดเลอืด ศูนย์ศลัยกรรมกระดกูและข้อ คลนิกิตา เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการเอ็ม อาร์ ไอ และการเรียนการสอนของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย ์

อยู่ที่อาคารแห่งนี้ด้วย

ทรงเปิดอำคำรศูนย์กำรแพทย์จุฬำภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์  

เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทรงยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ในประเทศไทย ทรงก่อตั้ง “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ขึ้น  

ซ่ึงได้เริ่มจัดการเรียนการสอนใน 

ปกีารศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร ์และการ

สาธารณสุข หลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค คณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข หลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์
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ข้อมลูสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ เป็นสถาบัน 

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ สุขภาพ 

ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนท่ีทันสมัย

และมีความเหมาะสมกับนักศึกษา 

ยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

ในอนาคต วทิยาลยัวทิยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แห่งนี้จะมี

หลักสูตรเพิ่มขึ้นในสาขาวิชาฟิสิกส ์

ทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมลูสขุภาพ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 

และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อผลิต

บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก�าลังเป็นที่

ต้องการอย่างสูงในประเทศไทย และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส

และอยู่ห่างไกลความเจริญ ให้สมดังพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการอุทิศพระองค์เพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงส่งยิ่งของการพัฒนานี้

พิธีเปิดงำนปฐมนิเทศนักศึกษำรุ่นที่ 1 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงน�า 

หน่วยงานในพระด�าริทุกแห่งไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีความทัดเทียมกับนานาชาติ บุคลากร 

ทกุหน่วยงานจงึมคีวามมุง่มัน่อย่างแรงกล้าทีจ่ะสนองพระปณธิาน โดยน�าหลกัการทรงงานพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความพากเพียรอุตสาหะ และไม่ย่อท้อจนกว่าจะประสบผลส�าเร็จ
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จากการโดยเสดจ็พระราชบดิาและ

พระราชมารดาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ 

ท�าให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ทอดพระเนตรและเข้าพระทัยถึงปัญหา

ความทกุข์ยากมากมายของเหล่าพสกนกิร 

ขณะเดียวกันก็ได้ทรงซึมซับความทุ่มเท

และพระวิริยอุตสาหะในการพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของทั้งสอง 

พระองค์ด้วย 

ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งลุยน�้ำไปยัง

ถิ่นทุรกันดำร เพื่อเสด็จเยี่ยมเหล่ำรำษฎรให้ทั่วถึงทุกเขตแคว้น

สืบสานพระราชปณิธาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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พระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรมีค่าแก่ผู้รอคอยความช่วยเหลือยิ่งนัก จึงเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงงานสืบสานพระราชปณิธาน

ได้อย่างลึกซึ้ง และทรงด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาททุกประการ ทั้งเรื่องความมานะอดทน ความเสียสละ 

ความรักชาติ รักแผ่นดิน โดยเฉพาะความรัก ความห่วงใยต่อประชาชน ซึ่งทรงยึดเป็นหลักปฏิบัติเสมอมา

 “...การที่คนเราจะต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่งหรือพระองค์หนึ่งที่กระท�าความดี

ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

...ข้าพเจ้าเป็นลูกท่าน ตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่าน

ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านทรงท�าอะไรเพื่อตัวเองเลย ทุกอย่างเพื่อสังคม เพื่อประชาชน

และความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นทุกอย่าง อย่างพอเพียงที่สุด...”

พระโอวาท

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
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งานบ�าบัดทุกข ์บ�ารุงสุขด ้านการแพทย ์  

และสาธารณสุขแก่ราษฎรทั่วประเทศของสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเ ด็จ 

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นอีกหนึ่งพระภารกิจเพื่อ

ราษฎรที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้วางพระราชหฤทัยให้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงด�ารงต�าแหน่งประธาน

กิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี (พอ.สว.) ตั้งแต่พุทธศักราช 2552  

องค์ประธานได้เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ที่ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคแก่ผู ้ เจ็บป่วยที ่

จังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 22 กันยายน

พุทธศักราช 2552

ตลอดระยะเวลาการทรงงาน พอ.สว. กว่า  

8 ปี ทรงสืบสานพระกรณียกิจด้วยพระปณิธาน  

อันแรงกล้า เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน  

และราษฎรทั่วประเทศอย่างสม�่าเสมอ โดยมิทรงเห็นแก่

ความเหนด็เหนือ่ย แม้ปัจจบัุนจะทรงมพีระพลานามัย

ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนัก แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคให้ทรง

ย่อท้อแต่อย่างใด ด้วยทรงระลึกถึงพระราชด�ารัส 

ของพระบรมราชชนกอยู่เสมอว่า “ให้ดูแลสุขภาพ

ประชาชนให้ดีที่สุด” จึงเป ็นแรงผลักดันให ้

ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ส�าเร็จ
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พระรำชทำนแนวทำง

กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรโดยรอบ 

รพ.ศิริรำช และฝั่งธนบุรี จึงเกิดโครงกำร

ขยำยสะพำนอรุณอมรินทร์ ถนนโลคัลโรด 

และรถไฟฟ้ำ บริเวณ รพ.ศิริรำช 

เสด็จพระรำชด�ำเนินมำที่ท่ำน�้ำ 

รพ.ศิริรำช เพื่อทรงติดตำมระดับน�้ำ  

เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ พ.ศ. 2554

ดังท่ีทราบกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรอยู่เป็นนิจ  

แม้ในยามประชวรและประทับรักษาพระอาการ ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดห้อง 

ทรงงานด้วย เพื่อทรงติดตามข่าวสารความทุกข์ร้อนของประชาชนจากสื่อมวลชนทุกแขนง และพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน โดยมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์  

ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยทันท่วงที 

เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า มิเคยละทิ้งประชาชนของพระองค์เลย ดังพระด�ารัส

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงประเทศไทยเหลือเกิน

แม้แต่ตอนท่านประชวร ท่านก็ยังเป็นห่วง…ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนคิดถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

และให้ด�าเนินรอยตามพระยุคลบาทที่ท�าไว้แล้ว…”

พระด�ารัส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระราชทานแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

ด้วยเหตุน้ี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

จึงทรงมุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานและทรงสืบสานพระราชกรณียกิจในการดูแลและช่วยเหลือพสกนิกร

อย่างดทีีส่ดุ รวมท้ังในยามวิกฤตเร่งด่วนของประเทศทีเ่หล่าราษฎรต้องประสบกบัภยัพบิตัธิรรมชาติต่างๆ 

เมือ่ความถึงพระเนตรพระกรรณจะพระราชทานความช่วยเหลอืโดยทนัท ีและจะทรงตดิตามสถานการณ์

อย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย
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ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น ถุงยังชีพ

พระราชทานซึ่งบรรจุสิ่งอุปโภคบริโภคที่จ�าเป ็น 

จ�านวนมาก จะถูกล�าเลียงไปยังพื้นที่ประสบภัย  

เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยให้ราษฎรผู ้เคราะห์ร้าย

สามารถยืนหยัดอยู ่ได้จนกระทั่งสถานการณ์ดีขึ้น  

และบ่อยครั้งจะเสด็จลงพื้นที่เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร 

ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เอง แม้การคมนาคมจะ 

ไม่สู้ดีนักก็ตาม

นอกจากนี ้ยงัทรงให้ความห่วงใยแก่ราษฎรผูม้า

เฝ้ารับเสด็จ ทรงประกอบอาหารเพื่อให้ราษฎรได้รับ

ประทานอาหารที่สะอาด สดใหม่ ถูกสุขอนามัย และ

ทรงน�าหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ร่วมออกให้

บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรและสัตว ์เลี้ยงที ่

เจ็บป่วยด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก ่

ผู ้ตกทุกข์ได้ยาก ความช่วยเหลือต่างๆ ที่ได้

พระราชทาน เป็นขวัญและก�าลังใจที่ดียิ่ง น�ามาซึ่ง

ความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรทั้งหลาย
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ภายหลังที่พิบัติภัยทางธรรมชาติ

ต่างๆ สงบลง ผลกระทบนานัปการที่เกิดขึ้น

สร้างความสูญเสียอย่างมากต่อครอบครัว

ราษฎร ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�ามาหากิน 

การเกษตร และการปศุสัตว์ รวมไปถึงความ

เสยีหายของสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ต่างๆ โดยรวมของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมา 

กว่า 3 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อคัรราชกมุาร ีได้พระราชทานความช่วยเหลอื

ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลายแห่ง  

รวมทั้งมีพระด�าริให้จัดต้ังโครงการพัฒนา 

ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตราษฎรขึ้นอีก

หลายโครงการ 

โครงการในพระด�าริ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 12 โครงการ  

สร้ำงอำชีพและอบรมให้ควำมรู้ อีกทั้งส่งเสริม

ให้รักษำและหวงแหนสิ่งแวดล้อมของตน

พัฒนำที่อยู่อำศัย ฝึกอำชีพ 

เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมมั่นคง

ตำมแนวชำยแดนไทย – มำเลเซีย

ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมเสื่อมโทรมตำมแนวชำยแดนไทย 

ในจังหวัดตรำด สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็น

ค่ำยอพยพลี้ภัยชำวกัมพูชำ

ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยภำคใต้

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและนครศรีธรรมรำช 

 โครงการทับทิมสยาม 8 โครงการ 
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ฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่ประสบภัยสึนำมิ ในจังหวัดพังงำ 

จัดสร้ำงที่พักอำศัยแก่รำษฎรผู้เดือดร้อน 

ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพ

 โครงการชุมชนบ้านน�้าใส 

จัดฝึกอบรมด�ำน�้ำเพื่อกำรอนุรักษ์

ปลูกจิตส�ำนึกให้รักและหวงแหนสิ่งมีชีวิต

และธรรมชำติใต้ทะเล

มุ่งอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลไทย บริเวณหมู่เกำะ

สุรินทร์ หมู่เกำะสิมิลัน เกำะตำชัย เพื่อประโยชน์

ทำงสภำพแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย

 โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 

โครงการต่างๆ เหล่าน้ี ได้ด�าเนินการเสร็จส้ินและส่งมอบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็น 

ผู้รับผิดชอบดูแลแล้ว แต่ถึงกระนั้น องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ก็มิได้ทรงละทิ้ง โปรดเกล้าฯ ให้ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดูแลและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงน�า

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานพัฒนาเพื่อให้ราษฎรยากจนมีอาชีพที่ยั่งยืนและม่ันคง  

ในการนี้ได้ทรงน้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

มาสู่การปฏบิตั ิเน่ืองด้วยในพุทธศกัราช 2542 เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดการประชมุวทิยาศาสตร์นานาชาติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 ก่อนเสด็จกลับมีพระราชด�ารัสแก่พระองค์ ความตอนหนึ่งว่า

“...ขอให้น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้า”

พระราชด�ารัส 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542

พระราชด�ารสันี ้เป็น “พลงัขบัเคลือ่นส�าคญั” 
ในการทรงงานสบืสานพระราชปณธิานขององค์ประธาน
มูลนิธิจุฬาภรณ์ในการดูแลทุกข์สุขของเหล่าอาณา
ประชาราษฎร์ ภายใต้โครงการในพระด�ารต่ิางๆ ทรงน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทั่วทุกภูมิภาค ดังเช ่น โครงการแสวงหา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศ ที่จะสามารถน�ามา
พัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็งและมาลาเรียได้ และ
พระราชทานพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ด�าเนินงานดูแลและช่วยเหลือราษฎรอย่างเตม็ความ
สามารถ โดยเฉพาะในการพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ การพัฒนาที่อยู ่อาศัยและแหล ่ง 
ท�ามาหากิน ตลอดจนการส่งเสริมโครงการสร้างอาชพี

และรายได้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ผนกึก�าลงัด�าเนินงาน

ตามแนวพระนโยบายมาอย่างมุ ่งมั่น โครงการ 

พระด�ารต่ิางๆ สามารถบรรลผุลส�าเรจ็ได้เป็นอย่างด ี

ราษฎรยากจนจ�านวนมากได้เรียนรู ้วิทยาการ 

สมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมที่ได้ผลดี

และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากความ 

ช่วยเหลือและการส่งเสริมอื่นๆ ท�าให้สามารถ

ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ้

ด้วยดีและพอเพียง ราษฎรเหล่านี้จึงได้เป็นพลัง

ของชุมชนที่เข้มแข็งของตนเองอย่างน่าชื่นชม
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 โครงการศึกษาและวิจัยหาสารที่มีประโยชน์  
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล เพื่อการพัฒนายารักษาโรค

 โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย  

ศึกษำวิจัยทรัพยำกรธรรมชำติใต้ทะเลไทย 

เพื่อค้นคว้ำหำสำรที่มีฤทธิ์ทำงชีวภำพ อันเป็นประโยชน์ 

ต่อกำรพัฒนำตัวยำใหม่ๆ

ให้ควำมรู้เรื่องคุณค่ำของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน และกำรน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงถูกวิธี

ฝึกอบรมกำรเพำะปลูก และกำรแปรรูปเพื่อพัฒนำเป็นเวชภัณฑ์ อำหำร และเครื่องส�ำอำง
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ปรับปรุงสำยพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เพื่อขยำย 

ผลกำรเพำะปลูกให้แก่รำษฎรในภำคอื่นๆ

ศึกษำและพัฒนำสำยพันธุ์ ถ่ำยทอดกำรเพำะปลูก 

เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ให้รำษฎร

จัดท�ำแปลงสำธิตและศูนย์กำรเรียนรู้กำรเกษตร

ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภำพและเหมำะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตกำรเกษตร

 โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร  

การด�าเนินงานตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท สร้างผลส�าเร็จในการช่วยเหลือและดูแลทุกข์สุข  

ของราษฎรนานัปการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในพระด�าริต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และ  

พระอัจฉริยภาพในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เข้าไปถึงมือชาวชนบท

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ราษฎร

น�าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง จึงสามารถมีอาชีพที่ช่วยให้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สร้างความแข็งแรง 

ให้แก่ชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 การสงเสรมอาชีพการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ  
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ในทุกวันนี้ เหตุเภทภัยทางธรรมชาติ

เกดิขึน้บ่อยครัง้ และเช่นเดียวกบัโรคภยัไข้เจ็บ

ต่างๆ มักทวีจ�านวนและความรุนแรงขึ้น 

โดยตลอด การสงเคราะห์ช่วยเหลือและ

บรรเทาทกุข์ประชาชนจงึจ�าเป็นต้องใช้เงนิทนุ

จ�านวนมากเสมอ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

จึงมีพระด�าริให้มีการจัดท�าโครงการและ

กิจกรรมระดมทุนอย่างต่อเน่ือง โดยทรง 

เสียสละเวลาส่วนพระองค์ และทรงทุ่มเท 

ในการใช้พระปรีชาสามารถและพรสวรรค ์

ด้านงานศลิปะและการดนตรมีาเป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการและกิจกรรมเหล่าน้ี ซึ่งได้ผล 

ตอบรับอย่างดียิ่งจากประชาชนชาวไทย 

ผู้มีจิตศรัทธา

ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์ 
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือพสกนิกร

 โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” 

ทรงริเร่ิมโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” ขึ้นตั้งแต่

พุทธศักราช 2546 เพื่อทรงระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร ้

โดยทรงใช้เวลายามค�่าคืนที่ควรจะทรงพักผ่อนพระวรกาย 

มาทรงร้อยเรียงสร้อยไข่มุกประดับเพชรพลอยในแบบ

ต่างๆ อย่างสวยงาม เพือ่ทรงน�าไปประมลูและจ�าหน่ายแก่ 

ผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือ นอกจากนี้ โปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดง

สร้อยสวยงามเหล่านี้ ในโอกาสเสด็จเยือนต่างประเทศ  

เพื่อให้พี่น้องชาวไทยในต่างแดนได้สร้างกุศลร่วมกันด้วย 
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ทรงออกแบบและลงสีลวดลำยภำพ เพื่อพระรำชทำนส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำ

ผ้ำคลุมไหล่และเสื้อโปโล ส�ำหรับจ�ำหน่ำยในโครงกำรฯ

 โครงการ “ดร.น�้าจิต” 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์มีพระด�าริให้มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่างๆ  

ภายใต้ช่ือ “ดร.น�้าจิต” เพื่อน�ารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 

ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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ทรงแสดงคอนเสิร์ตกำรกุศล

“จำกวันนั้น ถึงวันนี้” เมื่อ พ.ศ. 2542

 ทรงบรรเลงกู่เจิงในกำรแสดงดนตรี 

และวัฒนธรรม “สำยสัมพันธ์สองแผ่นดิน”  

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2542 

และมีกำรจัดต่อเนื่องกันถึง 6 ครั้ง 

ครั้งที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2556 

ทรงขับร้องเพลงในกำรแสดงคอนเสิร์ตกำรกุศล

“ใกล้ดวงใจ แต่ไกลสุดฟ้ำ” เมื่อ พ.ศ. 2539

 ดนตรีเพื่อการกุศล 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงพระนิพนธ์ 

บทเพลงและทรงขับร้องได้อย่างไพเราะ โปรดเกล้าฯ  

ให้มีการจัดจ�าหน่ายบทเพลงเหล่าน้ีในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อน�ารายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยเช่นกัน

บทเพลงพระนิพนธ์ชุดต่ำงๆ

จัดจ�ำหน่ำยในรูปแบบ

หนังสือบทเพลงพระนิพนธ์ เทป ซีดี ดีวีดี

31



เป็นท่ีประจักษ์แก่พสกนิกรว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิได้ทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณียกิจ เพื่ อความผาสุกของ 

พสกนิกรไทยเท่านั้น แต่สายธารพระเมตตา

พระเมตตาต่อสรรพสัตว์

ปกแผ ่ ไปถึงสัตว ์ โลกทั้ งหลายเช ่นกัน  

ทั้งสัตว์ทรงเลี้ยง สัตว์ป่วย-พิการ และ  

สัตว์ป่า มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  

ให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด”  

เมื่ อ พุทธศั ก ราช  2542  ในพื้ นที่ ของ 

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์สะพานสูง  

และ “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย

อนาถา” ในพุทธศักราช 2546 เพื่อช่วยเหลือ

เจ้าของสัตว์ป่วย หรือผู ้น�าสัตว์มารักษาที่  

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แต่ไม่สามารถรับภาระ หรือมีรายได้ 

ไม ่ เพียงพอที่จะช�าระค ่ารักษาพยาบาล  

ให้สามารถช�าระเพียงบางส่วนได้

พระเมตตาและพระจริยวัตรที่งดงามอ่อนโยน  

ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก็มิได้ต่างจากพระบรมชนกนาถ

เลยแม้แต่น้อย ทรงรักสัตว์ และมีพระประสงค์ที่จะ 

ช่วยเหลือบรรดาสัตว์ท่ีเจ็บป่วยให้พ้นจากความทุกข์

ทรมาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกับคน 
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ในปีการศึกษา 2555 ทรงศึกษาเพิ่มเติม  

ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

และได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ท่ีโรงพยาบาลสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลายคร้ังในการ

ผ่าตัดสุนัขจะทรงวางยาสลบร่วมกับทีม

สัตวแพทย์ และจะทรงอยู่กับสุนัขในห้องผ่าตัด

ต้ังแต่วินาทีแรก จนกระทั่งสุนัขฟื้น โดยมิทรง

รังเกียจสัตว์ป่วยที่ทรงรักษา พระเมตตากรุณา

ของพระบรมชนกนาถเป็นแรงบนัดาลพระทยัให้

ทรงงานอย่างเต็มพละก�าลัง เพื่อจะช่วยเหลือสัตว์ป่วยทั้งหลายให้หายจาก

ความเจ็บป่วยและหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

ในการผ ่าตัดรักษาสัตว ์ ทรงให ้ความส�าคัญเร่ืองการดมยาสลบ 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยลดความเจ็บปวดในสัตว์ ท�าให้การผ่าตัดเป็นไป

อย่างงราบรื่น ปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ ด้วยเหตุนี้ จึงได้

พระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อจัดหาเครื่องดมยาสลบที่มีประสิทธิภาพสูง

พระราชทานแก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาล

รักษาสัตว์ป่วยอนาถา จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา 

ในพุทธศักราช 2556 มีพระด�าริให้จัดท�า

ผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ “ดร.น�้าใจ”  

อาทิ เสื้อยืด ถ้วยเซรามิกพิมพ์ลายสุนัขทรงเลี้ยง 

และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เพื่อหารายได้สมทบ

ทุน “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา” 

ซึง่ในปีเดยีวกนันัน้ มพีระด�ารใิห้จดัต้ังเป็น “มลูนธิิ

รกัษาพยาบาลสตัว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” และทรงพระกรณุา

รับเป็นองค์ประธานกรรมการ
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 หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ ์

ส�าหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆ ของประชาชน ทุกครั้งที่เสด็จไปทรงงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี (พอ.สว.) ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด “หน่วยสัตวแพทย์อาสาจฬุาภรณ์” เพือ่เสริมการท�างานของหน่วยแพทย์มูลนธิิ 

พอ.สว. ร่วมออกตรวจรักษาโรคสัตว์เลี้ยง และให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรในการดูแลสัตว์ เพราะ 

สัตว์เลี้ยงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูและอยู่ใกล้ชิดกับคน จึงต้องควรระวังและป้องกันมิให้โรคภัยของสัตว์ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของคน 

 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จากการเสด็จทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ในอ�าเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุรี เม่ือพุทธศักราช 2559 องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงมีความห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า  

ที่เป็นปัญหาส�าคัญของชาติ และมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลได้สนอง 

พระปณิธานจัดต้ังโครงการฯ ดังกล่าวในปีเดียวกัน ด้วยพระเมตตาทรงรับเป็นประธานกรรมการในการ 

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ 

34



ให้สุนขัมคีวามเป็นอยูอ่ย่างพอมีความสขุในช่วงชวีติทีเ่กดิมา และให้ประชาชนทีเ่ลีย้งสนุขัรูจ้กัมคีวามรบัผิดชอบ

ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป

 โรงพยาบาลรักษาสตว์ป่วยอนาถา จังหวัดนครราชสมา 

พระเมตตาต่อสัตว์ปกแผ่ขยายยังสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า มีพระประสงค์ให้เพิ่มโอกาสการรักษาสัตว์  

ในวงกว้าง โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พืน้ทีส่่วนหนึง่ของพระต�าหนกัทพิย์พมิาน ต�าบลโป่งตาลอง อ�าเภอปากช่อง จงัหวัด

นครราชสีมา เพื่อจัดสร้าง “โรงพยาบาลรักษาสัตว์” ขึ้น ในพุทธศักราช 2559  

ให้เป็นสถานที่รักษาสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่วยอนาถา และท�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาสัตว์ รวมถึงให้ค�าแนะน�าและแนวทางการรักษาสัตว์ป่า 

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษของการทรงงานอย่างต่อเนื่องที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงสืบสานจากพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ และทรงด�าเนินงานตามรอยเบื้อง

พระยคุลบาททกุประการ ซึง่บ่งบอกได้อย่างชดัเจนว่า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “ต้นแบบ” ของพระองค์ และทรงเป็นต้นแบบของ “ผู้กระท�าความดีอันบริสุทธิ์” 

ทั้งปวง
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พระราชกรณี ยกิ จส� า คัญของ 

พระมหากษัตริย์ผู ้ปกครองประเทศชาติ  

คือ การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนบรรดา 

มิตรประเทศ เพ่ือเจริญพระราชไมตรี 

และเสริมสร ้างความร่วมมือที่ดีต ่อกัน  

ในระหว ่างพุทธศักราช 2502–2510  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ  

พระนางเจ ้า สิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยือน

ประเทศต่างๆ ท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกา รวม 27 ประเทศ ทรงได้รับความ

สนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศเป็นอย่าง

มาก และได้มีการเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

ของทั้งสองพระองค์อย่างต่อเนื่อง ท�าให ้

นานาประเทศรู ้จักประเทศไทยและ 

พระมหากษัตริย์ไทยมากขึ้น 

เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกำ พ.ศ. 2503

เสด็จเยือนสหรำชอำณำจักร พ.ศ. 2503  

เสด็จเยือนรำชอำณำจักรเดนมำร์ก พ.ศ. 2503 เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2506

การเจริญสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศ
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การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนนานาอารยประเทศ

เช่นนี้ เป็นแรงบันดาลพระทัยให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิด�าเนินตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท

ในคราวเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ด้วย โดยระหว่างการ

เสด็จเยือนสถาบันหรือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อปฏิบัติ

พระกรณียกิจด้านวิชาการ จะเสด็จเข้าเฝ้าฯ พระประมุข 

หรือทรงพบหารือกับผู้น�าและบุคคลส�าคัญของประเทศ

นั้นๆ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานให้

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดี

ระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

พ.ศ. 2556 ทรงเข้ำเฝ้ำฯ สมเด็จพระรำชำธิบดี 
สุลต่ำนฮัสซำนัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน

พ.ศ. 2550 ทรงเข้ำเฝ้ำฯ พระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร ์
นัมเกล วังซุก แห่งรำชอำณำจักรภูฏำน

พ.ศ. 2559 ทรงเข้ำเฝ้ำฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ 
และสมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งญี่ปุ่น

พ.ศ. 2555 ทรงเข้ำพบ นำยชิมอน เปเรส  
ประธำนำธิบดีแห่งรัฐอิสรำเอล

พ.ศ. 2555 ทรงมีพระปฏิสันถำรกับ นำงฮิลลำรี คลินตัน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำ

 ในระหว่ำงกำรประชุม World Summit 
ณ นครริโอ เดอ จำเนโร สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 

พ.ศ. 2545  โปรดเกล้ำฯ ให้ นำยจู หลง จี  
นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน เข้ำเฝ้ำระหว่ำง 
กำรประชุม World Summit  
ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงส่งเสริมสัมพันธภาพกับนานา

ประเทศเพื่อความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาส�าคัญๆ ของโลก โดยเฉพาะ

ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอนัเกิดจากการเตบิโต

อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคม

โลก เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาของการ

ครองราชย์ทรงให้ความส�าคญัมากต่อ

การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

เพราะหากมีแต่ผู้เจ็บป่วยแล้ว ประเทศชาติต้องประสบกับอุปสรรคในการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกมากมาย 

พระกรณียกิจต่างๆ ขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์มีความเกี่ยวโยงไปถึงสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตประชาชนเป็นหลักด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดโรคมากมาย รวมถึงโรคมะเร็ง

ในพทุธศกัราช 2535 – 2550 สหประชาชาตไิด้จดัให้มีการประชมุด้านส่ิงแวดล้อมของโลกในระดบัประมุข

ของประเทศหรือรัฐบาลขึ้น จ�านวน 3 ครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

เป็นผู้แทนพระองค์ในการเสด็จไปทรงร่วมการประชุมสุดยอดระดับโลกนี้ทั้ง 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  เมื่อ พ.ศ. 2535  

ทรงร่วมกำรประชุมสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Earth Summit)  

ณ นครริโอ เดอ จำเนโร สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล
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องค์ประธานมลูนธิจิฬุาภรณ์ทรงปฏบัิตหิน้าท่ีในฐานะผู้แทนพระองค์และองค์หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย

ได้อย่างดีเยี่ยม ทรงมีส่วนร่วมผลักดันให้นานาประเทศตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นความส�าคัญ

ถึงผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งโลก

ครั้งที่ 2  เมื่อ พ.ศ. 2545  

ทรงร่วมกำรประชุมสุดยอดของโลก

ว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (WSSD) 

ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้

ครั้งที่ 3  เมื่อ พ.ศ. 2555  

ทรงร่วมกำรประชุมสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (RIO+20) 

ณ นครรโิอ เดอ จำเนโร สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซลิ
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ความไพเราะของเสียงดนตรี 

เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

โปรดมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเริ่ม 

เรียนดนตรีตั้งแต่พระชนมายุ 13 พรรษา  

และทรงเรียนรู ้เพิ่มเติมด้วยพระองค์เอง  

จนมีพระปรีชาสามารถทรงดนตรีได  ้

หลากหลายชนดิ หลายประเภท โดยเฉพาะ 

“แซกโซโฟน” เป็นเครื่องดนตรีที่โปรดและ

ทรงเชี่ยวชาญมากท่ีสุด และยังทรงดูแล 

ซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย

นอกจากนี้  ยังทรงสนับสนุนให  ้

ผู้อื่นเล่นดนตรี ทรงเป็นครูสอนดนตรีและ 

ทรงแนะน�าเทคนิคต่างๆ ให้แก่ข้าราชบริพาร

อย่างใกล้ชิด ทรงแนะน�าวิธีการเล่นดนตรี

พระราชทานแก่ผู ้ที่มาเล่นดนตรีถวายหรือ 

เล่นร่วมวง และเคยพระราชทานการสอน

แม้แต่คนตาบอดให้สามารถเล่นดนตรีได้

มิเพียงการทรงเครื่องดนตรีต่างๆ 

เท ่านั้น ยังมีพระปรีชาสามารถในการ  

พระราชนิพนธ์เพลงเป็นจ�านวนมาก ซ่ึง 

เป็นที่รู ้จักดีและได้เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง 

ในชีวิตของชาวไทย อาทิ เพลงแสงเทียน  

ยามเยน็ สายฝน ใกล้รุง่ ทรงสามารถพรรณนา

เน้ือหาได ้อย ่างมีความหมายและลึกซ้ึง  

ตลอดจนทรงแต่งท�านองและเรียบเรียง 

เสียงประสานได้อย่างไพเราะจับใจ

“ดนตรี”
สื่อสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ

40



พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ 

ยังเป ็นที่ประจักษ์และชื่นชมในต่างประเทศ 

เช่นกัน ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกให้การ

ยกย่อง เนื่องด้วยในหลายโอกาสขณะเสด็จประพาส 

ยังต่างประเทศ ทรงใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อสานสัมพันธ์ 

โดยทรงดนตรีร ่วมกับนักดนตรีชาวต่างประเทศ  

ที่เป็นนักดนตรีส�าคัญหรือเป็นคีตกวีเอกของโลก

ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกำ  

เมื่อ พ.ศ. 2503  ทรงเข้ำร่วมแสดงดนตรีกับนำยเบนนี่ กู๊ดแมน 

นักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพื่อนนักดนตรี 

ซึ่งภำยหลังได้น�ำวงมำบรรเลงถวำยและให้ชำวไทยได้ฟัง 

ที่กรุงเทพฯ ด้วย

ทรงเป็นชำวเอเชียบุคคลแรกที่เป็นสมำชิกกิตติมศักดิ์ 

ของสถำบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนำ  

ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ขณะมีพระชนมพรรษำเพียง 37 พรรษำ

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงอเมริกำ ได้อัญเชิญ 

บทพระรำชทำนสัมภำษณ์พิเศษเป็นภำษำอังกฤษ  

พร้อมทั้งวงดนตรีที่ทรงร่วมบรรเลง 

ออกกระจำยเสียงทำงสถำนีวิทยุไปทั่วโลก
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ในประเทศไทย ทรงใช ้ดนตร ี

เป ็นสื่อ เชื่ อมสัมพันธ ์ระหว ่างสถาบัน 

พระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยทรงตั้ง

สถานีวิทยุ อ.ส. (อัมพรสถานวันศุกร์) ขึ้น  

เพื่อให้ความบันเทิง สาระประโยชน์ และข่าวสาร

ต่างๆ แก่ประชาชน เป็นประจ�าทุกวันศุกร์ 

ตลอดจนเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงดนตรี 

ร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ทรงดนตรีกับวง อ.ส.วันศุกร์ 

ทรงจัดรำยกำรเพลงและทรงเลือก

แผ่นเสียงด้วยพระองค์เอง  

ในบำงครั้ง ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

ให้ผู้ฟังโทรศัพท์ขอเพลงจำกวงดนตรี

ที่ก�ำลังบรรเลงได้ด้วย

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระรำชธิดำ

ร่วมขับร้องเพลงเพื่อพระรำชทำนแก่นักศึกษำ

“วันทรงดนตรี” เป็นวันที่เสด็จพระรำชด�ำเนิน 

ตำมค�ำกรำบบังคมทูลเชิญของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  

เพื่อทรงดนตรีและทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษำ  

เป็นกำรส่วนพระองค์ โดยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  

พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 พระรำชโอรสและ 

พระรำชธิดำจะเสด็จไปทรงร่วมในกำรแสดงดนตรีด้วย
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสืบทอด

พรสวรรค์ด้านการดนตรีจากพระบรมชนกนาถ และทรงได้รับการส่งเสริมจากพระราชมารดาต้ังแต ่

ยังทรงพระเยาว์ ทรงมีมานะ

ฝึกฝนจนกระทั่งสามารถทรง

เครื่ อ งดนตรีหลายประ เภท 

ได้อย่างเป็นเลิศ อาทิ เปียโน 

กีตาร์ และแม้เครื่องดนตรีกู่เจิง

ของจีน ที่ทราบกันดีว่าเล่นได้ 

ยากมาก ก็ทรงสามารถบรรเลง 

กู ่เจิงในระดับศิลปินได้ในเวลา 

ไม ่นาน นอกจากน้ี ยังทรงมี 

พระปรีชาสามารถพระนิพนธ์

บทเพลงต่างๆ และทรงขับร้อง

เพลงได้อย่างไพเราะเช่นเดียวกนั

ด้วยพระอัจฉริยภาพ

ทางดนตรี กอปรกับทรงเอา

พระทัยใส่หมั่นฝึกซ้อมอย่าง

จริงจัง เมื่อเจริญพระชันษา 

ได้เพยีง 13 ปี สามารถทรงเปียโน

และทรงแสดงคอนเสิร ์ตเป ็น 

ครั้งแรก ถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และพระราชทานแก่คณะทูตานุทูต 

และต่อมาภายหลังโปรดเกล้าฯ ให้มีการใช้ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ 

นานาประเทศที่เสด็จเยือนเฉกเช่นพระบรมราชชนก 

ในพุทธศักราช 2540 และ 2555 เมื่อเสด็จทรงงานที่รัฐอิสราเอล ข้าราชการไทยในรัฐอิสราเอล 

ได้กราบทลูเชิญให้ทรงขบัร้องเพลงภาษาฮบีรูร่วมกบันกัร้องยอดนิยม Miss Ruhama Raz ผ่านทางสถานโีทรทศัน์ 

ท�าให้ชาวอิสราเอลมีความประทับใจและชื่นชมในพระปรีชาสามารถ และยังได้รู ้จักเพลงพระราชนิพนธ์ 

ที่ทรงขับร้องในครั้งนั้นด้วย
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ในพุทธศักราช 2544 ทรงจัดแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ขึ้นเป็นครั้งแรก

ในประเทศไทย เพ่ือน�ามิติของดนตรีเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังเป็นกิจกรรม 

หารายได้การกุศลช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง 

พระอจัฉรยิภาพการบรรเลงกูเ่จงิและท่วงท่าการ

เล่นที่พลิ้วไหวอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความประทับใจ

อย่างย่ิงแก่รัฐบาลจีน จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสถานะ “ทูตวัฒนธรรม” และความร่วมมือจัดส่ง 

คณะนักแสดงและนาฏศิลป์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยสลับป็นเจ้าภาพกับประเทศไทยจัดการแสดงขึ้น

อย่างต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง น�ามาซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างไทยและจีน

ทรงขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ “ยำมเย็น” 

ของในหลวงรัชกำลที่ 9 ในกำรแสดง

เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์ อคัรราชกมุาร ียงัทรงเลง็เหน็

ประโยชน์ของดนตรีในอีกหลายๆ ทางด้วย

 

ด้านการศึกษาดนตรีภายในประเทศ ทรง

สนับสนุนให้มีจัดการศึกษาด้านเครื่องสายจีนเป็น 

แห่งแรก เมื่อพุทธศักราช 2553 ที่ภาควิชาดนตรี  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะดนตรีให้กว้างขวางขึ้น โดยมี

พระกรุณาธิคุณเสด็จไปทรงสอนและถ่ายทอดเทคนิค

อย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง 

นอกจากนี้ ยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์เชื่อมความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ 

ประชาชนชาวไทยทัง้ในและต่างประเทศ ในการเสด็จทรงงานวิชาการยงัต่างประเทศ จะทรงจัดเวลาพระราชทาน

แก่ชาวไทยไกลบ้านให้ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชดิอยูเ่สมอ จะทรงดนตรกีูเ่จงิพระราชทาน และมพีระด�ารสัถงึเรือ่งราว

ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่ทรง

ด�าเนินตามรอยพระราชบิดาในการดูแลรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด น�ามาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ผู้เข้าเฝ้าทั้งหลาย

อย่างมิรู้ลืม

ทรงสอนตั้งแต่วิธีกำรพันเล็บกู่เจิงกับนิ้วของผู้เล่น 

และเทคนิคต่ำงๆ ในกำรบรรเลงกู่เจิง                     

ด้วยควำมเชี่ยวชำญเป็นเลิศ
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นับได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงน�าพลังแห่งเสียงดนตรีในทุกมิติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

พระบรมชนกนาถทางด้านดนตรีโดยแท้จริง

เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2556 

เสด็จเยือนสำธำรณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2555  

เสด็จเยือนสำธำรณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2556

46



ในวันนี้

แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รัชกาลที่ 9 แห่งจักรีวงศ์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว

แต่พระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร พระราชด�ารัส และพระบรมราโชวาทของพระองค์

จะยังคงประทับอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป 

จึงมิเพียงแต่

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เท่านั้น 

ที่ทรงด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างแน่วแน่

หากแต่เราทุกคน

ควรต้องมุ่งมั่นท�าความดี และตั้งใจที่จะรักษาคุณความดีไว้ชั่วชีวิต

เป็นความดีบริสุทธิ์จากใจอันบริสุทธิ์

เพื่อสืบสาน “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จนกว่าชีวิตจะหาไม่



มูลนิธิจุฬาภรณ์
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