ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2565

เทิดพระเกียรติ

“พระเมตตา
...สู่ปวงประชา และสรรพสัตว์”
นับเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจ�ำนวนมหาศาล ในประเทศไทยแม้การระบาดเกิดขึ้นหลายระลอก และล้วนส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง
แต่ประเทศก็สามารถควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจแข็งขันของ
ทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนที่พร้อมให้ความร่วมมือตามมาตรการแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค อีกทั้ง
ยังประกอบกับความเสียสละ ความทุ่มเท ในการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเต็มสรรพก�ำลังของ
บุคลากร และหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

พระเมตตาสู่ปวงประชา
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
นับตัง้ แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึน้ ด้วยความห่วงใยทรงติดตามความผันแปรของสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และ
ทรงเพียรหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของประชาชน ที่ส�ำคัญคือ การพระราชทานความช่วยเหลือทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขรูปแบบต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น
และทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง
การโปรดให้หน่วยงานในพระด�ำริตา่ งๆ หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่พระราชทาน และหน่วยแพทย์มูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ โดย
อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเท่ า เที ย มกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุก
ภูมิภาค
 วั น ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอุดรธานี
ทีอ่ อกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานร่วมกับ
โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์
โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลกู่แก้ว ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ�ำเภอเมือง
โดยในวันเดียวกันนี้ที่วัดป่านาค�ำน้อย อ�ำเภอ
นายู ง มี ห น่ ว ยแพทย์ อ อกให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น
พระราชทานด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ นับตั้งแต่เกิดการระบาดหนักเมื่อต้นปี 2564 องค์ประธานสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงพยายามแสวงหาแนวทางด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตินี้
ให้แก่ประเทศ ประการส�ำคัญคือ การริเริ่มงานวิจัยเพื่อสังเคราะห์ยารักษาโรคโควิด-19
อย่างเร่งด่วน ด้วยมีพระวินิจฉัยว่า การบริหารจัดการการระบาดของโรคนี้ต้องมีทั้ง
การป้องกันโดยการฉีดวัคซีนควบคูก่ บั การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ไว้ส�ำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านยาและเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศในการ
พึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะคับขัน
อี ก ทั้ ง สื บ เนื่ อ งจากเชื้ อ ไวรั ส มี ก ารกลายพั น ธุ ์ ไ ด้ ร วดเร็ ว มาก ซึ่ ง อาจท� ำ ให้
ประสิทธิภาพของวัคซีนลดน้อยลง จึงจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนายาเพื่อรักษาโรคโควิด-19
ให้ได้โดยเร็วทีส่ ดุ ด้วยพระอัจฉริยภาพในฐานะทีท่ รงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทงั้ ด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์
ทรงริเริ่มให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด�ำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ พรัอมทั้ง
พระราชทานพระนโยบายให้แก่ทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการเร่งการวิจัยพัฒนายา
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ทั้ ง นี้ สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ไ ด้ ส นองพระนโยบายจั ด ท� ำ โครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นายาที่ มี ศั ก ยภาพในการรั ก ษา
โรคโควิด-19 อันได้แก่ 1. ยาชีววัตถุ เช่น โมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ต่างๆ 2. ยาจากสมุนไพร เช่น
สารสกัดและผงฟ้าทะลายโจร 3. ยาเคมี เช่น “ยาโมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir) ที่
ทรงมีพระวินิจฉัยในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพส�ำหรับใช้ในการรักษา และเพิ่มโอกาส
ให้ผู้ป่วยเข้าถึงยารักษาได้เพิ่มมากขึ้น
กระทั่งปลายปี 2564 โครงการวิจัยนี้ประสบความส�ำเร็จในการสังเคราะห์ตัวยา
โมลนูพิราเวียร์ 2 วิธีการ ด้วยการใช้สารเคมีตั้งต้นที่มีราคาต�่ำ ท�ำให้มีต้นทุนการผลิต
เพียง 750 บาท ต่อ 1 คอร์สของการรักษา (จ�ำนวน 5 วัน ปริมาณยา 8 กรัม) และท�ำให้
ยาของเรามีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับของต่างประเทศ

การสังเคราะห์ตัวยา “โมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir)
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ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ตวั ยาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีขนั้ ตอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้นทุนต�ำ่ และได้มกี ารปรับปรุง
กระบวนการเพื่อผลิตตัวยาในปริมาณสูงในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว จึงพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพื่อให้
กระทรวงสาธารณสุขน�ำไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีที่ประเทศไทยไม่สามารถจัดหายานี้มาใช้ได้ องค์ความรู้ในการผลิต
ยาโมลนูพิราเวียร์ จึงเป็นสิ่งที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงเตรียมความพร้อมไว้ ส�ำหรับการสร้างความมั่นคง
ทางยา และเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดต่อไป ซึ่งหากประเทศไทยสามารถผลิตยาใช้ได้เอง ย่อมจะเป็นผลดีต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย เพราะเท่ากับเป็นการประหยัดงบประมาณของการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ

 พระราชทานพระวโรกาสให้
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเฝ้า
เพื่อหารือถึงแนวทางการน�ำเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่ทรงประสบความส�ำเร็จ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคโควิด-19
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ได้ผลดีบังเกิดแก่ประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงทรง
พระกรุณาพระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ทั้ง 2 วิธีให้แก่รัฐบาล โดยพระราชทาน
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับน�ำไปต่อยอดขยายการผลิตไปถึงระดับอุตสาหกรรม
อันจะเป็นคุณประโยชน์ส�ำหรับประชาชนทั้งประเทศ
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความส�ำเร็จ ด้วยผลงานวิจัยชิ้นส�ำคัญที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ยืดเยื้อมายาวนานจนถึงปัจจุบัน นับเป็น
พระกรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงน�ำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของปวงชนชาวไทย
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พระเมตตาปกแผ่ยังสรรพสัตว์
ในการประกอบพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชากรไทยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน
สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ทรงให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากในงานด้ า นสุ ข ภาพและ
การพัฒนาสุขภาพ เพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี หมายถึง ทรัพยากรบุคคล
ของชาติมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน
สืบต่อกันไป และยังมีพระด�ำริว่า ด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่
หรือประกอบอาชีพเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับสัตว์เลีย้ ง สภาพแวดล้อมทีใ่ กล้ชดิ กับ
สัตว์จึงมีความส�ำคัญต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนทั้งปวง
ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยและ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน อีกทั้ง
พระเมตตาที่ เ ผื่ อ แผ่ ไ ปถึ ง สรรพชี วิ ต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัตว์เลีย้ งของประชาชน
จากความสนพระทั ย ในการดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร จึงทรง
พระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสา
จุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ
ซึ่งเป็นงานเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ของจังหวัดในท้องที่ ส�ำนักงานปศุสัตว์ของจังหวัดในท้องที่ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งนอกจาก
บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังบริการให้ค�ำแนะน�ำในด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
อันเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่อาจติดต่อมาสู่คนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทาง
สาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก
ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ทรงวางรากฐานในการรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม สุ ข อนามั ย ที่ ดี ข อง
ประชาชนและควบคุมการเกิดโรคระบาดของประชากรสัตว์
ทั้งหลาย ที่อาจเป็นพาหะน�ำโรคที่มีอันตรายมาสู่คนและสัตว์
และโปรดให้ด�ำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
โดยทรงรั บ เป็ น ประธานกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น
โครงการฯ และโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ ทรงเป็นรองประธาน และมีคณะกรรมการมาจาก
หน่วยงานต่างๆ
“โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นปัญหาใหญ่และมีความร้ายแรงมานานหลายทศวรรษ
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาใช้รักษาได้ แต่สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์
และแก่คน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงทั้งก่อน
และหลังการสัมผัสกับโรค ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดีในการ
เลี้ ย งสั ต ว์ ส� ำ หรั บ ผู ้ มี อ าชี พ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ต ว์ และเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และ
ความร่วมมือในภาคประชาชนด้วย
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ด้วยเป้าหมายสูงสุดของการควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เพื่อก�ำจัดโรคนี้ให้หมดสิ้น
ไปจากประเทศไทย โครงการฯ จึงด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ครอบคลุมในระดับประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
ซึ่งปัจจุบันได้ด�ำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564 - 2568)
การปฏิบัติงานสามารถขับ เคลื่อนอย่า งเต็ ม ประสิ ทธิ ภาพ
อีกทั้งองค์ประธานโครงการฯ ยังทรงพระกรุณาส่งเสริมและ
ติดตามการด�ำเนินงานของโครงการฯ ด้วยพระวิริยะ เพื่อให้
บรรลุผลดังพระปณิธาน

 ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
การด�ำเนินงานโครงการฯ เป็นรูปแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
ระยะที่ 2 นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ การบริหารจัดการสัตว์เลี้ยง
อย่างเป็นระบบ ทั้งการผ่าตัดท�ำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน
การด�ำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง
แม้ ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ยั ง
ไม่คลี่คลาย ดังนั้น ในการลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนและท�ำหมัน
ให้สัตว์เลี้ยง โครงการฯ จึงพยายามปรับปรุงรูปแบบของ
การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ ที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ทัง้ ของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านภาคสนาม และประชาชนเจ้าของ
สัตว์เลี้ยงไปพร้อมกัน
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ด้วยพระวิสัยทัศน์ “เพื่อก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย” องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มีพระกรุณาธิคุณเสด็จไปทรงงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ส�ำหรับปี พ.ศ. 2565 ทรงขับเคลื่อนการด�ำเนิน
โครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
 เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2565 เสด็จยังพื้นที่ออกหน่วย
สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดเกษรศีลคุณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี
การปฏิบัติงานหลัก คือ ให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดท�ำหมันแก่สุนัขจรจัดและ
สัตว์เลี้ยงของประชาชน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อน�ำไปขยายผลให้แก่
ประชาชนถึงอันตรายของโรค
และวิธกี ารป้องกันอย่างถูกวิธี
ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนในคน
และสัตว์เป็นส�ำคัญ

 ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ผ่าตัดท�ำหมัน เพื่อควบคุม
การขยายพั น ธุ ์ ข องสุ นั ข และแมวจรจั ด ในพื้ น ที่ และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกวันได้มีประชาชนชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง
น�ำสัตว์เลี้ยงจ�ำนวนมากมาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรค ตลอดจน
สัตว์จรจัดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับการสงเคราะห์ด้วย

 เดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เสด็จยังพืน้ ทีอ่ อกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ สนามกีฬา
ราชนาวี กม.5 และสนามเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
“...ต้องขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่มาช่วยสัตว์ของประชาชนรวมทั้งสัตว์เร่ร่อน
ที่ไม่มีเจ้าของ อันนี้ก็เป็นการท�ำบุญใหญ่ คือว่าเราช่วยสุนัขก็โยงไปถึงว่าเราต้อง
ช่วยคนด้วย เพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็จะปลื้มใจ ในการที่พวกเราเอาใจใส่
พวกเขา และการทีพ่ วกเรามาออกหน่วยอย่างนีถ้ อื ได้วา่ พวกเรานีไ้ ด้เข้าถึงประชาชนจริงๆ...
…พี่เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนก็คงเต็ม
ก�ำลัง กับการที่เราช่วยกันท�ำนี้ พี่อยากให้
ทุกคนต้องสามัคคีกันไว้”
ใจความตอนหนึ่ ง จากพระด� ำ รั ส
ในโอกาสพระราชทานพระวโรกาสให้ทมี สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เฝ้า เพือ่ ความ
ร่ ว มแรงร่ ว มใจร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นโครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ฐานทัพเรือ
สัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เสด็จยังพืน้ ทีอ่ อกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มณฑลทหารบกที่ 42
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสนามกีฬาสะพานหิน อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ ป ระธานสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ เ สด็ จ ลงพื้ น ที่ อ อกหน่ ว ยบริ ก าร
สั ต วแพทย์ อ าสาจุ ฬ าภรณ์ ทรงร่ ว มในงานภาคสนาม พร้ อ มทั้ ง ทรงติ ด ตาม
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งใกล้ ชิ ด และพระราชทานก� ำ ลั ง ใจแก่ อ าสาสมั ค รทั้ ง ปวง
ด้วยพระปณิธานในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และการช่วยเหลือสรรพสัตว์
ด้วยในเวลาเดียวกัน ได้เพิ่มพลังใจและแรงบันดาลใจอย่างสูงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
จากทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยและกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ ตลอดจน
ผู้น�ำชุมชนต่างๆ ให้ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
จริงจัง ด้วยการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ และตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้น�ำ
อันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไป ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ท�ำให้การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีพระด�ำริให้มีการออกหน่วย
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพให้
ครอบคลุมทั้งประชาชนและสัตว์ควบคู่กันไป
การให้ความส�ำคัญแก่การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งในคนและสัตว์ สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง
การพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศ และความเจริญของสังคมในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง กอปรกับพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่
จะก�ำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ได้ท�ำให้หลายภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัย และให้ความส�ำคัญต่อ
การร่วมกันด�ำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันโครงการฯ ก้าวสู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี การดำ�เนินงานขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังแนวพระนโยบายที่ทรงกำ�หนดไว้ และสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
ในการกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช 2573 อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ
อนามัย การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติอย่าง
ยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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พระเมตตาไม่มีที่สิ้นสุด
การด� ำ เนิ น งานของโครงการที่ เ กี่ ย วกั บ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า มี
ประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์ได้ดังพระปณิธาน
นอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังมี
พระเมตตาเผือ่ แผ่ ไปถึงด้านการเฝ้าระวังโรคภัยอืน่ ๆ จากเหล่าสรรพสัตว์
อีกด้วย ดังเห็นได้ในวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงในสุกรของประเทศ ในช่วง
พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทับซ้อนไปกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะโรคโควิด-19 ผูส้ ญ
ู เสียหนักโดยตรงจึงเป็น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้ได้รับผลกระทบจากความขาดแคลนสุกร
อาทิ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุกร รวมถึงประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภาระค่าครองชีพจากราคาสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น
ในวิกฤตโรคระบาดสู่สุกร ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ คือ กล่องยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค
บริโภค ซึ่งได้ทรงร่วมบรรจุด้วยพระองค์เอง ส�ำหรับราษฎรในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี นครปฐม และสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสุกร
แห่งใหญ่ของประเทศ โดยโปรดให้ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น�ำ
 พระราชทานพระวโรกาสให้ นายทองเปลว สิ่งของพระราชทาน จ�ำนวน 600 ชุด ไปมอบแก่ประชาชน เมื่อวันที่
กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้า 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565
เพือ่ ทรงหารือเรือ่ งการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบ
ปั ญ หาและได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคสุกร เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ ยังมีพระวิสยั ทัศน์ถงึ การเตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับ
ปัญหาในอนาคต จึงมีพระด�ำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภายใต้
มูลนิธิจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งมีความช�ำนาญในการแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ
โรค ASF (African Swine Fever)
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ ด ้ า นการวิ จั ย
และพั ฒ นาวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคระบาด
ระหว่างนักวิชาการของทั้งสองประเทศ
อั น จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
ป้องกันและควบคุมการระบาดได้อย่าง
ยั่งยืน
น�ำ้ พระทัยเจ้าฟ้า ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะแห่งวิกฤต ในรูปแบบของความช่วยเหลือทีค่ รอบคลุม ตรงเป้าหมาย
ทันการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล และพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ต่อประชาชนทั้งมวล ตลอดจนสรรพชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย
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“ศาสน์และศิลป์”
เพื่อผืนแผ่นดินไทย
“สิรศิ ลิ ปิน” พระสมัญญานาม ซึง่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายในพุทธศักราช 2564
ุ ค่าสูงหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะทีไ่ ด้ทรงรังสรรค์งานศิลป์คณ
คีตศิลป์ ตลอดจนงานออกแบบด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับทีง่ ดงาม ผลงานของพระองค์เป็นทีป่ ระจักษ์ทงั้ ในประเทศ
และต่างประเทศ อีกทั้งยังมีพระกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะของไทย ดังเช่นพระกรณียกิจ
ในฐานะองค์ประธานของโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานส�ำคัญของประเทศ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์” (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จังหวัดอุดรธานี และในฐานะองค์ประธาน “โครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์”
จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ทรงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการธ�ำรงไว้เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป

โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานโครงการก่อสร้าง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมเจดี ย ์ พ ระธรรมวิ สุ ท ธิ ม งคล (หลวงตาพระมหาบั ว
ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ�ำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือเพื่อส่งเสริมการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยการจัดสร้างถาวรวัตถุแห่ง
การบูชาคุณพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีงาม
13
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และคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระอริยสงฆ์องค์ส�ำคัญแห่งภาคอีสาน หลวงตาพระมหาบัวฯ แห่งวัดป่าบ้านตาด ผู้สืบสาน
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรยิ่งขึ้นในแผ่นดินไทย อีกทั้งยังมีบทบาทส�ำคัญในการใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยริเริ่มโครงการช่วยชาติ ภายใต้ชื่อ “โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” จากการระดมทองค�ำ
และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้าคลังหลวง เพื่อใช้เป็นทุนส�ำรองของประเทศในขณะนั้น
เมือ่ ท่านละสังขารไปเมือ่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 บรรดาศิษยานุศษิ ย์
และผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายในองค์พระอริยสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณอันบริสุทธิ์
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวฯ รวมทั้งเป็นสถานที่
เผยแผ่พระธรรมเทศนา ปฏิปทา คติธรรมค�ำสอน เรื่องราวแห่งอัตชีวประวัติ
และวั ต รปฏิ บั ติ อั น งดงามของท่ า น อี ก ทั้ ง ยั ง จะได้ เ ก็ บ รั ก ษาหนั ง สื อ ธรรมะ
เครื่องอัฐบริขาร และผลงานของท่านที่ได้ช่วยอุปถัมภ์ค�้ำชูสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สาธุชนได้ร�ำลึกถึงคุณูปการ
ของท่าน ทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป
ด้ ว ยองค์ ป ระธานสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ท รงเป็ น พุ ท ธมามกะ และมี
พระศรัทธาอย่างสูงในพระพุทธศาสนาและองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ เสมอมา
จึงได้ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ซึ่งจะเป็น
ศูนย์รวมแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญแห่งใหม่ของประเทศ และโปรดให้
พระธิดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นองค์ประธานคณะ
ผู้ออกแบบ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ตลอดจนงานมัณฑนศิลป์และ
งานภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วัดเกษรศีลคุณ คณะผู้ออกแบบ
ซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการด้านต่างๆ ร่วมกัน
ด� ำ เนิ น การตามแผนงาน เริ่ ม ตั้ ง แต่ พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ เมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2556 โดยองค์ประธานโครงการฯ ทรงพระกรุณาเสด็จติดตามความคืบหน้า
ในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมาเป็นล�ำดับ
โครงการก่อสร้างฯ ประกอบด้วยงานด้านโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
ของอาคารหลัก 3 อาคาร ได้แก่ เจดีย์ วิหาร และพิพิธภัณฑ์ พร้อมองค์ประกอบ
อื่นๆ ซึ่งได้มีการออกแบบให้เป็นแนวเดียวกับจิตกาธาน สถานที่พระราชทานเพลิง
สรีรสังขารขององค์หลวงตาพระมหาบัวฯ อีกทั้งเป็นทิศที่ชี้ตรงไปถึงยังพุทธคยา
สถานทีต่ รัสรูข้ ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในดินแดนพุทธภูมอิ นั ศักดิส์ ทิ ธิ์
ณ สาธารณรัฐอินเดีย
การด�ำเนินงานก่อสร้างทุกส่วนก้าวหน้า
และส�ำเร็จลุล่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงจ�ำเป็นต้องเลือ่ นการประกอบพิธอี อกไป จนกระทัง่
ในวั น ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 องค์ ป ระธาน
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์จงึ ได้เสด็จไปปฏิบตั พิ ระภารกิจ
ในพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมา 4 องค์ และพระบรม
สารีริกธาตุ พร้อมเครื่องสูงอื่นๆ ขึ้นประดิษฐานบน
ยอดเจดีย์ ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ
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ในการนี้ องค์ประธานโครงการฯ ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต
ธาตุ ซึ่งได้รับการประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) และอัฐิธาตุองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ
จากนั้น ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระกรัณฑ์ พระอรหันตธาตุในผอบทองค�ำ
และอัฐธิ าตุองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ในผอบทองค�ำลายดอกบัว แล้วจึงพระราชทาน
พระกรัณฑ์และผอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน
ที่บุษบกดอกบัว
ล�ำดับต่อมา เสด็จไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหร่ายพระพุทธรูปทองค�ำ
พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย ซึ่งประดิษฐาน
ที่บุษบกดอกบัว และเสด็จต่อไปยังบริเวณหน้ามุขพลับพลาพิธี เพื่อทรงประกอบ
พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป ทุ ก องค์ ขึ้ น ประดิ ษ ฐานบนยอดเจดี ย ์ ที่ ร ะดั บ ความสู ง
33 เมตร และในโอกาสเดียวกัน ได้เสด็จไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
เพื่อทรงเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
 พระพุทธรูปปางสมาธิที่ประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ 

 พระพุทธรูปทองค�ำ สร้างขึ้นจากปฏิปทาของหลวงปู่
อุน่ หล้า ฐิตธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
และคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ที่ ป รารถนาจะ “อาจารยะบู ช า”
องค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์
และองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จึงน�ำคณะ
ศิษยานุศิษย์ให้ร่วมบริจาคทองค�ำ และเงินสมทบทุนสร้าง
พระพุทธรูปทองค�ำบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 ประดิษฐานโดย
ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
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 พระพุทธรูปเงิน สร้างจากเงินบริสุทธิ์ ร้อยละ 92.5
ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก
 พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ สร้างจากทองค�ำบริสุทธิ์ ร้อยละ
42 (10 เค) ผสมอัลลอยเพื่อให้เนื้อเป็นสีนาก ผินพระพักตร์
ไปทางทิศเหนือ
 พระพุทธรูปหินจุยเจีย ซึ่งผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้
สร้ า งจากหิ น ควอตซ์ เ กรดดี ที่ สุ ด น�้ ำ หนั ก 25 กิ โ ลกรั ม
แกะสลักโดยช่างฝีมอื ระดับสูงทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
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พิธีเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง
ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงด�ำรง
อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมศรัทธาของคณะท�ำงานทุกฝ่ายที่ร่วมกัน
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทน
พระองค์ ไ ปทรงประกอบพิ ธี บ รรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ
ในพระเกตุมาลาพระประธานประจ�ำวิหาร และทรงเชิญ
อัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในรัตนเจดีย์ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกทองค�ำภายใน
เจดีย์ และทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

พลังศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาและองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ในผืนแผ่นดินไทย
“พุทธศาสนา-พระมหากษัตริย์-ชาติ-แผ่นดิน-ประชาชน” จะได้รับการโอบเอื้อ เกื้อกูล หนุนน�ำ อย่างยั่งยืนเสมอ
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โครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

พระราชวังสนามจันทร์ เป็นสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และงดงามด้วยศิลปะอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และมีอายุเก่าแก่กว่า 115 ปี นับแต่ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 6) ทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2450 ส�ำหรับเป็นที่ประทับขณะแปรพระราชฐานมายังเมืองนครปฐม
และยังทรงใช้เป็นสถานที่เสด็จออกว่าราชการ และต้อนรับพระราชอาคันตุกะ รวมถึงเป็นฐานที่ตั้งกองบัญชาการ และ
การฝึกซ้อมรบของเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับป้องกันประเทศในยามคับขัน
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ภายในพระราชวั ง อั น เก่ า แก่ นี้ มี ค วามสวยงาม
โดดเด่นตระการตาด้วยมวลหมูพ่ ระทีน่ งั่ และพระต�ำหนักอันงาม
วิจิตร ตลอดจนเรือนข้าราชบริพาร อาคารและสิ่งก่อสร้างที่
น่ า สนใจอี ก จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง เป็ น ผลงานการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตกได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งยัง
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย ด้วยเปรียบเสมือน
อนุสรณ์สถานให้ร�ำลึกถึงพระราชจริยวัตรในพระองค์ ตลอดจน
พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศใน
รัชสมัยของพระองค์ ตลอดระยะเวลากว่า 115 ปี ที่ผ่านมา
พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ไ ด้ เ ป็ น สมบั ติ ข องชาติ บ ้ า นเมื อ ง
ที่ตกทอดมาถึง 5 รัชสมัย ซึ่งปัจจุบันสิ่งก่อสร้างต่างๆ ใน
พระราชวังย่อมได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา ดังนั้น
จึงสมควรแก่การอนุรกั ษ์ไว้ให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์และโบราณสถาน
ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ของชาติไทยตลอดไป
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเล็งเห็น
ความส�ำคัญของสถานที่แห่งนี้ และมีพระประสงค์ให้มี
การบูรณะให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป จึงทรงรับเป็น
องค์ประธานในโครงการบูรณะฯ โดยเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักองค์ประธาน น�ำนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พร้อมคณะเฝ้า ณ ต�ำหนักทิพย์พมิ าน อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ รับพระนโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
พร้อมทั้งกราบทูลรายงานความคืบหน้าของการส�ำรวจและ
แผนงานการปรับปรุงการก่อสร้าง
เนื่องด้วยขนาดพื้นที่โครงการบูรณะฯ แห่งนี้มีจ�ำนวน
ถึง 148 ไร่ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สนองพระปณิธานฯ จึงจ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายแห่ง อาทิ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กรมศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะร่วมกันด�ำเนินงาน
บูรณะอาคารต่างๆ และบริเวณงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ รวมทั้งงานภูมิสถาปัตย์
โดยก�ำหนดแผนงานการด�ำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก
เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - สิงหาคม พ.ศ. 2567 และ
ระยะที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - มิถุนายน พ.ศ. 2570
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีพระด�ำริให้มีการส�ำรวจพื้นที่ของพระราชวังทั้งหมดรวม 148 ไร่ รวมถึง
โบราณสถานส�ำคัญต่างๆ ทุกแห่ง และได้ทรงติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยพระราชทาน
พระวโรกาสให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและผู้อ�ำนวยการส�ำนักองค์ประธาน
น�ำนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะเฝ้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้มีการบูรณะ
โบราณสถานส�ำคัญอย่างถูกวิธี เนื่องจากมีกลุ่มอาคารที่ต้องด�ำเนินการเป็นจ�ำนวนมากถึง 58 อาคาร ในการนี้ มีพระด�ำรัส
แก่คณะท�ำงาน ความตอนหนึ่งว่า
…เมื่อครั้งได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีอาคารบางส่วนทรุดโทรมอย่างน่าเป็นห่วง
จึงเห็นสมควรให้มีการบูรณะ การที่กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นความส�ำคัญ ขอให้ข้าพเจ้า
เป็นประธานการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง
เมื่อท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับเป็นแม่งาน ท�ำให้เกิดความหวังว่า จะได้มีการบูรณะ
อย่างถูกวิธี ท�ำให้พระราชวังสนามจันทร์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าอยู่คู่บ้านคู่เมือง
ตลอดไป
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานในระยะแรก มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะ รวม 18 อาคาร โดยอันดับแรกได้เริ่มบูรณะงานโครงสร้าง
และงานสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งวัชรีรมยา ซึ่งเคยเป็นที่ประทับทรงพระอักษรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
และพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงส�ำหรับประกอบพระราชพิธี และเป็นที่ประชุมเสือป่า รวมทั้งเป็น
สถานที่ซ้อมและเล่นโขนกับละคร จากนั้นจึงจะเป็นงานในระยะที่ 2 คือ การบูรณะต่ออีก 40 อาคาร
เมื่อโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ผู้สนใจเข้าชมจะได้สัมผัสถึง
ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยในอดีต ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนั ร่มรืน่ และร่วมน้อมร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงได้
สร้างสรรค์พระราชวังแห่งนี้ให้เป็นสมบัติล�้ำค่าของแผ่นดิน ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
อันแสดงถึงความรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสยามประเทศ
แต่กาลอดีตจวบจนปัจจุบัน
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ธ ดั่งดวงประทีป

B

น�้ำพระทัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ท�ำให้เกิดน�ำ้ ป่าไหลหลาก
และน�้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้น�้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ท�ำการเกษตร อีกทั้งเส้นทาง
คมนาคมถูกตัดขาด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อน
ของราษฎรผูป้ ระสบอุทกภัย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้
เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางไปยังกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล
อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน พร้อมด้วย
เครือ่ งอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีพ จ�ำนวน 1,200 ชุด โดยมี ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
ผูร้ บั มอบ เพือ่ ส่งมอบสิง่ ของยังชีพพระราชทานให้แก่ผแู้ ทนแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดยะลา จ�ำนวน 300 ชุด จังหวัด
ปัตตานี จ�ำนวน 300 ชุด และจังหวัด
นราธิวาส จ�ำนวน 600 ชุด ส�ำหรับน�ำไป
ส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่ ร าษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
โอกาสนี้ รองประธานสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยขององค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ไปกล่าวแก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
นายอ�ำเภอ ตัวแทนราษฎรและครอบครัวผูป้ ระสบอุทกภัย ให้ได้รบั ทราบและมีขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป ยังความ
ปลื้มปีติแก่ราษฎร และความส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
B

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชู ศั ก ดิ์
ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและ
อาคารสถานที่ พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย
แจกันดอกไม้และของที่ระลึกเบื้องหน้า
พระรูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องรับรองอาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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รู้จักมูลนิธิจุฬาภรณ์

“มูลนิธิจุฬาภรณ์”

ช่วยเหลือ...เพื่อประชา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงปฏิ บั ติ พ ระกรณี ย กิ จ ในฐานะองค์ ป ระธานมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์
ด้วยพระวิริยอุตสาหะ นับตั้งแต่ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อ
พุทธศักราช 2529 ด้วยมีพระกรุณาธิคุณที่จะแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อั น เกิ ด จากการขาดแคลนบุ ค ลากรด้ า นแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนงบประมาณ
และการสนับสนุนที่เพียงพอด้านการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึง่ จะช่วยให้ประเทศสามารถน�ำความก้าวหน้า
และวิทยาการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน

การประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์
จากพระปณิธานอันมุ่งมั่น ณ วันนี้มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ด�ำเนินการมาเป็นเวลา 35 ปีแล้ว กิจกรรมสาธารณประโยชน์
นานัปการหลากหลายรูปแบบของมูลนิธิฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคม และน�ำคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ประชาชน
ทัว่ ทุกภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ว่ ย ทัง้ นี้ องค์ประธานมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ได้ทรงพระกรุณาติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์โดยสม�่ำเสมอ และด้วยพระปรีชาสามารถได้ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ
เพือ่ เพิม่ เติมกองทุนอยูเ่ สมอ มูลนิธฯิ จึงสามารถด�ำเนินงานซึง่ อ�ำนวยประโยชน์ตอ่ ประชาชนเป็นจ�ำนวนมากได้โดยตลอดมา
ในพุ ท ธศั ก ราช 2565 นี้
องค์ ป ระธานมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ ท รง
สื บ สานพระภารกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยทรงเป็นประธานในการประชุม
สามั ญ ประจ� ำ ปี (ครั้ ง ที่ 1/2565)
ผ่านระบบการประชุม Video Conference
เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2565
ซึ่ ง มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ได้ แ ก่
การรับรองรายงานการประชุมประจ�ำปี
2564 ที่ผ่า นมา การด� ำ เนิ น กิ จกรรม
ต่างๆ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ และการด�ำเนินงานเรื่องสิทธิ
ประโยชน์การลดหย่อนภาษีเป็นจ�ำนวน
2 เท่าของเงินที่บริจาค เป็นต้น
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ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิจุฬาภรณ์และ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมกันด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และความช่วยเหลือด้าน
มนุ ษ ยธรรม ในวิ ก ฤตร้ า ยแรงของโรคระบาดโควิ ด -19
แก่ชาวไทยทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ
และผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้
มูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ยงั ให้ความช่วยเหลือด้านการด�ำรงชีพในภาวะ
วิกฤตอื่นๆ ซึ่งรวมถึงวิกฤตโรคระบาดในสุกร และวิกฤตภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในทุกภูมิภาค
เป็นต้น
 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

 รักษาผู้ป่วย

 สนับสนุนมูลนิธิ

และหน่วยงานอื่น

ในพระอนุเคราะห์
 มอบทุนการศึกษา

และทุนวิจัย

 สงเคราะห์ผู้พิการ

 บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วประเทศ

 มอบเวชภัณฑ์

และเด็กก�ำพร้า

และเครื่องมือแพทย์

ปัญหาความขาดแคลนและปัญหาสุขภาพในหมูผ่ ยู้ ากไร้ในสังคมไทย ยากทีจ่ ะขจัดให้หมดสิน้ แต่ทว่าด้วยความเข้าใจ
ความปรารถนาดี และการร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวไทยจากชาวไทยด้วยกัน ได้มีผลเป็นรูปธรรมและมีคุณค่าเป็นที่
ประจักษ์เสมอส�ำหรับผู้ที่เดือดร้อนทุกคน ไม่ว่าความทุกข์หรือความเดือดร้อนที่ประสบนั้น จะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็น
ผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือเภทภัยทางธรรมชาติ
ด้วยการสนับสนุนทั้งหลายทั้งปวงจากสังคมไทย มูลนิธิจุฬาภรณ์จึงสามารถขยายขอบข่ายความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
ผู้ด้อยโอกาสทุกเพศทุกวัยได้เป็นจ�ำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดเวลายาวนานหลายปีของการด�ำเนินงาน และ
มูลนิธจิ ฬ
ุ าภรณ์ยงั ปรารถนาการสนับสนุนเพิม่ เติมเสมอจากผูม้ จี ติ ใจเมตตา ซึง่ ประสงค์จะร่วมกันเป็นพลังสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์”
ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-2-52296-1
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งานวิจัย
สนองพระประสงค์

รางวัล  ผลงาน

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย
และผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี

ได้รับรางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ปี 2564

2021 CST DISTINGUISHED SENIOR CHEMIST AWARDS

ด้วย พ.ศ. 2565 เป็นปีสากลของวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022)
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana) จึงเห็นชอบในการมอบ
รางวัลเกียรติยศแก่นกั เคมีอาวุโส จากภาควิชาเคมีและหน่วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้สร้างคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ต่อความก้าวหน้า
ของวงการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีของประเทศ อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
มีสว่ นส�ำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาของวงการวิทยาศาสตร์ไทยด้านเคมีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับ
การยอมรับในวิชาชีพ จากการด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ จนกระทั่งเป็นที่นับถือในวงการเคมีไทย
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ
ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและ
ผู ้ อ� ำ นวยการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
เภสัชเคมี เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัล
เกี ย รติ ย ศดั ง กล่ า วนี้ ด้ ว ยท่ า นเป็ น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ คมี ที่ ส� ำ คั ญ คนหนึ่ ง
ของประเทศ และเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญ
โดดเด่นข้างต้นอย่างครบถ้วน ตลอดจน
มี ผ ลงานวิ จั ย มากมายซึ่ ง ได้ รั บ การ
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ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศและวารสารนานาชาติมากกว่า 400 เรื่อง และได้รับการอ้างอิงมากกว่า 11,000 ครั้ง
นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศมาแล้วหลายรางวัล
ทั้ ง นี้ ด้วยความสามารถในฐานะนัก วิทยาศาสตร์เอกทางเคมี ประกอบกับ
ความตั้งใจ มั่นคงแน่วแน่ ในหน้าที่การงานสม�่ำเสมอตลอดชีวิตการท�ำงาน
และกระทั่งปัจจุบันยังคงทุ่มเทก�ำลังกายก�ำลังใจกับการปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมีของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยจิตวิญญาณของ
นักวิทยาศาสตร์เคมีที่แท้จริง

ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน
นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
ของส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นที่ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน
ได้รับในครั้งนี้ เป็นผลงานและความส�ำเร็จจากการท�ำวิจัย
เรื่อง “Microbial source tracking: เทคโนโลยีเพื่อการ
ติดตามแหล่งปนเปื้อนจากน�้ำเสียสู่การบริหารจัดการ
แหล่ ง น�้ ำ อย่ า งยั่ ง ยื น ” (Microbial Source Tracking:
Technology for Identifying Fecal Pollution Sources for
Sustainable Water Resource Management) โดยมีผรู้ ว่ มงาน
วิจัยประกอบด้วย นายเอกชัย คงประจักษ์ นางสาวณัฐชา
ใช้โรจน์ และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ผู ้ อ� ำ นวยการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เป็ น
ที่ปรึกษาในโครงการ
รางวัลผลงานวิจัยนี้เป็นผลงานวิจัยชิ้นเดียวที่ได้
รั บ รางวั ล ระดั บ ดี เ ด่ น จากส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ซึง่ ได้ประกาศรางวัลผลงานวิจยั ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม 49 ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลระดับดีเด่น 1 ผลงาน
รางวัลระดับดีมาก 10 ผลงาน และรางวัลระดับดี 38 ผลงาน
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รู้จักผลงานวิจัยระดับดีเด่น
“Microbial source tracking :

เทคโนโลยีเพื่อการติดตามแหล่งปนเปื้อนจากน�้ำเสีย
สู่การบริหารจัดการแหล่งน�้ำอย่างยั่งยืน”
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาแหล่งน�้ำธรรมชาติ ได้แก่ น�้ำแม่น้�ำ ล�ำคลอง และน�้ำทะเล ซึ่งเกิดความ
เสื่อมโทรมเป็นอย่างมากจากการปล่อยมลพิษจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ เช่น การรั่วไหลของท่อรวบรวมน�้ำเสียใต้ดิน
น�้ำฝนที่ชะพาสิ่งสกปรกลงสู่ดินและแหล่งน�้ำ ตลอดจนสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ป่าและนกน�้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มลพิษทางน�้ำ
ชนิดไม่ทราบแหล่งก�ำเนิดแน่ชัด กลับมีปริมาณที่หลากหลายและส่งผลกระทบต่อภาวะมลพิษที่ลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
ได้มากกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบบริหารจัดการหรือระบบติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ท�ำให้ประเทศไทยสูญเสีย
งบประมาณในการจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสียใน พ.ศ. 2562 สูงถึง 2,154 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณ
ทั้งหมดที่ใช้ในการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีกลุ่มจุลินทรีย์ในการตรวจ
ระบุแหล่งก�ำเนิดน�้ำเสียในประเทศไทย (Microbial Source Tracking; MST)
ชุดโครงการวิจยั ครอบคลุมตัง้ แต่การพัฒนาวิธกี ารตรวจวัดจุลนิ ทรียใ์ นระบบ
ทางเดินอาหารทีจ่ ำ� เพาะกับมนุษย์และสัตว์แต่ละชนิดโดยอาศัยการตรวจวัด
เชื้อไวรัสที่จ�ำเพาะกับแบคทีเรีย หรือเรียกว่า แบคเทอริโอเฟจ การตรวจ
ทางอณูชีวโมเลกุลของสารพันธุกรรม และการศึกษาลักษณะเฉพาะต่างๆ
เช่น ความคงทนในสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์
จนกระทั่ ง ได้ เ ทคโนโลยี ก ารตรวจแหล่ ง ปนเปื ้ อ นในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี
ความพร้อม และได้ทดสอบวิธีที่พัฒนาใหม่ในพื้นที่จริงของประเทศ พัฒนาเทคนิคการเก็บตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของผู้สัมผัสน�้ำปนเปื้อน และต่อยอดองค์ความรู้โดยพัฒนาเครื่องมือแบบพกพาส�ำหรับตรวจวัดจุลินทรีย์
เพื่อระบุการปนเปื้อนในภาคสนาม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง ที่สามารถรองรับการแก้ไขปัญหา
ในโจทย์ใหม่ที่มีความท้าทายสูง เช่น การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ด้วยการตรวจในน�้ำเสีย ท�ำให้ประเทศไทย
สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
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(Sangkaew W et al., Water Res. 2021;203:117479.)

(Kongprajug A et al., Water Res. 2021;190:116706.)

งานวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปใช้ในการระบุแหล่งปนเปือ้ นมลพิษ เพือ่ เป็นข้อมูลในการก�ำหนดแผนจัดการฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพน�ำ้
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนแม่บท
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี ให้เหมาะสมกับงบประมาณและความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมแนวคิดใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง หรือ Blue Economy
ให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางน�้ำ และเพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
ในอาเซียน อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพของประชาชน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ผลส�ำเร็จของโครงการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติกว่า 13 ผลงาน อ้างอิงผลกระทบเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ 95 ครั้ง และคว้ารางวัลผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติมาแล้ว จ�ำนวน 6 รางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index ฐานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ
งานวิจัย ให้เป็น 1 ในผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูง ปี พ.ศ. 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
27
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

คว้าอันดับ 1 ของประเทศที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูง
สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
จากการจัดอันดับ Nature Index ปี 2564
Nature Index เป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 โดยการจัดอันดับประเทศและสถาบันต่างๆ จากจ�ำนวนผลงานวิจัยที่มี
การตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 82 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ
(Physical Sciences) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) เคมี (Chemistry) และ
วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences)
ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2564 สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์มบี ทความวิจยั ตีพมิ พ์เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์
โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) จากการจัดอันดับค่าดัชนี Nature Index ตามสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในบทความวิจัย หรือ Share นอกจากนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังอยู่ 1 ใน 10 อันดับสูงสุดของสถาบันไทยที่มีผลงาน
วิจัยคุณภาพรวมทุกสาขาวิชา ในฐานข้อมูลของ Nature Index คือ อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศด้วย

การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารคุณภาพสูง
โดย Nature Index ปี 2564

บทความวิจัยของ CRI
ได้รับการตีพิมพ์
ติดอันดับ 1 ของประเทศ
ในสาขาวิทยาศาสตร์โลก
และสิ่งแวดล้อม

CRI ติดอันดับ 1 ใน 10
ของสถาบันไทย
ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ
รวมทุกสาขาวิชา
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บทความวิจยั ตีพมิ พ์ของสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ทไี่ ด้รบั การจัดอันดับนี้ เป็นบทความ
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการคุ ณ ภาพสู ง
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่
 วารสาร Water Research
 วารสาร Nature Communications
 วารสาร Angewandte Chemie
International Edition
วารสารทัง้ 3 ฉบับ มีคา่ ดัชนีผลกระทบ
ของวารสาร (Journal Impact Factor)
ปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 11.24 14.92 และ 15.34
ตามล�ำดับ

นับเป็นความเพียรพยายาม
ของนักวิจัยไทย ภายใต้การน�ำของ
องค์ ป ระธานสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์
ในการแสดงศักยภาพและถ่ายทอด
ผลงานวิ จั ย อั น ทรงคุ ณ ค่ า น� ำ ความ
ก้าวหน้าและผลส�ำเร็จต่อยอดสร้าง
คุณประโยชน์มากมายมาสู่ประชาชน
อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม และยกระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการพัฒนา
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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“โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพือ
่ การเกษตร”
หนึ่งในภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน

หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นในพระด�ำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ ด้วยเมื่อ พ.ศ. 2536 ได้เสด็จยังพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งเคยเป็น
ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ อ พยพราษฎรกั ม พู ช ามาเป็ น เวลานานเกื อ บ 15 ปี
ได้ทอดพระเนตรถึงความเป็นอยูท่ ยี่ ากจนแร้นแค้นของราษฎร อันเกิดจาก
ปัญหาความแห้งแล้งเสื่อมโทรมของดินและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยรอบ จึงมีพระประสงค์ให้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของประชาชนควบคู่
ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการฟื้นฟูพื้นที่และป่าเสื่อมโทรมให้ความสมบูรณ์กลับคืนมา ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยให้ราษฎร
สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารส�ำหรับการบริโภคที่เพียงพอในชีวิต
ประจ�ำวัน และเป็นแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงด้วย
ในเวลาต่ อ มา สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ โดยส� ำ นั ก กิ จ กรรมพิ เ ศษ
ได้ด�ำเนินการตามพระนโยบายในการส่งเสริมอาชีพภายใต้ “โครงการพัฒนา
ปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร” จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตร
หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ขึ้น เพื่อท�ำแปลงสาธิต แปลงทดลอง แปลงต้นแบบ
และแปลงเก็บเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ประจ�ำหมู่บ้าน และเป็นศูนย์กลางประสานงานและถ่ายทอด
ความรู้ส�ำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงด้วย โดยเกษตรกร
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน ก�ำหนดกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
นอกจากนี้ ส�ำนักกิจกรรมพิเศษยังให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริมต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้าน และนักเรียนในพื้นที่อย่างสม�่ำเสมอ
ทุกๆ เดือน อาทิ การเพาะเลี้ยงเห็ด การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการท�ำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งได้ช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้รับความรู้เพิ่มเติม ในการประกอบ
อาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทั่วหน้ากัน
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ห้องข่าว

การฝึกอบรมนักด�ำน�้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

โครงการอุ ท ยานใต้ ท ะเล
จุฬาภรณ์ 36 ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรม
การด�ำน�ำ้ เพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ใต้ทะเล รุ่นที่ 26 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28
เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ด� ำ เนิ น การฝึ ก โดยหน่ ว ยบั ญ ชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ณ กองทัพเรือ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ที่ผ่านการทดสอบและได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 52 คน ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติ
ใต้ท้องทะเล บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เกาะบอน เกาะตาชัย และหมู่เกาะสุรินทร์ ทางภาคใต้ของประเทศต่อไป
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สานสายใย
สานสายใย

ผลิตภัณฑ์แปรรูป “สมุนไพรไทย...เพื่อคนไทย”
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาสมุ น ไพรเพื่ อ การวิ จั ย โดยการสนั บ สนุ น ของ
ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ต�ำบล
คลองไก่เถือ่ น อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โครงการฯ ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ กลุม่ สมุนไพร
ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกรสตรี ในหมู่บ้านจ�ำนวน 30 คน ร่วมกันท�ำแปลงสมุนไพรสาธิต เช่น
ไพล ขมิน้ และฟ้าทะลายโจร เป็นต้น มีการจัดเก็บตัวอย่างดินและน�ำ้ เพือ่ ตรวจสอบคุณสมบัติ
และการตกค้างของโลหะหนัก จัดหาพันธุ์จากแหล่งที่มีสารส�ำคัญสูงๆ น�ำมาปลูกในพื้นที่
โครงการ เป็นลักษณะแบบปลอดสารเคมี รวมถึงจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสารส�ำคัญก่อนน�ำ
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้ง เพือ่ จัดส่งให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาล
วังน�้ำเย็น สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการต่างๆ
ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ในชือ่
แบรนด์ “Siam Herb” อาทิ ยาดม ยาหม่องสมุนไพร สเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร เครื่องดื่ม
สมุนไพร สมุนไพรขัดผิว สมุนไพรแช่มือและเท้า เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้จัดวาง
จ�ำหน่ายอยู่ที่โครงการฯ



ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ Siam Herb หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว
ติดต่อ คุณรัตนา จันทะหนู ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ โทรศัพท์ 093-025-5807
ติดตามข่าวสารโครงการ
		ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก


Siam Herb
สมุนไพรทับทิมสยาม05

ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” (ลดหย่อนภาษี 2 เท่า)




บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
Scan ผ่าน QR Code (E-donation ไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน)
โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์
เลขที่บัญชี 026-252296-1 ส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ช่องทางที่เป็น E-donation สามารถ
มาที่ โทรสาร 0-2553-8527, E-mail : saowarin@cri.or.th เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
ลดหย่ อ นภาษี ใ นนามเจ้ า ของบั ญ ชี
สอบถามเพิ่มเติม : งานการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697
เท่านั้น ไม่จ�ำเป็นต้องขอรับใบเสร็จ
เจ้าของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2553-8555 เว็บไซต์ http://www.cri.or.th
จัดท�ำโดย มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ปรึกษา เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ผู้จัดท�ำ คณะท�ำงานวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส�ำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631 โทรสาร 0-2553-8527 อีเมล info@cri.or.th

