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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุ  ฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ทรงได้รับพระราชทานพระนามอันเป็นมงคลยิ่งว ่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี” 

พระนาม “จฬุาภรณ์” ถอืเป็นพระนามมงคลยิง่ 

เพราะหมายถึง การอัญเชิญพระนาม “จุฬา” ใน 

พระปรมาภไิธยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

มาเป็นคําต้นพระนามของพระองค์ เนื่องด้วยในวันประสูติ 

น้ัน เป็นวันมหาปีติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จพระราชดําเนินไป

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

“ลูกมีหน้าที่จะต้องเรียนหนังสือให้มีความรู้ 

เพื่อจะได้ออกมาท�างานเพื่อประเทศชาติต่อไป” 

คาํสอนของพระราชบดิาและพระราชมารดา ตัง้แต่ทรงมพีระชนัษา

เพียง 2 ปี เมื่อทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา วันแรกที่ 

เสด็จไปโรงเรียนจึงมิได้ทรงกันแสงเช่นเด็กอื่น และทรงยึดถือคําสอนนี้ 

เป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงงานเพ่ือประเทศชาติและประชาชนตราบถึง 

ทุกวันนี้ 

พระประวัติ
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ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และทรงได้รับการปลูกฝังทางศิลปะไปพร้อมกัน  

หลังเสด็จกลับจากโรงเรียนจะทรงทําการบ้าน และทรงเลือกใช้เวลาที่เหลือสําหรับ

การฝึกซ้อมเปียโนกบัพระอาจารย์ชาวรสัเซยีอกีวนัละ 1 - 2 ชัว่โมง จนทรงชาํนาญ

และทรงสามารถบรรเลงเพลงได้อย่างไพเราะลึกซึ้ง นอกจากนี้ พระปรีชาสามารถ

ด้านนาฏศิลป์ก็โดดเด่นงดงามเช่นเดียวกัน ทรงหมั่นฝึกฝนการรําไทยกับ 

ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์ ตั้งแต่ทรงศึกษาอยู่ 

ชั้นอนุบาล 1 ใน พ.ศ. 2506 และทรงร่วมแสดงในงานรื่นเริง ปิดภาคเรียนเป็น 

ประจําทุกปี

พ.ศ. 2504 ฉายพระรูปร่วมกับ 

พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐภคินี

ทั้งสอง และพระเชษฐา ณ พระตําหนัก

จิตรลดารโหฐาน

 เส้นทางสายวิทยาศาสตร์ 

ขณะทรงศึกษา ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงสนพระทัยวิชาคํานวณและวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน

โปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาด้านศิลปะควบคู่ไปด้วย เมื่อถึงเวลาเลือกสายการศึกษาเพื่อศึกษาในชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย ณ โรงเรยีนจติรลดา ทรงเลือกเรยีนสายวทิยาศาสตร์ เพือ่นําวชิาความรูม้าต่อยอดทําประโยชน์ 

เพื่อนําความสุขมาสู่ประชาชนตามพระราชประสงค์ของพระราชมารดา ดังรับสั่งว่า 

“สมเด็จแม่เคยรับสั่งว่าทรงมีลูกเพียง 4 คน 

โปรดที่จะให้ศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ กัน เพื่อที่จะ 

ได้มาท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้หลายด้าน  

ดังนั้น เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงศึกษาทางด้าน

อกัษรศาสตร์ก่อนแล้ว จงึได้ตดัสนิใจมาเรยีนทางด้าน

วิทยาศาสตร์ แม้จะชอบด้านศิลปะก็ตาม”

ทรงได้รับความสําเร็จอย่างดีเลิศในการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับสูงสุด
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พ.ศ. 2522 : ทรงสําเร็จการศึกษาปริญญา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความเอาพระทัยใส่ 

และพระปรีชาสามารถในการเล่าเรียน ทรงสอบได้ที่ 1  

ในวิชาเคมีและชีววิทยา ทรงได้รับรางวัลเรียนดีจาก 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ  

เนื่องจากทรงศึกษาทางภาควิชาเคมีโดยเฉพาะ 

จึงทรงใช้เวลามากในห้องปฏบิตักิาร ทรงงานทดลองอย่าง

มีระบบ คือ ก่อนทําการทดลองทรงพยายามเข้าพระทัย

ถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง วิธีการและขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เมื่อลงมือปฏิบัติก็ได้ดําเนินการไปตามลําดับ จึงได้

ปรากฏผลสําเร็จรวดเร็ว ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายและได้ผลดี ทรงช่างสังเกตและทรงใช้ไหวพริบในการตัดสินพระทัย

ปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี

พ.ศ. 2528 :  ทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2530  :  ทรงสําเร็จการอบรมระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Training) เรื่อง  

  “Synthesis of Oligonucleotides Using Polymer Support and Their Applications  

  in Genetic Engineering” จากมหาวิทยาลัยอูล์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2550  :  ทรงสําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า คณะประมง  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2557 : ทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือทรงนําความรู้มาดูแล 

รักษาสัตว์ เนื่องจากสัตว์มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก หากสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี

ไม่มีโรค ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้เลี้ยงด้วย
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดํารงพระอิสริยยศ 

เป็นเจ้าฟ้าของแผ่นดิน พระกรณียกิจของพระองค์ประการหนึ่ง คือ “ทรงงานเพื่อประเทศชาติ” เพื่อให ้

อาณาประชาราษฎร์มีความสุข อยู่ดีกินดี และร่วมพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ  

ทรงได้รบัการถวายพระสมัญญานาม “เจ้าฟ้านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี เนือ่งด้วยทรงสาํเรจ็การศกึษาระดบั

สงูสดุทางวทิยาศาสตร์ และทรงเป็นนกัวทิยาศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก ผูท้รงมผีลงานการศกึษาวจิยัเป็นทีย่อมรบั

ของนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ พระภารกิจที่สําคัญจึงเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของราษฎร 

ตลอดระยะเวลาหกสิบปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ปรีชาสามารถและมีพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศ

พระวรกายในการปฏิบตัพิระกรณียกจินานปัการด้วยพระวริยิอตุสาหะ เพือ่บาํบดัทกุข์บาํรงุสขุให้แก่พสกนกิรชาวไทย

และผืนแผ่นดินไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตั้งพระทัยอุทิศพระองค์ 

เพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงส่งยิ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรท่ัวสารทิศ โดยการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และนํามาใช้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังยากจน

เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า การทรงงานเป็นเวลาหลายทศวรรษของพระองค์ กอปรด้วยพระปรชีาสามารถ พระวสิยัทศัน์

กว้างไกล และพระวิริยะบากบั่น ซึ่งประกอบกันเป็นพระปณิธานที่มั่นคง และผลงานมากมายที่เป็นรูปธรรมและ 

ยั่งยืน ชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ มีตัวอย่างให้เห็นท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในเขตท่ีกันดาร 

และห่างไกลความเจริญ

พระกรณียกิจ
เพื่อประเทศชาติ และราษฎร
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ด้านวิทยาศาสตร์ 

ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขา โดยเฉพาะด้าน

วิชาเคมี ทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและ

ประชาชน ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของไทย ทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ 

ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ช้ันนําของโลกด้วย จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับ

นานาชาติเป็นจํานวนมาก 

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้น ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียน

เป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การดําเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การสาธารณสุข โดยการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ราษฎรท่ัวไปมีชีวิตความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข และ 

นําองค์ความรูต้่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยทั่วไป และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชาวไทย 

ด้านการแพทย์ 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร เน้นการรักษาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด มีงานวิจัยรองรับ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานน้อยลง 

และมีความหวังในชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้จํานวนมากที่ได้ทรงพบเห็นทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีการขยาย 

ขอบข่ายบริการรักษาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยการสร้างส่วนขยายของโรงพยาบาล ในนาม “ศูนย์การแพทย์ 

ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปด้วย 

นอกเหนือจากโรคมะเร็ง

ด้านการสาธารณสุข 

ทรงดาํรงตาํแหน่งประธานกติตมิศกัด์ิมูลนธิแิพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) และ

ได้เสดจ็ร่วมกบัหน่วยแพทย์เคลือ่นทีม่ลูนธิิ พอ.สว. เพือ่ให้การรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทย 

รวมทัง้ยงัมพีระเมตตาทรงรบัผูป่้วยทีย่ากไร้ ซึง่จาํเป็นต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลไว้เป็นคนไข้ในพระอนเุคราะห์ด้วย 

นอกเหนือจากนั้น พระเมตตาของพระองค์ได้แผ่กว้างไกลไปถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาอีกด้วย โดยทรงรับเป็น 

ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดําเนิน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ใน พ.ศ. 2559 และได้เสด็จไป

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และทรงร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ตลอดมา แสดงให้เห็นถึง 

พระเมตตาธรรมที่พระราชทานไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
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ด้านการศึกษา 

ทรงพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งเปิดการเรียน

การสอนระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาที่ประเทศขาดแคลน คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ เคมีชีวภาพ และ

พษิวทิยาสิง่แวดล้อม สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์เป็นสถานศกึษาหลักสูตรนานาชาตท่ีิมุง่ผลิตผูน้าํทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดําเนินงานทางการศึกษานี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ซึ่งกํากับดูแลการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขของ “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ควบคู่กันไป วิทยาลัยแห่งใหม่จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใน พ.ศ. 2560 และ 
ในอนาคตอนัใกล้จะเปิดสอนระดับปรญิญาโทและเอกต่อไป ทัง้นีเ้พือ่สนบัสนนุงานด้านการศกึษา และสร้างทรพัยากร
มนุษย์ที่มีค่าให้กับประเทศ

ด้านสังคม – สิ่งแวดล้อม 

พระราชทานการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในรูปแบบต่างๆ ท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ในระยะ 
เร่งด่วน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติในประเทศ พระราชทานถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งบริการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน อีกท้ัง 
มีพระเมตตาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในเขตภัยพิบัติ เพื่อพระราชทานขวัญและกําลังใจ และความช่วยเหลือจําเป็นอื่นๆ 
เช่น ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่อเนื่อง พระราชทานทุนทรัพย์ที่เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัวที่ได้รับ 
ผลกระทบหนัก และทุนการศึกษาของบุตรหลาน เพื่อไม่ให้การเล่าเรียนต้องหยุดชะงัก พระกรุณาธิคุณได้ช่วยให้ 
ผู้เคราะห์ร้ายทั่วประเทศจํานวนนับไม่ถ้วนได้มีพลังต่อสู้กับเคราะห์ภัย และดําเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง

ด้านความช่วยเหลือในระยะยาว มีพระดําริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดทําโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ภายใต้โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา จํานวน 12 โครงการ ซึ่งดําเนินการอยู่ในหลาย
จังหวัดทางภาคใต้ และโครงการทับทิมสยาม จํานวน 8 โครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนโครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ที่จังหวัดพังงา เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน โครงการเหล่านี้ ได้ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้
ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตราบถึงทุกวันนี้

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ทรงเป็นเจ้าฟ้านกัวทิยาศาสตร์ทีท่รงมพีระอจัฉรยิภาพอย่างน่าชืน่ชมยิง่ด้านศลิปะและดนตรด้ีวย ทรงดนตรี 
ทรงขับร้องเพลง ทรงนิพนธ์เพลง ทรงวาดภาพ ทรงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย และท่ีน่าชื่นชม 
อย่างยิ่ง คือ พระอัจฉริยภาพอันเป็นคุณูปการแก่ประชาชน ในการหาทุนทรัพย์สนับสนุนพระกรณียกิจการกุศล  
เพื่อให้ผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งได้รับความช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี
และศิลปะดังกล่าว เกิดจากการเสียสละพระวรกายโดยแท้ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนไทย ต่างประจักษ์
ในนํ้าพระทัยเมตตา และสํานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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ด้านศาสนา 

ด้วยพระเมตตาและพระกรณุาทีม่เิคยสิน้สดุ เป็นประจกัษ์แก่ชาวไทยว่าทรงปฏบิตัพิระองค์ตามแนวทางแห่ง
พระพุทธศาสนา ด้วยทรงศีลทรงธรรม ทรงศึกษาธรรมะ ทรงปฏิบัติธรรม และทรงอุปถัมภ์ทํานุบํารุงพระศาสนา 
ธรรมะประการสําคัญที่ทรงแสดงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่พระราชทานต่อ
ปวงชน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและปลอดภัย ฉะนั้น นอกจากพระจริยวัตรเพียบพร้อมแห่งขัตติยนารีไทยแล้ว ยังทรงม ี

น้ําพระทัยอันประเสริฐ ทรงมีความงดงามที่สามัญชนเรียกกันว่า “งามทั้งกายและใจ”

ด้านต่างประเทศ 

พระจริยวัตรที่งดงามสง่า และพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะดนตรี ทําให้ทรงเป็นเสมือน

ทตูสนัถวไมตรทีีด่เียีย่มของประเทศไทย ในทกุโอกาสทีเ่สดจ็ไปยงัต่างประเทศ รวมทัง้เมือ่ครัง้ทรงเป็นผูแ้ทนพระองค์

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และทรงเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ทนไทย ในการประชมุ

ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และยังได้ทรงแสดงกู่เจิง เพ่ือกระชับ

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนถึง 6 ครั้ง 

ในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ของประเทศไทย ในส่วนที่เป็นความร่วมมือจาก

นานาชาติ และเป็นสาเหตุให้ต้องเสด็จเยือนสถาบันและองค์กรทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของประเทศพัฒนาแล้ว 

ทัง้หลายอย่างต่อเนือ่ง เพือ่นําความรูก้ลบัมาใช้ประโยชน์ในบ้านเมอืงของเรา เป็นทีเ่ด่นชดัว่า ทรงเป็นทตูสนัถวไมตรี

ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง เพราะประเทศไทยได้รับประโยชน์มากมายจากความร่วมมือต่างๆ ในรูปของความรู้

ความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ตลอดจนส่งบุคลากรมาให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในพระดําริ 

ทั้งหลายอย่างสมํ่าเสมอจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ในท้ายที่สุดแล้ว คือ ประชาชนไทยนั่นเอง

พระกรุณาธิคุณในทุกๆ ด้านที่กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระกรณียกิจนานาประการที่ทรงปฏิบัติด้วย

พระปรีชาและพระวิริยอุตสาหะ เป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยทุกคนเสมอมา ในโอกาสที่ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  

5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรด้วย 

ความจงรักภักดี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลให้ 

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิอุปัทวันตรายทั้งปวง ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 

มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 



น�้าพระทัย บรรเทาทุกข์ภัยทั้งแผ่นดิน
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แรงบันดาลพระทัย และต้นแบบ

ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ท่ีทรงอุทิศพระองค์เพ่ือช่วยเหลือราษฎร

ไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เริ่มตั้งแต่ 

เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ได้ทรงติดตาม 

พ ร ะ ร า ช บิ ด า แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ม า ร ด า 

เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ จากเหนือจรดใต้ จาก

ตะวันตกจรดตะวันออก จึงเป็นโอกาสที่

พระองค์ได้โดยเสด็จไปทั่วทุกสารทิศของ

ประเทศ ทําให้ทรงเข้าพระทัยปัญหาอย่าง

ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนแร้นแค้น ปัญหาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่

ที่มีอยู่รอบด้านของพสกนิกร โดยเฉพาะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดจากการขาดแคลนแพทย์และบริการสาธารณสุข 

ด้วยพื้นฐานองค์ความรู้กอปรกับพระประสบการณ์ของพระองค์ ทําให้ทรงตระหนักดีว่า ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา 

เหล่านี้ คือ การส่งเสริมการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี การแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลอย่างจริงจัง 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ จึงทรงก่อตั้ง “กองทุนจุฬาภรณ์” ขึ้น และต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 

พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์ จํานวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ด้วยทรงมุ่งหวังที่จะ

นาํความก้าวหน้าและการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของราษฎร

น�้าพระทัย 
บรรเทาทุกข์ภัยทั้งแผ่นดิน
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 มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือปวงประชา

ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

มุง่ดาํเนนิงานสบืสานพระปณิธานร่วมแก้ไขปัญหา

ของแผ่นดิน ด้วยการช่วยเหลือดูแลชาวไทย 

ด้อยโอกาสในด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต อาทิ  

ให้บริการทางการแพทย์ และการเงินแก่ผู ้ป่วย  

โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และผู้ป่วยที่เป็น 

โรครักษายากต่างๆ ทั่วประเทศ สนับสนุน 

งานหน่วยแพทย์พระราชทานโดยดูแลผู้ป่วยใน 

พระอนุเคราะห์ จัดหาเวชภัณฑ์สําหรับหน่วยแพทย์

พระราชทาน ตลอดจนมอบอุปกรณ์การแพทย์

พระราชทานที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพของการ

ให้บรกิารรกัษาทีด่ขีองโรงพยาบาลต่างๆ อาท ิเครือ่งดมยาสลบทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และช่วยในการหายใจขณะผ่าตดั 

สําหรับคนและสัตว์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดโดยอัตโนมัติ สําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับสารอาหาร 

หรือยาทางหลอดเลือดดําในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลา เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วย

ในยามวิกฤตจากเหตุภัยธรรมชาติ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

แก่ผูป้ระสบภัยพิบัตติ่างๆ ทั่วประเทศ พระราชทานถุงยังชพีและทรงนําหน่วยแพทย์พระราชทานลงพืน้ที่ปฏบิัติงาน

ให้บริการรักษาโรคในทันที ส่วนในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในระยะยาว ได้ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับ 

การฝึกให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสําหรับเยาวชนไทยยากไร้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้มอบโอกาสและอนาคตทาง 

การศกึษา โดยอปุการะให้ได้เล่าเรยีนจนจบการศกึษา โดยเฉพาะบตุรหลานของผูป่้วยทีข่ดัสน และต้องพึง่พระบารมี

ในการรักษาตน มูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยดูแลประชาชน เพื่อให้กําลังคนของประเทศเป็นพลังที่แข็งแรง มีสุขภาพดี และ

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนัน้ องค์ประธานมูลนธิิจฬุาภรณ์ได้ทรงนาํมลูนธิจิฬุาภรณ์เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูล และให้บรกิาร

ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรในชนบทที่กันดารด้วย โดยสนับสนุนการดําเนินงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สืบสานพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในการ
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พระราชทานความช่วยเหลือโดยตรงแก่ราษฎรท่ีเจ็บป่วย 

เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะโรคภัย และหากครอบครัวของ 

ผู้เจ็บป่วยพลอยได้รับผลกระทบ ก็จะได้รับพระราชทานความ

ช่วยเหลอืด้านการเงนิด้วย หรอืในรปูของค่าใช้จ่ายในการศกึษา

เล่าเรียนของบุตรหลาน

การดําเนินกิจกรรมการกุศลทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนดังกล่าว ล้วนจําเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์มหาศาล  

มูลนิธิจุฬาภรณ์ดําเนินการได้เป็นอย่างดีมาถึง 30 ปีแล้ว มี

ความก้าวหน้า และสามารถให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่พี่น้อง 

ชาวไทยต้องการได้อย่างราบรื่น ทั้งๆ ที่จํานวนผู้ยากไร้ที่ต้อง

เกื้อการุณย์เพิ่มขึ้นอยู่เสมอตามจํานวนประชากร แต่ด้วย 

พระบารมีปกเกล้าฯ อย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้ง 

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์นอกจาก

จะพระราชทานกําเนิดแก ่มูลนิธิ จุฬาภรณ์แล ้ว ยังทรง 

เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ แต่เพียงพระองค์เดียวตลอดมา  

ทรงเอาพระทัยใส่กํากับดูแลการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และ

อีกประการหนึ่งที่สําคัญยิ่งเช่นเดียวกัน คือ มีพระวิริยะอย่างสูง 

ที่จะทรงเพียรพยายามหาทุนทรัพย์ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์อยู่เสมอ เพราะมูลนิธิจุฬาภรณ์ดํารงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุน

จากมหาชนทีม่ศีรทัธาและความเชือ่มัน่ว่า พระองค์มแีต่ทรง “ให้” แก่ประชาชน และพระภารกจิใดๆ อนัเกีย่วข้อง

กับมูลนิธิจุฬาภรณ์ คือ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ฉะนั้น เจตจํานงของบุคคลผู้มีจิตกุศล 

ที่บริจาคให้กับมูลนิธิฯ คือ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานท้ังหลาย และชื่นชมพระกรณียกิจในฐานะองค์ประธาน 

มูลนิธิจุฬาภรณ์

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงพากเพียร
พยายามแสวงหาโอกาสต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนกองทุน
ของมลูนธิฯิ เพือ่ราษฎรท่ีทุกข์ลาํเคญ็เพราะความยากจน 
เพ่ือราษฎรที่เจ็บป่วยจนต้องรอเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เพือ่ผูป่้วยมะเรง็ทีเ่จบ็ปวดทรมานและสิน้หวัง เพือ่ราษฎร
เหล่านี้ ทรงถักเรียงร้อยสร้อยมุกยามคํ่าคืน ทรงแสดง
ดนตรีการกุศล ทรงสร้างสรรค์ประพันธ์เพลง เพื่อหา 
รายได้ ทรงมานะฝึกฝนกู่เจิง เพื่อทรงแสดงในงานการ
แสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” 
เช่ือมสัมพันธไมตรีไทย-จีน ทรงสนับสนุนให้มีการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ “ดร.น้ําจิต” ทรงเชิญชวนชาวไทย 
ในประเทศต่างๆ ร่วมสร้างบุญกุศล และทรงสร้างสรรค์
กจิกรรมอกีหลากหลาย เพือ่ประโยชน์ของชาวไทยทัง้มวล

ความมุ่งมั่นและพากเพียรของพระองค์ทําให้
กองทุนของมูลนิธิจุฬาภรณ์มีความมั่นคง เอื้ออํานวย
ให้การดําเนินงานเจริญก้าวหน้า และได้ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนที่ขัดสนทั่วประเทศ กองทุนมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ได้รับการสนับสนุนจากมหาชนด้วยดีเสมอมา 
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บ้างบริจาคเป็นทรัพย์ บ้างสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้โครงการในพระดําริ หรือมิฉะนั้นก็เป็นเหล่าพสกนิกร 

ที่เป็นผู้ไม่เดือดร้อนด้านทุนทรัพย์ แต่เคยพึ่งพาพระบารมีด้านการรักษาโรคภัย เช่น มารักษาตนหรือสมาชิก 

ในครอบครวัทีโ่รงพยาบาลจฬุาภรณ์ และได้รบับรกิารท่ีดแีละมปีระสิทธภิาพ จงึสํานกึในพระกรณุาธคิณุ และตระหนกั

ว่า องค์ประธานมลูนธิิจฬุาภรณ์มพีระประสงค์ช่วยเหลอืประชาชนให้ห่างไกลโรค และอยูด่มีสีขุโดยแท้จรงิ จงึมคีวาม

ต้ังใจมั่นที่จะสนับสนุนบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ดําเนินงานเพื่อสังคมสืบต่อไป 

อีกยาวนาน

ด้วยพระบารมี พระเมตตา พระวิริยอุตสาหะในการทุ่มเทก�าลังพระทัยและพระวรกาย มูลนิธิจุฬาภรณ ์

จึงเป็นความหวังในชีวิตอีกสิ่งหนึ่ง ส�าหรับชาวไทยผู้ยากไร้ทั้งมวล

 พิบัติภัยพ่ายน�้าพระทัยเจ้าฟ้า

งานช่วยชาติโดยสร้างกําลังคนของชาติ เป็นงาน

เพื่อผลในระยะยาว ในฐานะเจ้าฟ้าของแผ่นดินและ 

องค์ประธานมูลนธิิจฬุาภรณ์ การดูแลประชาชนบ่อยครัง้

มเิพยีงเพือ่ประโยชน์ในวนัข้างหน้าเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึ

ความช่วยเหลอืแบบเร่งด่วนทีพ่ระราชทานให้ประชาชน  

ทันทีที่เกิดวิกฤตเดือดร้อนหรือไม่คาดคิดขึ้น ไม่ว่าจะ 

ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล หรอืจงัหวดัต่างๆ โดยเฉพาะ

เมื่อเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบฉับพลัน 

ที่ไม่อาจเตรียมการป้องกันได้ 

ดงัเช่นในช่วงฤดูหนาวของทกุปี หลายจงัหวดัในภาคเหนอืและภาคอสีานต้องประสบกบัภยัหนาว ทรงเมตตา

ห่วงใยราษฎรที่ต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และคนพิการ ได้พระราชทาน

ผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร เพื่อความอบอุ่นทั้งกายและใจ เป็นที่ปลาบปลื้มแก่ราษฎรยิ่งสิ่งอื่นใด

ภัยธรรมชาติแบบอื่นเป็นสิ่งที่มิอาจห้ามได้เช่นกัน 

บางครัง้กท็รงประสบด้วยพระองค์เอง ดงัเช่นเหตกุารณ์อทุกภยั

ครัง้ใหญ่ ในปลายปี พ.ศ. 2554 พืน้ทีก่รงุเทพฯ และหลายจงัหวดั

ในภาคกลาง ต้อง “จมนํ้า” เป็นแรมเดือน แม้พระตําหนัก 

ที่ประทับในจังหวัดปทุมธานีก็ถูกนํ้าท่วมสูงด้วยเช่นกัน  

ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ทรงมีความห่วงใยและพระราชทาน 

ความช่วยเหลอืแก่ราษฎรทีเ่ดอืดร้อนในทกุพืน้ทีท่นัท ีถงุยงัชีพ

พระราชทานถูกส่งไปเป็นลําดับแรกเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

และบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ในครั้งนั้นพระองค์ประทับเรือ 
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ออกไปเยี่ยมถึงบ ้านเรือนของราษฎร เพื่อ 

พระราชทานกาํลงัใจและถงุยงัชพีด้วยพระองค์เอง 

นอกจากนั้น ยังทรงนําหน่วยแพทย์พระราชทาน

ไปตั้งฐานให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่

อุทกภัยต่างๆ ด้วย และทรงตระหนักดีว่าราษฎร

ย่อมขวัญเสียมาก จึงทรงปลอบขวัญให้ราษฎรมี

พลังยืนหยัดต่อสู้และแก้ไขปัญหาต่อไป และไม่มี

ความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้ผจญกับความโชคร้าย

ตามลําพัง

ที่พระตําหนักจักรีบงกช ภายหลังที่เหตุการณ์บรรเทาและระดับนํ้าลดลง แต่การคมนาคมยังไม่สะดวกนัก 

ทุกๆ วันจันทร์จะทรงเปิดพระตําหนักในส่วนที่นํ้าท่วมไม่ถึง เพื่อให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หน่วยแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์ ต้ังหน่วย

บริการตรวจรักษาและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนและ 

สัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งพระราชทานถุงยังชีพ อาหาร และนํ้าดื่ม

แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายอาหารกล่องในพ้ืนที่

จังหวัดปทุมธานีอีกวันละ 1,000 กล่อง ทุกวันเป็นเวลากว่า 

2 เดือน จนกระทั่งเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

เมื่อเกิดวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ที่สุดอีกครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร์ของภาคใต้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ได้เสด็จไป 

ทรงเยี่ยมผู้ประสบภัยหลายครั้ง นอกจากถุงยังชีพท่ีได้พระราชทานสําหรับคนและสัตว์เล้ียงแล้ว โปรดเกล้าฯ ให ้

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และ 

มูลนธิจุิฬาภรณ์ ร่วมกนัช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ราษฎรกว่า 7 แสนคนได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง สร้างความเสยีหาย

อย่างหนกัต่อชีวิต ทรพัย์สนิ บ้านเรอืน สาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคม ผูป้ระสบภยัเดอืดร้อนขาดนํา้ขาดอาหาร 

และมีทั้งผู้เสียชีวิต (25 ราย) และผู้สูญหาย (2 ราย) บางรายถึงกับเป็นโรคซึมเศร้า หลายรายต้องพ่ึงพระเมตตา  

ซึ่งทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือจาก

มูลนิธิจุฬาภรณ์ สําหรับใช้ในการเดินทางไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆ 
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ที่ผ่านมาในอดีต เคยเกิดเหตุวิกฤตรุนแรงทางธรรมชาติอีกหลายครั้งในภาคใต้ ซึ่งก็ทรงได้โอบอุ้มราษฎร

ตั้งแต่ระยะของความช่วยเหลือเร่งด่วน จนถึงระยะฟื้นฟูเพื่อชีวิตใหม่ เช่น ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับ 

ผลกระทบมากที่สุดจากอุทกภัยร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง  

ใน พ.ศ. 2531 อันเป็นที่มาของการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 - 4 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที ่

ได้รับผลกระทบ และใน พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดพังงาม ี

ผู้เสียชีวิตและเสียหายมากที่สุดจากเหตุธรณีพิบัติภัย 

หรือคลื่นยักษ์สึนามิ โปรดเกล้าฯ ให้ช่วยเหลือราษฎร 

โดยจัดตั้งโครงการชุมชนบ้านนํ้าใสขึ้น เช่นเดียวกับ

โครงการทับทิมสยาม 8 โครงการ ที่จังหวัดสระแก้ว 

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และตราด ซึ่งเคยเป็นเขตเสื่อมโทรม

แนวชายแดนไทย - กัมพูชา 

เมื่อมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ผ่านไป ราษฎรหลายชีวิตกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ความสูญเสียกลับเป็นพลังให้

ราษฎรยืนหยัดและก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคง เพราะด้วยน้ําพระทัยและพระเมตตาที่พระราชทานให้ในรูป

ของความช่วยเหลือนานาประการ พระกรุณาธิคุณล้วนบังเกิดผลให้ราษฎรยากจน มีความร่มเย็นเป็นสุข และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้จนถึงทุกวันนี้ เหล่าราษฎรล้วนปลาบปลื้มปิติ และส�านึกในพระกรุณาธิคุณสูงสุดนี้

ตลอดชั่วชีวิตของตน

 โครงการในพระด�าริ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

“วัตถุประสงค์หลักของสถาบันวิจัย 

จฬุาภรณ์ คอื การน�าวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด” พระดํารัส 
ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ  
เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในวัน
สถาปนาสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2530

นบัจากวนันัน้ ด้วยพระปณธิานอนัแน่วแน่
ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในอันที่จะ
บรรเทาทุกข์บํารุงสุขแก่ราษฎร โปรดเกล้าฯ ให้นํา
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ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพฒันาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคณุภาพชวิีตใน
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ราษฎรโดยเฉพาะหมู่
ผู้ยากไร้มีสภาพแวดล้อมของการดํารงชีวิตที่ดี และมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดย
สํานักกิจกรรมพิเศษได้น้อมเกล้าฯ รับดําเนินการให้
สําเร็จดังพระประสงค์ โดยดําเนินการตามแผนงาน
พัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และจัดทําโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการ 
จุฬาภรณ์พัฒนา และโครงการทับทิมสยาม 

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา มีท้ังส้ินรวม  
12 โครงการ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู ่ของ

ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และยังมีโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ไทย - มาเลเซีย คือ ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความรักชาติ และความมั่นคง 

ในพื้นที่ ตลอดจนการกินดีอยู่ดีของราษฎรด้วยเช่นกัน

โครงการทับทิมสยาม มีทั้งสิ้นรวม 8 โครงการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และตราด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ เป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และพัฒนา

คุณภาพชวิีตของราษฎรตามแนวชายแดนไทย - กมัพชูา ซึง่อยูอ่าศยัในพืน้ทีซ่ึง่เคยเป็นค่ายอพยพของผูล้ีภ้ยัสงคราม

ชาวกัมพูชา 

ในการดําเนนิโครงการจฬุาภรณ์พฒันาและโครงการทบัทมิสยาม สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ได้จดัสรรบ้านพกัอาศัย

พร้อมด้วยที่ดินทํากินแก่ราษฎรท่ียากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และสามารถใช้ที่ดินในการทํามาหากินได ้

นอกจากนี้ ได้จัดทําสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด ฯลฯ เพื่อให้

ราษฎรผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากความเจริญได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งสําคัญคือได้ช่วยเหลืออบรมให้ความรู้ 

เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถอยู่ร่วมกันกับป่า รู้จักการรักษาสภาพแวดล้อม และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยไม่ทําลายธรรมชาติ

เมื่อดําเนินโครงการไปได้ระยะหนึ่งแล้ว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ส่งมอบโครงการให้อยู่ในความดูแลของ

จังหวัด แต่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็มิได้ทรงละทิ้งโครงการทั้งสอง โปรดให้สถาบันฯ ยังคงให้ความ 

ช่วยเหลือด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ

ราษฎร อาทิ 
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	 โครงการเพาะเล้ียงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนให้ราษฎรเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และ 

ไม้ดอกไม้ประดับที่ตลาดต้องการ ประเภทกล้วยไม้ฟาแลนนอปซีสปริ้นเซสจุฬาภรณ์ กล้วยไม้ตระกูลหวาย  

ดอกหน้าวัว และต้นสับปะรดสี ฯลฯ

	 โครงการอนรุกัษ์และสนบัสนนุราษฎรให้ปลกูพชืสมนุไพรไทยทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาด โดยให้ได้

ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น ชาปัญจขันธ์ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล ฯลฯ

	 โครงการศิลปาชีพ สนับสนุนราษฎรทํางานฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากวัสดุท้องถิ่น เช่น จักสาน

ตะกร้าหวาย หมอน กระเป๋าสตรีจากใบเตยหนาม จักสานกระติ๊บข้าวเหนียวจากไม้ไผ่ ทอเสื่อจากต้นกก พร้อมกับ

จัดหาตลาดจําหน่ายสินค้าให้แก่ราษฎร 

	 โครงการเซรามกิ ฝึกอบรมงานเซรามกิในพืน้ทีท่ีม่ดีนิเหมาะสมแก่การทําเซรามกิ ออกแบบเป็นเซรามกิ

ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะตัว โดยการเลียนแบบธรรมชาติ พร้อมกับจัดหาตลาดจําหน่ายให้ราษฎรได้มีรายได้ 
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นอกจากโครงการจฬุาภรณ์พฒันา และโครงการ

ทับทิมสยามแล้ว ยังได้จัดตั้งโครงการชุมชนบ้านนํ้าใส 

ในพื้นท่ีจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นท่ีประสบธรณีพิบัติภัย 

สึนาม ิดําเนนิการช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รบัความเดอืดร้อน 

โดยจดัสร้างบ้านพกัอาศยั พร้อมทัง้สร้างอาชพีให้ราษฎร

ช่วยเหลือตนเองได้ 

ในด้านของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ได้จัดตั้ง

โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 เพื่ออนุรักษ์

ปะการงัในท้องทะเลไทยบรเิวณหมูเ่กาะสมิลินั เกาะบอน 

เกาะตาชัย และหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยพระประสงค์ที่จะให้

ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลโดยเฉพาะปะการังได้รับ 

การอนุรักษ์ให้ยั่งยืนถาวร เพ่ือเป็นแหล่งท่ีพักอาศัยของ

สตัว์ใต้นํา้และเป็นแหล่งท่องเทีย่วสาํคญัของประเทศไทย

ตลอดไป นอกจากนี ้ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมนกัดํานํา้เพือ่

การอนุรักษ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝัง

ให้มีจิตสํานึกหวงแหน และช่วยกันรักษาธรรมชาติใน 

ท้องทะเลไทย

จากพระปณิธานอันแน่วแน่ และจากการทรงงานอันยาวนาน ที่ทรงมุ่งเน้นถึงความส�าคัญของ

ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏผลให้ราษฎรที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้เข้ามาอาศัย 

ใต้ร่มพระบารมีในโครงการต่างๆ มีที่อยู่อาศัย ท่ีท�ากิน สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวใน

สภาพแวดล้อมทีด่ ีและมสีขุอนามยัทีด่ ีความเป็นอยูโ่ดยรวมจงึดขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั ราษฎรทกุคนในโครงการ

ล้วนซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้ปฏิญาณตนในการจะท�าความดี และเป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติตลอดไป



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่คุณภาพชีวิตคนไทย
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน 

ในการนาํวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

และทรงตระหนกัถงึความสาํคญัของความร่วมมือกบัต่างประเทศ ในการแลกเปลีย่นทางวทิยาการกบันกัวทิยาศาสตร์

ช้ันนําของโลก เพื่อนําความรู ้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทย  

พระอัจฉริยภาพทางด้านเคมี และพระกรณียกิจที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทางวิทยาศาสตร์ เริ่มเป็น 

ท่ีประจักษ์แก่ประชาคมโลกตั้งแต่ก่อนที่จะทรงก่อต้ังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังเห็นได้จาก ใน พ.ศ. 2529 ทรงได้รับ 

การทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein Gold Medal) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในการท่ีได้ทรงสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในเอเชีย 

และแปซิฟิก และทรงเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคมเคมีแห่ง 

สหราชอาณาจักร (Royal Society of Chemistry, U.K.) 

ใน พ.ศ. 2530 เพื่อให้พระปณิธานข้างต้น

บรรลผุล ทรงเหน็ความจาํเป็นอย่างยิง่ทีป่ระเทศไทย

ต้องมีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีบุคลากรและ

เครือ่งมือวัสดุอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ทีส่ามารถทําการวจิยั

ได้อย่างมีคุณภาพ ผลของการวิจัยสามารถนํามาใช้

ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของไทย อีกทั้ง 

นักวิทยาศาสตร์ของไทยได้รับการพัฒนาความรู ้

ความสามารถยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึทรงก่อตัง้ “สถาบนัวจิยั

จุฬาภรณ์” เมื่อวันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2530  

ในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่คุณภาพชีวิตคนไทย
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ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทัดเทียมกับสถาบันวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว และนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

ด้วยพระวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

ทรงเห็นว่าทรัพยากรของประเทศมีจํากัด จึงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดําเนินงานในสาขาที่จําเป็น 

ต่อประเทศโดยตรง การวจิยัจงึเน้นการค้นคว้าวจิยัทางเคม ีด้านการศกึษาสมนุไพร การสงัเคราะห์สารเคมเีลยีนแบบ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการสังเคราะห์สารเคมีเพื่อค้นหายาที่จะนํามาใช้รักษาโรคต่างๆ นอกจากด้านเคมีแล้ว 

ยังมีด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมีการดําเนินงานในสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์

 ทรงเป็นนักอินทรีย์เคมีที่ ได้รับการยกย่องระดับโลก

งานวิจัยด ้านเคมีที่ ศาสตราจารย ์  ดร. 

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี

มีความสนพระทัยในระยะเริ่มแรก มุ่งเน้นเรื่องการ

ศึกษาสารออกฤทธิ์ที่สกัดแยกได้จากพืชสมุนไพร 

ดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

ซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดํารงตําแหน่ง 

ผูอ้าํนวยการห้องปฏบิตักิารฯ มกีารศึกษาสกัดแยกสารบรสิทุธิ์

จากพชืสมนุไพรรวมแล้วมากกว่า 50 ชนดิ ค้นพบและสกัด

แยกสารชนดิใหม่ได้มากกว่า 100 ชนดิ และต่อมาได้ขยาย

ไปสู่การศึกษาในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เช่น จุลินทรีย์ เชื้อรา 

และสิ่งมีชีวิตจากทะเล เช่น ฟองน้ํา หรือสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังจากทะเล (Marine invertebrates) ชนดิอืน่ๆ เป็นต้น 

เพื่อต้องการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพ 

ในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะโรค 

ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในขณะน้ัน เช่น 

โรคมาลาเรยี วณัโรค โรคเอดส์ และโรคมะเรง็ เป็นต้น หรอื

เป็นวตัถดุบิในการผลิตผลิตภณัฑ์ด้านเครือ่งหอม และวสัดุ

ทางการแพทย์ เช่น วัสดุปิดแผล จากพืชท่ีมีน้ํามันหอม

ระเหยเป็นองค์ประกอบสําคัญ ซึ่งนอกจากจะมีกลิ่นหอม

แล้ว ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระ 

อีกด้วย

นอกจากการศึกษาวิจัยในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้ว องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงสนพระทัยและ

สนับสนุนการวิจัยด้านการสังเคราะห์ทางอินทรีย์เคมี เพื่อให้ได้สารสําคัญที่น่าสนใจต่างๆ อีกจํานวนมาก โดยเน้น

สารที่จะนํามาใช้เป็นยารักษาโรคในประเทศเขตร้อน หรือยาท่ีประเทศไทยมีความต้องการใช้สูง จากการศึกษาวิจัย

ได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์สารอัลคาลอยด์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลาและขั้นตอนในการสังเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อน เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemistry) และมีฤทธิ์ทางชีวภาพเหมือนหรือใกล้เคียงกับสารที่สกัดได้จากพืชสมุนไพร 

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยการสังเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารกลุ่มลาเมลลาริน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการนานาชาติ คือ Angewandte Chemie International Edition ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกของ German Chemical 

Society
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จากการทรงงานวิจัยทางด้านเคมีและทรงมีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลายาวนานนั้น จึงทรงได้รับการ

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลทางวิชาการจากนานาประเทศ อาทิ เหรียญรางวัล เอ็น ดี เซลินสกี้ จากสถาบันอินทรีย์เคมี 

เอ็น ดี เซลินสกี้ สหพันธรัฐรัสเซีย ด้วยทรงมีผลงานยอดเยี่ยมด้านเคมี และทรงนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ โดยเหรยีญรางวลันีม้อบให้เฉพาะผูท้ีม่ผีลงานยอดเยีย่มในการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 

ด้านเคมี วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษา นอกจากนี้ ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์พระองค์แรกท่ีได้รับรางวัลสตร ี

ผูท้รงเกยีรติทีม่บีทบาทดเีด่นสาขาวชิาเคมขีองโลก จากสมาพนัธ์นานาชาตเิคมบีรสิทุธิแ์ละเคมปีระยกุต์ในโอกาส 

เฉลิมฉลองปีเคมีสากลและในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการรับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ของมาดาม มารี คูรี ทรงเป็น

นักวิทยาศาสตร์สตรีในจํานวน 23 คนจากทั่วโลกท่ีได้รับการคัดเลือก โดยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลงาน 

ดีเด่นด้านวิจัยเคมี และด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการศึกษา ใน พ.ศ. 2554

 งานวิจัยที่สะท้อนความห่วงใยในสุขภาพประชาชน

โรคมะเร็ง

นอกจากความสนพระทัยด้านเคมีแล้ว ปัญหา

สุขภาพของประชาชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อคัรราชกมุาร ีทรงมคีวามห่วงใยและตัง้พระทยัทีจ่ะให้ความ

ช่วยเหลือหรือหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทรงดําเนิน

การวิจัยในฐานะผู้อํานวยการห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิด

มะเร็งจากสารเคมี ด้วยทรงมีความห่วงใยในอุบัติการณ์ของ

โรคมะเรง็ ซึง่ขณะนีเ้ป็นสาเหตุการตายอันดับหนึง่ของคนไทย  

มะเร็งตับและมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นปัญหาสําคัญ เนื่องจาก 

มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทย จึงทรงเริ่มทําการวิจัยหาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง 

ศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการเกิดมะเร็งนี้ และทรงแสวงหาความร่วมมือการวิจัยกับ International Agency for 

Research on Cancer (IARC) สาธารณรฐัฝรัง่เศส และ The German Cancer Research Center สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั

ใน พ.ศ. 2534 เพื่อร่วมกันค้นคว้าวิจัยด้านมะเร็งและสนับสนุนการฝึกอบรมนักวิจัยของสถาบันฯ จนถึงปัจจุบัน

สถาบันฯ ยังคงดําเนินการวิจัยเรื่องมะเร็งตับและท่อนํ้าดีในประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับท้ังหน่วยงานใน

ประเทศไทย ได้แก่ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นแกนนํา และหน่วยงานต่างประเทศ คือ  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (The United States National Cancer Institute – NCI) ในโครงการชื่อ  
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Thailand’s Initiative in Genomics and Expression Research for Liver Cancer หรือ TIGER-LC ซึ่งมี 

การลงพระนาม - ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เมื่อ พ.ศ 2553 

จากผลการวจัิยเบือ้งต้น ทําให้ทราบว่า มะเรง็ชนดิ

เซลล์ตับในคนไทย ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย ส่วนมะเร็ง

ท่อนํ้าดี ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย และพบว่ามะเร็ง 

ในกลุ ่มย่อยที่ 1 ของมะเร็งทั้งสองชนิด มีรูปแบบการ

แสดงออกของยีนท่ีคล้ายกัน และมีอัตราการรอดชีวิตต่ํา  

แต่การแสดงออกดังกล่าวไม่พบในผู ้ป่วยในยุโรปและ 

อเมริกา ทําให้จําเป็นต้องศึกษาโรคมะเร็งตับในผู้ป่วย 

คนไทยที่อาจมีต้นกําเนิดของโรคและรูปแบบทางระบาด

วิทยาที่ต่างจากผู้ป่วยในประเทศอื่น 

ผลการวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาวิธีป้องกันการเกิดมะเร็งตับ วิธีวินิจฉัยโรคในระยะ

เริ่มต้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การศึกษาวิจัยโรคมะเร็งของสถาบันฯ ยังได้มีการนําเทคนิคโปรตีโอมิกส์ 

มาใช้ในการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนชนิดต่างๆ ในเซลล์มะเร็ง ทําให้ค้นพบโปรตีนที่มีความจําเพาะของ 

การแสดงออกในโรคมะเร็งแต่ละชนิด และสามารถนํามาพัฒนาเพ่ือใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งชนิดต่างๆ 

ได้ เช่น โปรตีน Lipocalin และ Cathepsin B มีปริมาณสูงในเซลล์มะเร็งท่อน้ําดี และมะเร็งต่อมไทรอยด์ ตามลําดับ 

เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้เซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ทําให้ค้นพบกลไกการทํางานระดับโมเลกุล

ของสารที่มีฤทธ์ิต้านมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น สารวานิลลิน และสารไครซิน ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของ 

เซลล์มะเร็ง แต่ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน และอยู่ระหว่างการศึกษากลไกการฆ่าเซลล์มะเร็งของสารวานิลลิน 

นอกจากนี้ ยังศึกษากลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งตับและท่อน้ําดีของสารสกัด

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรทําให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งท่อน้ําดี  

ซึ่งอาจนํามาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคต่อไปได้

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังทรงสนพระทัย 

ศึกษาวิจัยด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย  

หากได้รับสัมผัสนานๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น การได้รับสารจากไอเสีย 

และฝุ่นละอองที่ปล่อยออกมาจากยานยนต์ประเภทต่างๆ การสูดดมควันธูป หรือการได้รับสารหนูที่ปนเปื้อน 

ในสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ 
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จึงทรงศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย ท่ีเกิดจากการได้รับมลพิษทางอากาศใน

กรงุเทพมหานคร ในกลุม่คนทีม่คีวามเสีย่งจากการปฏบิตังิาน เช่น ตาํรวจจราจร ผูข้ายของรมิถนน ประชาชนทีอ่าศยั

อยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น ข้อมูลการวิจัยสามารถนําไปสู่การวางแนวทางการป้องกันโรคใน 

กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอากาศเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

เนื่องจากทรงเห็นว่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน เช่น การ

จุดธูปก็ทําให้เกิดมลพิษในอากาศหลายชนิด เนื่องจากการเผาไหม้ของธูป

ทําให้มีการปลดปล่อยสารก่อมะเร็งออกมาในควันธูป เช่นเดียวกับที่พบใน

ควันท่อไอเสียรถยนต์ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ไนโตรเจนออกไซด์ มีเทน สารก่อมะเร็ง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งสาร

ก่อมะเร็งเหล่านี้เป็นพิษต่อสารพันธุกรรมและสามารถนําไปสู่การเกิดมะเร็ง

ในคน

ด้วยเหตุนี้ จึงทรงทําการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของการได้รับ

ควันธูปในคนงานที่ได้รับควันธูปจากการปฏิบัติงานภายในวัด ผลการศึกษา

พบว่า คนงานท่ีได้รับควันธูปจะได้รับสารก่อมะเร็งสูงกว่าคนงาน 

ในหน่วยงานท่ีไม่มีการจุดธูป ซึ่งสอดคล้องกับความผิดปกติของสาร 

พันธุกรรม โดยพบระดับการแตกหักของ ดี เอ็น เอ ในเม็ดเลือดขาวของคนงาน

ที่ได้รับควันธูปสูงกว่าคนงานในหน่วยงานที่ไม่มีการจุดธูปประมาณ 2 เท่า 

นอกจากนี้ คนงานท่ีได้รับควันธูปยังมีความสามารถในการซ่อมแซมความ 

ผิดปกติของสารพันธุกรรม ดี เอ็น เอ ลดลง ด้วยเหตุนี้คนที่ได้สัมผัสควันธูป

เป็นประจําจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

ผลงานวจิยันีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Chemico - Biological Interactions และได้รบัการลงคะแนน

เป็นข่าวเด่นด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย อันดับ 3 ใน พ.ศ. 2551 อีกด้วย งานวิจัยเร่ืองควันธูป มีผล 

อย่างสูงต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งปอด โดยมีศาสนสถานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเริ่มให้ความสําคัญและ 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการได้รับควันธูป

จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่ทรงเลือกมาวิจัยนี้ มีประโยชน์โดยตรงกับประชาชนคนไทย เพราะเกี่ยวข้องกับ 

วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจน�าไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพอนามัยในอนาคตได้

งานวิจัยท่ีทรงให้ความสําคัญ และมีคุณประโยชน์ต่อประชาชาติ ที่ไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น ได้แก่  

การศึกษาการรับสัมผัสสารหนู และการเปลี่ยนแปลงที่จะน�าไปสู่การเกิดโรคในอนาคต

สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง การศึกษาวิจัย และติดตาม 

เฝ้าระวังมารดาและทารกแรกคลอดที่ได้รับสัมผัสสารหนูเป็นระยะเวลานาน ในอําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันพบว่า เด็กเหล่านี้ได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูง โดย 
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เริ่มต้นได้รับสารหนูจากมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และสัมพันธ์กับปริมาณสารหนูที่พบในนํ้าที่ใช้อุปโภคในชีวิตประจําวัน 

ด้วย รวมทั้งพบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรม การถูกทําลายของดี เอ็น เอ และความผิดปกติ

ในการซ่อมแซมดี เอ็น เอ ของเด็กกลุ่มดังกล่าว ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามพัฒนาการของเด็ก  

การเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือการเกิดโรคในเด็ก

นอกจากการเฝ้าติดตามปัญหาของเด็กในประเทศไทยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุาร ีทรงได้ขยายงานวจัิยโดยร่วมมอืกบั The National Institutte of Occupational 

and Environmental Health (NIOEH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมกันศึกษาปัญหาสุขภาพเด็ก  

ซึ่งเกิดจากการได้รับสารหนูจากมารดาระหว่างอยู่ 

ในครรภ์ โดยเป็นโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Columbia 

Univers i ty, Massachussetts Inst i tute of  

Technology, National Institute of Environmental 

Health Sciences (NIEHS) และสถาบันวิจัยของ

สาธารณรฐัเกาหล ีคือ Gwangju Institute of Science 

and Technology ซึ่งแสดงถึงความสนพระทัยท่ีจะ 

ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับมวลมนุษยชาติ และ

ประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกับ

ประเทศไทยอีกด้วย

ใน พ.ศ. 2558 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตกําหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม 

ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ให้เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เนื่องจากทรงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนางานด้านอนามัย 

สิง่แวดล้อม อกีทัง้ทรงตระหนกัถงึปัญหาการขาดแคลนบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่เป็นปัจจยัสําคญั

ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อความกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างของผู้นําใน

การขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ ทํางานเชิงรุก และมีนโยบายการทํางานที่ชัดเจนและ 

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงเป็น “เจ้าฟ้าฯ นักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” และสร้างความตระหนัก

แก่สงัคมและหน่วยงานทกุภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศ  

อันจะนําไปสู่การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนชาวไทย ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ต่อไป 
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักดีว่า  

ในการนําวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของราษฎรนัน้ ทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพเป็น

ปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประเทศในภูมิภาคและประเทศกําลังพัฒนาล้วนขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพิษวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสารเคมี  

จึงทรงตั้งศูนย์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติขึ้น ใน พ.ศ. 2531 ซึ่งต่อมา ใน พ.ศ. 2533 ได้รับ 

การแต่งตั้งจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพิษวิทยา 

สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติ (UNEP Center of Excellence in Environmental and Industrial  

Toxicology) เพือ่เป็นศนูย์กลางระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิมุง่พฒันาทรพัยากรบคุคลของประเทศด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและเริ่มจัดการฝึกอบรม 

ด้านพษิวิทยา รวมทัง้การประเมนิความเสีย่งของสารเคมต่ีอสิง่แวดล้อมและสขุภาพเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ทัง้นี้ 

ยงัทรงมพีระนโยบายให้ดําเนนิงานครอบคลมุทัง้การฝึกอบรมระยะสัน้ การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การประชมุวชิาการ

ระดบัประเทศ ภมูภิาค และนานาชาติขึน้ เพือ่ให้บคุลากรของประเทศได้รบัความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว ต่อมาศูนย์ได้ขยายขอบเขตการดําเนินงานและปรับชื่อเป็น “ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

นานาชาติ” ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center)  

ทางด้านนี้ เมื่อ พ.ศ. 2548 

โครงการด้านการศึกษาระยะยาว ได้แก่ โครงการ

บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาพิษวิทยา 

ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนใน 

พ.ศ. 2542 และมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษาจาก 

จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล ลาว 

พม่า ฟิลิปปินส์ และฟินแลนด์

 ทรงเป็นผู ้น�าด้านการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในภูมิภาค เป็นที่ประจักษ ์ในระดับนานาชาติ
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สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (สพร.) และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โครงการเพื่อการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และมูลนิธิอาเซียน  

(ASEAN Foundation) ต่างมคีวามเชือ่มัน่ในพระวสิยัทศัน์ของ

องค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ และศักยภาพของสถาบนัฯ 

ได้ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย

และประเทศกําลังพัฒนา นับเป็นความร่วมมือที่สําคัญยิ่งที่

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได ้รับการสนับสนุนดังกล่าว และได้ให ้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ประเทศ 

เพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  

จนถึงปัจจุบัน ได้จัดการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรต่างๆ ไปมากกว่า 90 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า  

4,900 คน จาก 45 ประเทศ และได้จัดการฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาแล้ว 23 ครั้ง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ 

บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย 

สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรภูฏาน

จากการทีท่รงทุ่มเทพระวรกายใหก้บังานพฒันาบคุลากรอย่างตอ่เนือ่งนับตั้งแต่ก่อตัง้สถาบันฯ และผลงาน 

ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพเป็นท่ีประจักษ์ในระดับนานาชาติ ทําให้องค์กรท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพระเกียรติยศแก่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในฐานะผู้ทรงวางนโยบายและทรงเป็น

องค์ผู้นําที่เข้มแข็ง อาทิ รางวัล Tree of Learning Award จาก IUCN-The World Conservation Union ใน พ.ศ. 2533 

รางวัล IFCS Special Recognition Award จาก Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) ใน  

พ.ศ. 2549 และรางวัล IUTOX 2013 Merit Award จาก International Union of Toxicology (IUTOX) ใน พ.ศ. 2556 

ทําให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นที่รู้จักและยกย่องจากองค์การระหว่างประเทศ ดังนี้

	“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติ” (UNEP Center of 

Excellence in Environmental and Industrial Toxicology) จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2533 

 “ศนูย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศกัยภาพของประเทศด้านบคุลากร และงานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์

อนามัยส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา” (WHO Collaborating Center for Capacity Building and Research in 

Environmental Health Science and Toxicology) จากองค์การอนามัยโลก ใน พ.ศ. 2548

 “ศูนย์กลางการฝึกอบรมของ WHO-SEARO ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้” (WHO - SEARO Regional Training Center for Chemical Safety in the South-East Asia 

Region) จากองค์การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน พ.ศ. 2556
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น

ผูนํ้าองค์กรทีม่พีระปณิธานแน่วแน่ในอันทีจ่ะทรงนํา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร อีกทั้งพระปรีชา

สามารถที่ทรงกําหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันฯ ตราบจนถึง

ปัจจุบัน ประกอบกับพระวิริยอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท

ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง งานวิชาการด้านพัฒนา

บุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค

อย่างยิ่ง ทั้งยังได้รับการกล่าวขานและความเชื่อถือ

ในระดับนานาชาติ นับว่าเป็นคุณูปการแก่วงการ

วิทยาศาสตร์และประเทศชาติอย่างมหาศาล

 ทรงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทรงแสวงหาความร่วมมือและเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระดับ 

ชั้นนําของโลกมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ โดยจัดการประชุมวิชาการทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติขึ้น และเป็นการเผยแพร่ 

ข้อมูลและผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn International Science 

Congress) เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติท่ีจัดทุก 3 - 5 ปี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัย 

ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเนื้อหาจะเปล่ียนไปตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า 

ทางวิทยาการ และสามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาท่ีมีความสําคัญเร่งด่วน
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สําหรับประเทศไทย ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมแล้ว 8 ครั้ง โดยมีวิทยากรจากสถาบันชั้นนําจากนานาประเทศ  

รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษมากกว่า 700 คน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม

รวมมากกว่า 7,000 คน

สําหรับการประชุมครั้ง ท่ี 8 จัดขึ้นเมื่อ 

วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ 

“Environmental Health: Inter - linkages among 

the Environment, Chemicals and Infectious 

Agents” (อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเช่ือมโยง

ระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

การประชุมวิชาการนี้ ได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและ 

การต้อนรับที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย ทําให้เป็นประโยชนท์ั้งด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม

และการท่องเที่ยวของประเทศ 

ด้วยนํ้าพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย นับตั้งแต่ก่อตั้ง

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงม ี

พระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวติของประชาชน และน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ผลงานวจิยัและวชิาการทีม่มีาอย่างต่อเนือ่งตลอด 

3 ทศวรรษ ได้ผลิดอกออกผลให้ประจักษ์แก่สายตาชาวไทย รวมถึงวงการนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ จึงทรง 

ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเหรียญเกียรติยศทางวิชาการระดับนานาชาติมากมาย สะท้อนให้เห็นถึง 

การเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อทรงงานหนักมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แก่

ประชาคมโลก ทรงนําพาให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และเป็นแกนนําขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทยไปสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ สมดังพระสมัญญานาม 

“เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ที่ปวงชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
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	รางวัลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ 

รางวัล UNESCO’s Albert Einstein Gold Medal จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบุคคลตัวอย่างทางวิชาการ และการส่งเสริมงาน

ด้านวทิยาศาสตร์ ทรงเป็นบคุคลที ่3 ในโลก และเป็นนกัวทิยาศาสตร์สตรพีระองค์แรกของโลกทีไ่ด้รบัรางวลั

(พ.ศ. 2529 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 

รางวัล Tree of Learning Award จาก

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN – The 

World Conservation Union) เพื่อยกย่องที่ทรง

ทาํคณุประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมโลก โดยการพฒันา

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสิ่งแวดล้อม 

ให ้ตระหนักถึ งคุณค ่าและความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาแบบยั่งยืน 

(พ.ศ. 2533 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย)

รางวลั EMS- Hollaender International Fellow 

Award จากสมาคม Environmental Mutagen Society 

(EMS) แห่งสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ม ี

ผลงานดีเด่นของโลก ในสาขาสารเคมีก่อให้เกิดมะเร็งและ

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

(พ.ศ. 2545 ณ สหรัฐอเมริกา)

รางวัล IFCS - Special Recognition 

Award ของ Intergovernmental Forum on Chemical 

Safety (IFCS) ซึ่งก่อตั้งโดยสหประชาชาติ ในฐานะที่

ทรงดําเนินกิจกรรมและให้การสนับสนุนส่งเสริมงาน

ความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศกําลังพัฒนา

และประเทศในภูมิภาค และจากการดําเนินงาน 

อย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา ฝึกอบรม และการ 

แลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

(พ.ศ. 2549 ณ สาธารณรัฐฮังการี)
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รางวัล Nagoya Medal Special Award จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ทํา 

คุณประโยชน์สูงสุดแก่วงการอินทรีย์เคมี และงานด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ มะเร็ง  

พิษวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (พ.ศ. 2549 ณ ประเทศญี่ปุ่น)

รางวัล Albert Hofmann Centennial Gold Medal Award ของสถาบันอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัย

ซรูกิ สมาพนัธรฐัสวสิ ในฐานะทีท่รงมีบทบาทสําคญัในการส่งเสรมิความก้าวหน้าด้านเคมผีลติภณัฑ์ธรรมชาติ 

อินทรีย์เคมีสังเคราะห์และสารเคมีจากสมุนไพรเพื่อค้นหาตัวยาใหม่สําหรับการรักษาโรค (พ.ศ. 2550  

ณ สมาพันธรัฐสวิส)

รางวัล Windaus Medal ของสถาบันอินทรีย์เคมี และชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยเกอ็อจ เอากุสท์ 

เกิ้ททิงเงิ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ระดับโลกท่ีมีผลงานดีเด่นในด้าน 

อินทรีย์เคมี (พ.ศ. 2552 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

รางวลั Ramazzini Award 2009 จาก

สถาบันคอลลีเจียม รามาซซีนี่ สาธารณรัฐ

อิตาลี ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มี

บทบาทสําคัญในงานวิจัยด้านเวชศาสตร์

อาชีวะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากผลกระทบ

ของสารเคมี (พ.ศ. 2552 ณ สาธารณรัฐอิตาลี)



“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”38

รางวัล N.D. Zelinsky Award ของ
สถาบันอินทรีย์เคมี เอ็น ดี เซลินสกี้ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สําหรับผลงานยอดเยี่ยมด้านเคมีของ
พระองค์ และทรงนําไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ประเทศ (พ.ศ. 2554 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย)

รางวัลสตรีผู้ทรงเกียรติที่มีบทบาทดีเด่น 
สาขาวิชาเคมีของโลก ของสมาพันธ์นานาชาติเคมี
บริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ ในโอกาสการฉลองปีเคมี
สากล และครบ 100 ปี การได้รับรางวัลโนเบล สาขา
เคมี ของมาดามมารี คูรี ด้วยทรงมีผลงานดีเด่นด้าน
งานวิจัยเคมี การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และการศึกษา 
(พ.ศ. 2554 ณ เครือรัฐเปอร์โตริโก)

รางวัล Special Prize 2010 ของ 
สมาคมส ่งเสริมสิ่ งประดิษฐ ์และนวัตกรรม 
แห่งเกาหลี สําหรับผลงานวิจัยของพระองค์ที่ 
สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา วงการวิจัย 
การประดิษฐ์และนวัตกรรมของโลก (พ.ศ. 2554  
ณ สาธารณรัฐเกาหลี)

รางวัล International Order of 
Merit of the Inventors – IOMI “INVENT 
AND SERVE”  ของสหพันธ ์สมาคม 
นักประดิษฐ ์นานาชาติ สําหรับผลงาน 
อันโดดเด่นเป็นพิเศษด้านการวิจัย ในฐานะ
นักวิจัยผู้สร้างกระบวนการที่ทําให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ 
และสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยระดับนานาชาติ (พ.ศ. 2554 ณ สาธารณรัฐเกาหลี)

รางวัล IUTOX 2013 Merit Award ของ
สหภาพพิษวิทยานานาชาติ สําหรับผลงานวิจัยท่ี 
โดดเด่นระดับนานาชาติทางด้านพิษวิทยา อนามัย 
สิ่งแวดล้อมและโรคมะเร็ง รวมทั้งความสําเร็จใน
โครงการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาและการประเมิน 
ความเสี่ยงจากสารเคมีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้ 
ทรงดําเนินการมามากกว่า 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2556  
ณ สาธารณรัฐเกาหลี)



ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี
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ตลอดระยะเวลาการทรงงานในฐานะเจ้าฟ้าผูท้รงดแูลอาณาประชาราษฎร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพบเห็นชีวิตที่ทุกข์ยากลําบากของราษฎรมาเป็นจํานวนมาก จึงทรงมุ่งมั่น

ที่จะช่วยเหลือและบําบัดทุกข์บํารุงสุขทุกด้านให้แก่ราษฎรเสมอมา โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

ด้วยเหตุที่ประชาชนจํานวนมากในถ่ินทุรกันดารยังห่างไกลจากบริการด้านการสาธารณสุขที่ดี และมีผู้ป่วยจํานวนมาก 

ไร้ทุนทรัพย์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตน ความช่วยเหลือที่ได้พระราชทานตลอดมา คือ โปรดเกล้าฯ ให้นํา 

หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกไปดูแลรักษาโรคแก่ประชาชนท้ังใน 

ยามปกติ และยามวกิฤตทีมี่สาเหตจุากพบิตัภัิยทางธรรมชาตต่ิางๆ ตลอดจนผนกึกําลังปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยแพทย์

มลูนธิแิพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) เพือ่ดแูลให้การรกัษาโรคและการบรกิารสาธารณสขุ

กระจายไปอย่างท่ัวถึง สําหรับราษฎรในทุกจังหวัดของประเทศ โดยมีมูลนิธิจุฬาภรณ์ร่วมปฏิบัติงานสงเคราะห ์

ด้านการเงินที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้เหล่านั้นด้วย

ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี
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ภาพท่ีพระองค์ประทับท่ามกลางคณะแพทย์พยาบาล หน่วยสัตวแพทย์ หน่วยอาสาสมัครสาธารณสุข  

และเหล่าราษฎรที่เรียงรายเฝ้ารับเสด็จ พร้อมกับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานความช่วยเหลือแก่บรรดาไพร่ฟ้า  

เป็นภาพที่ตรึงตราอยู่ในใจประชาชนเสมอ เพราะปรากฏให้เห็นกันทั่วในสื่อสาธารณะต่างๆ ปีแล้วปีเล่า จวบจน

กระทั่งถึงทุกวันนี้

การที่ทรงพบปะกับราษฎรอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ทําให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ด้านอื่นๆ ซ่ึงเป็นผลกระทบ

จากการที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยเป็นโรคท่ีรักษายาก หรือต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคมะเร็ง 

ชนิดต่างๆ โรคไต โรคลมชัก นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูงเกินกําลัง และแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัว 

ก็อาจเป็นปัญหาเช่นกัน ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู ้ป ่วยยากจนเหล่านี้  

ทรงพระเมตตารับไว้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการรักษา

อย่างดทีีส่ดุในโรงพยาบาลต่างๆ ขณะเดยีวกนัพระกรณุาธิคณุปกแผ่โอบอุม้

ไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย โดยทรงให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ดูแลช่วยเหลือ 

ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจําเป็นของครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางพาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล อุปถัมภ์ให้บุตรหลานได้ศึกษา 

เล่าเรียน หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทํางาน 

หาเลี้ยงชีพต่อไปได้ หรือเสียชีวิต

ในปีหนึง่ๆ มผีูป่้วยทีท่รงรบัไว้ในพระอนเุคราะห์จํานวน

มากราย ความช่วยเหลือที่พระราชทานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เปรียบเสมือนนํ้าหล่อเลี้ยงชีวิตผู้ป่วยเหล่านั้น ทําให้มีพลังต่อสู้กับ

โรคภยัไข้เจบ็ต่อไป ดงัเช่นชาวบ้านรายหนึง่ป่วยเป็นโรคมะเรง็ลําไส้

ระยะสุดท้าย และมีเพียงบุตรชายซึ่งอายุยังน้อยเพียงคนเดียว 

ทรงต่อชีวิตแม่ด้วยการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ

ทรงชุบชีวิตบุตรชายโดยทรงรับไว้เป็นบุตรบุญธรรม ทันทีที ่

ทรงทราบว่าผู้ป่วยเป็นทุกข์อย่างมากว่า หากต้องจากไปด้วย 

โรคร้าย จะไม่มีผู้ใดดูแลบุตรของตนต่อไป ด้วยพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ยังความปลาบปลื้มปีติสูงสุดสู่ทั้งสองชีวิต 

ผู้ยากไร้
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 โรงพยาบาลเพื่อปวงชน

 ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง นับเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตลําดับต้นๆ ของประชากรไทย ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ได้ทรงตระหนักถึงมหันตภัยของโรคมะเร็งดังกล่าวที่มีผลกระทบ
ต่อทัง้สงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะความทกุข์ยาก
ของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทั้งหลายที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง 
จึงมีพระดําริจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยศึกษาและบ�าบัดโรคมะเร็ง” ขึ้น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเมื่ออาคารโรงพยาบาลแล้วเสร็จ พร้อมเปิด
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 
และเสด็จเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเรง็ทีม่กีารวจิยัควบคูไ่ปกบัการรกัษา เพือ่สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ารับการรักษา  
ณ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ จะได้รบัการประเมนิผลการตรวจวนิจิฉยัเบือ้งต้น โดยคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญกาํหนดแผนการ
รักษา (Tumor Board) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทาง 
การรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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สาํหรบัแนวโน้มการรกัษาโรคมะเรง็ในปัจจบุนั ท่ัวโลกมุง่เน้นไปท่ีการป้องกนัและการตรวจคดักรองโรคมะเรง็
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เนื่องจากมีผลต่อการรักษาและผู้ป่วยมีโอกาสหายขาด ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงมีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีโอกาสได้รับความรู ้และ 
เข้าถึงการป้องกันโรคในแนวใหม่นี้ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปท้ังในเรื่อง 
โรคมะเร็ง การป้องกัน และการประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็งว่า “กันดีกว่าแก้” และ
ผูเ้ป็นโรคมะเรง็มโีอกาสหายขาดได้ หากตรวจพบและได้รบัการรกัษาตัง้แต่ระยะเริม่แรก โดยกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลจัดอยู่เป็นประจํา ได้แก่ การให้ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ หรือการให้ความรู้แก่หน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน การเสวนาประชาชน ตลอดจนออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 
และการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

นอกจากนี้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ยังประกอบด้วย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
ณ พระตําหนักจักรีบงกช ซึ่งเป็นที่ประทับ ณ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพของประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพระตําหนัก สําหรับในวันสําคัญหรือในโอกาสพิเศษต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการแก่หน่วยงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล นอกจากนี้  
เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแห่งใดในประเทศไทย หน่วยแพทย์พระราชทานจะไปปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่นั้นเสมอ

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 
ของทกุปี ด้วยนํา้พระทยัทีเ่ป่ียมไปด้วยพระเมตตาทีม่ต่ีอ
พสกนกิรชาวไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบําเพ็ญ
พระกุศลโดยพระราชทานโครงการที่ทรงคุณประโยชน์ 
ทั้งต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทุกปี โดยโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน “โครงการบ�าเพ็ญพระกุศล” เหล่านี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองและตรวจค้นหาโรคมะเร็ง 
ในระยะเริ่มแรกให้แก่ประชาชน ซึ่งหากตรวจพบ ผู้ป่วยก็
จะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้สามารถช่วยชีวิต 
ผู้ป่วยได้เป็นจํานวนมาก รวมทัง้สามารถต่อยอดสูผ่ลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ทัง้ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ 
โดยโครงการบําเพ็ญพระกุศลโครงการแรก คือ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่” ซึ่งเร่ิมในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และเนื่องในโอกาสเสด็จเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ 

จากการที่เสด็จไปปฏิบัติพระภารกิจร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์ 
มูลนิธิ พอ.สว. ทรงพบว่าหลายพื้นที่ในชนบทมีจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงกว่าชุมชนอื่นๆ ของประเทศไทย  
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ร่วมกบัสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ลงพืน้ทีดํ่าเนนิงานวจิยัเชงิสํารวจ 
ในชุมชน เพื่อเก็บตัวอย่างด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม นํามาวิจัยค้นหาสาเหตุและลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดอุบัติการณ์

การเกดิโรคมะเรง็ ดังเช่นทีจ่งัหวดัน่าน มกีารจดัทํา “โครงการคดักรองและเฝ้าระวังโรคมะเรง็เซลล์ตบัและท่อน�า้ดี 

ในพื้นที่อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน” ภายใต้โครงการการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
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และที่อําเภอพนมไพรและกิ่งอําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ “โครงการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก จังหวัดร้อยเอ็ด” “โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ
ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น รวมท้ังมีการจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเป็นต้นแบบในการให้บริการ
ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในระดับชุมชนต่อไป

ด้วยพระบารมีและพระวิริยอุตสาหะในการเสด็จเยือนสถาบันการแพทย์ชั้นนําต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ที่
สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐอิสราเอล และประเทศญี่ปุ่น ทําให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันเหล่านั้น ทั้งในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และงานทางวิชาการ  
นอกเหนือจากความร่วมมือกับสถาบันชั้นนําทางการแพทย์ในประเทศ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น

จากการอุทิศพระวรกายเพื่อทรงนําความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการ 
ความรูแ้ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทําให้โรงพยาบาลจฬุาภรณ์เจรญิก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ เป็นทีศ่รทัธาของประชาชน
ทั้งหลายว่า “โรงพยาบาลของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” เป็นโรงพยาบาลชั้นนําด้านการรักษาโรคมะเร็ง และให้บริการเป็น
ทีป่ระทบัใจแก่ประชาชนทกุระดับ และทีส่าํคญัในด้านจติใจของผูป่้วยท่ีกาํลงัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงติดตามผลการรักษาและเสด็จเยี่ยมผู้ป่วย

โรคมะเร็งเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์ พร้อมทั้ง
ทรงให้กําลังใจในการต่อสู ้กับโรคร้าย ทรงเน้นเรื่องขวัญและ 
กําลังใจ และครอบครัว เพราะทรงทราบดีว่า ปัญหาโรคมะเร็ง 
ไม่เพียงกระทบกับผู้ป่วยผู้เดียว แต่ทําให้เดือดร้อนทั้งครอบครัว 
รวมถึงความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
รักษาโรคมะเร็งจะสูงมาก ฉะนั้น ความทุกข์ทรมานของมะเร็ง 
มใิช่เพยีงทกุข์จากความเจบ็ป่วยจากโรคเท่านัน้ หากแต่เป็นเรือ่ง
ของความทุกข์ทางจิตใจของครอบครัวและสังคมด้วย ครั้งหน่ึง
ขณะที่ทรงเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง มีพระดํารัสว่า

“...ส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญพอๆ 
กับยา คือ “ก�าลังใจ” ถ้ามีก�าลังใจก็จะอยู่ได้นาน เราอยาก
ให้ผู้ป่วยรู้ว่า ก�าลังใจเป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าตั้งใจว่าจะต้องหาย 
มันก็จะเบาลง จะช่วยยืดอายุ” 

พระดํารัสปลอบประโลม และน้ําพระทัยห่วงใยราษฎร

ที่เจ็บป่วย เปรียบเสมือนนํ้าทิพย์ชโลมใจที่ชุบชีวิตผู้ยากไร้อย่าง

แท้จริง
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 ก้าวสู่ศูนย์การแพทย์ครบวงจร

ในวันนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 40,000 ราย ใน พ.ศ. 2552 เป็น 

110,000 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยในเพิ่มจาก 1,000 ราย เป็น 4,000 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 

ผูป่้วยรายเก่าเริม่มภีาวะแทรกซ้อนจากการแพร่กระจายของโรค  ทําให้การรกัษาจําเป็นต้องใช้แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจาก

ทุกสาขาให้การดูแล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจําเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ  เพื่อให้ได้รับการ

รักษาที่ครบวงจร  ซึ่งทําให้ผู้ป่วยและญาติเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง 2 - 3 โรงพยาบาล

ด้วยพระเมตตา ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีทรงปรบั

แนวพระนโยบายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เพ่ิมการรักษาแบบท่ัวไปด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมโรคต่างๆ มากขึ้น  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็น

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน พ.ศ. 2560 

ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง และเป็นส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือในการก่อตั้งทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ใกล้กับ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จะให้บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไปนอกเหนือจากโรคมะเร็ง โดยเป็น 

พระภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน อันสืบเนื่องมาจากพระประสงค์ท่ีจะดูแลผู้ป่วยอ่ืนๆ อย่าง 

ครบวงจร ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยโรคมะเรง็เท่านัน้ เพราะราษฎรทีท่รงพบเหน็ในถิน่ทรุกนัดาร นอกเหนอืจากโรคมะเรง็แล้ว 

ยังเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ อีกเป็นจํานวนมาก ศูนย์การแพทย์ฯ แห่งใหม่นี้ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่าง 

ครบวงจร ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรที่ยาวไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ และมีจํานวนพอเพียง ฉะนั้น การทรงงานพัฒนาเพื่อ “ก้าวไปข้างหน้า” อีกประการหนึ่ง คือ การจัดตั้ง 

“วทิยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจฬุาภรณ์” ใน พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

มวัีตถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรูใ้นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสหเวชศาสตร์ ด้วยเทคนคิ

การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

ฉะนั้น เป็นที่คาดหวังได้ว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร ์

การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ จะส่งผลดีเกือ้หนนุสัมฤทธิผ์ลของงานรกัษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ภทัรมหาราชานสุรณ์ 

คณุประโยชน์อย่างเด่นชดัทางการแพทย์ ซึง่เกดิมีขึน้ได้ด้วยพระบารมขีอง “เจ้าฟ้าของปวงชน” พระองค์นี ้ในอนาคต

อันใกล้ จึงเป็นความโชคดีของประชาชนอย่างแท้จริง



ดวงประทีปแห่งการศึกษา
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความสําคัญต่อ

การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

ก้าวหน้าทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อทรงพบเด็ก

นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะทรงสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนต่อ  

โดยพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ให้เป็น “ทุนการศึกษา” โอกาสทางการศึกษาจึงเป็นของขวัญล้ําค่าที่

พระราชทานแก่เยาวชนให้มีความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพท่ีมั่นคงต่อไป ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในวันข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมี “ทุนอุดหนุนการวิจัย” ที่พระราชทานแก่นักวิจัยไทย เพื่อให้

งานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยพระประสงค์ให้ทรัพยากรมนุษย์ของ

ประเทศไทยมีศักยภาพ เป็นสมองและพลังสําคัญในการพัฒนาชาติให้รุ่งเรือง 

ดวงประทีปแห่งการศึกษา
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ทรงมุง่มัน่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติด้านความเป็นอยูแ่ละการศกึษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิน่ห่างไกล 

มีพระประสงค์ให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย 

ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ประกอบกับ

ทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ยังมีจํานวนน้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงสนองพระปณิธานจัดตั้งโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 12 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เน่ืองในโอกาส 

ทรงเจรญิพระชนัษา 3 รอบ ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยพระราชทานนามว่า “โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย” 

เปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักเรียนกลุ ่มด้อยโอกาส 

และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนานักเรียนเหล่านี้สู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดํารงอยู่และแข่งขันในประชาคมโลกได้

พระกรณยีกจิในฐานะ “ทลูกระหม่อมอาจารย์” ยงัเป็นอกีบทบาทหนึง่ทีท่รงรกัและทุม่เทพระวรกายอย่าง

เตม็พระกาํลงั เพือ่ให้การศึกษาเป็นรากฐานทีม่ัน่คงของการพฒันาประเทศ ใน พ.ศ. 2538 ทรงรบัราชการเป็นอาจารย์

ประจําภาควิชาชวีเคมี ผูเ้ชีย่วชาญด้านอนชุวีวทิยาของโรคมะเรง็และพษิวทิยา ของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่รุ ่น 104 จนถึงปัจจุบัน  

ทรงเอาพระทยัใส่ในการเรยีนของนกัศึกษาแพทย์ทุกคน ทุกรายวชิาท่ีทรงสอนจะทรงอธบิายอย่างละเอยีด แต่เอกสาร

ประกอบการบรรยายซึ่งทรงเตรียมไว้อย่างครบถ้วน จะพระราชทานให้ภายหลังการบรรยาย ซึ่งเป็นเทคนิคการสอน

ส่วนพระองค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตั้งใจฟังเสียก่อนในชั้นเรียน รวมถึงยังทรงค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ก้าวหน้าและทันสมัย

เพื่อนํามาถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์อยู่เสมอ และยังพระราชทานพระอนุญาตให้สามารถโทรศัพท์ปรึกษาเรื่องการเรียนได้ 

นอกจากนี้ ได้พระราชทานโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

อันทันสมัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 
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นอกจากนี้ ยังทรงให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมการรับน้อง 

ทรงมีพระเมตตาเสด็จไปร่วมพิธีรับน้องข้ามฟากโดยมิถือพระองค์  

สร้างความประทับใจแก่ลูกศิษย์อย่างมิรู้ลืม 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวทิยาศาสตร์

ทีไ่ด้รบัการยกย่องและมผีลงานดเีด่นในระดบันานาชาต ิทรงมพีระวสิยัทศัน์ทีจ่ะสร้างสถาบนับณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์

ให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา และมีบทบาทในการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล  

โดยใช้การวิจัยนําในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในสาขาที่มีความจําเป็น

อย่างเร่งด่วนสําหรับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เพ่ือให้มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ 

ออกเป็นรูปธรรมและนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้

ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณ สภาอาจารย์

ศิรริาช คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัย

มหิดล มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลอาจารย์ดีเด่น” 

ประจําปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 ตลอดระยะเวลาที่ทรงตั้งพระทัยทรงงาน 

ในฐานะอาจารย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและใส่พระทัย

ถ่ายทอดความรูแ้ก่เหล่าลกูศษิย์ทกุรุน่ เพือ่หล่อหลอม

สู่การเป็นแพทย์ทีด่มีีคุณภาพ พร้อมทีจ่ะดูแลช่วยเหลอื

ประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

แสงสว่างนําทางที่พระราชทานเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาวิทยาศาสตร์นี้ ต่อมาภายหลังได้ส่องสว่าง

ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ใน พ.ศ. 2548 

 สถาบันการศึกษา ผลิตนักวิทยาศาสตร์ระดับสูง
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ใน พ.ศ. 2548 จึงมีการก ่อตั้ ง  “สถาบัน  

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  

เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ 

พระชันษา 4 รอบ สถาบันฯ มีสถานะเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน ทําหน้าที่จัดการศึกษาและผลิต

บคุลากรทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสาขาทีม่คีวาม

ต้องการสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

และการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทาง 

การศึกษาโดยใช้การวิจัยนํา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เปิดทําการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ใน 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  

เคมชีวีภาพ และพษิวทิยาสิง่แวดล้อม ทัง้ 3 สาขาเกีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมลพษิในสิง่แวดล้อม การเกดิโรคจาก

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุ เพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีทรงส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การจัดการศึกษาของสถาบันฯ โดยเฉพาะการวิจัย ทรงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีนักวิจัยเชี่ยวชาญ

หลายสาขาเข้ามามีบทบาทในการควบคุมงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น ทรงได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียน

การสอนจากคณาจารย์ของมหาวทิยาลยัชัน้นาํจากทัว่โลก อาท ิจากสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์ (Massachusetts 

Institute of Technology – MIT) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

(Harvard University) วิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth College) วิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

(New York University Medical School) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan State University) มหาวิทยาลัยฟลอริดา 

(University of Florida) ของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยอูเทร็ค (Utrecht University) ในราชอาณาจักรเนเธอแลนด์  

มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส (University of Aarhus) ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์

อิมพีเรียล (Imperial College of Science and Medicine) ของสหราชอาณาจักร เป็นต้น
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นอกจากบทบาทของการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับสูง ในสาขาที่ประเทศต้องการในขณะนี้แล้ว 
ยังมีพระประสงค์ให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สนับสนุนการสร้างผู้นําทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับ
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกด้วย สถาบนัฯ จงึมอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาจากประเทศเพือ่นบ้านทีม่าศกึษาทีน่ีด้่วย อาทิ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศ
มาเลเซยี สาธารณรฐัฟิลปิปินส์  สาธารณรฐัอินโดนเีซยี และจากประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค ได้แก่ สาธารณรฐัสงัคมนยิม
ประชาธปิไตยศรลีงักา สาธารณรฐัมัลดีฟส์  สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล ราชอาณาจักรภฏูาน สาธารณรฐั
ประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐฟีจี และ
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

เนื่องในมหามงคลสมัยที่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ทรงมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดทําโครงการเทิดพระเกียรต ิ
เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
สําหรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ทรงได้รับความร่วมมือจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกระทรวง 
การต่างประเทศ ในการจัดสรรให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการพระดําริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ  
นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศกําลังพัฒนา

นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาในสถาบันจึงได้รับทุนการศึกษาทุกคน 
ตลอดทั้งทรงสนับสนุนงานด้านการวิจัย เพ่ือมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และ 
ความรู้พื้นฐาน เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
สถาบันฯสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
ไปยังกลุ ่มผู ้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ทั้งใน 
ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน 

การวิจัย อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อภาคการศึกษา และสุขภาพอนามัยของประชาชนของประเทศไทย 
และประชาคมอาเซียน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด�าเนินงานตามพระปณิธาน  
โดยยึดหลักการของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ
ในศาสตร์ที่เล่าเรียนมา และสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในสังคมต่างวัฒนธรรม  
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ สถาบันฯ ได้เติบโตอย่างมี
คุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยน�า 

สถาบันบณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์ได้เริม่ต้นสูท่ศวรรษที ่2 มกีารเปลีย่นสถานภาพจากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ดําเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในวันที่ 19 มกราคม  
พ.ศ. 2559 ได้มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบัน
การวิจัย และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตบุคลากรในระดับสูง อีกทั้ง 
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังทํางาน
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ประสานกบัองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ อาท ิมลูนธิอิาเซยีน (ASEAN Foundation) Royal Civil Service 

Commission ราชอาณาจักรภูฏาน Chiba University ประเทศญี่ปุ่น China Scholarship Council และ Tianjin Service 

Center for International Education Exchange สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

จากคณาจารย์ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรอันกว้างไกล ณ ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ผลิตบัณฑิต

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 150 คน สามารถตอบสนองความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ ทุกพระภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ล้วนแสดงให้เห็นถึงบทบาทอันยิ่งด้วยพระอัจฉริยภาพ

ท่ีทรงมีต่อการวงการวทิยาศาสตร์ การวจิยั ทัง้ในภาคการศกึษา ภาครฐั และภาคเอกชนของประเทศไทยอย่าง

ยั่งยืนสืบไป

 สถาบันผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ในปัจจบุนั สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ เตบิโตเป็นส่วนหนึง่ของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ซึง่ผนวก “วิทยาลยั

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” เข้าด้วย มีหน้าท่ีจัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

วิทยาลัยการแพทย์และสาธารณสุขแห่งนี้ มุ่งผลิตแพทย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า นอกจาก

มีความรู้ในการรักษาผู้ป่วยแล้ว จะมีความสามารถด้านการวิจัยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนําผลวิจัยไปใช้ได้จริงกับ 

ผู้ป่วยในสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคซึ่งเป็นปัญหา

เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ความสําเร็จของงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกทาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะเปิดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 

(หลักสูตรนานาชาติ) สําหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนใน พ.ศ. 2561 โดย 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ ทําหน้าท่ีให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย การทําวิจัย และให้การ

สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

พระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครอบคลุมไปถึงการวางรากฐานให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

มีความมั่นคง โดยมีบุคลากรผู้เป็นทั้งครู นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ

พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมฝึกฝนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําความรู้ใหม่ๆ กลับมาพัฒนาวิทยาลัยฯ  

ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป

และเพื่อพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุข 

ให้ก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น ทรงมุ่งมั่นและทุ่มเทพระวรกาย

เสดจ็ไปยงัประเทศต่างๆ เพือ่สร้างเครอืข่ายประสานงาน

กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียง 

ระดับโลกหลายแห่ง อาทิ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

โคลมัเบีย (Columbia University Medical Centre  –  CUMC) 

สหรฐัอเมรกิา มหาวทิยาลยัคอลเลจลอนดอน (University 

College London – UCL) สหราชอาณาจักร และ

มหาวิทยาลัย ฟรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Vrije University 

Medical Center Amsterdam – VUmc) ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น การศึกษาและแลกเปลีย่นความรูด้้านการแพทย์และสาธารณสขุ รวมถงึงานวจิยัและเทคโนโลยี

ต่างๆ นําไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ร่วมกัน 

พระวิริยอุตสาหะเป็นที่ชัดแจ้งของชาวต่างชาติ บุคลากรของสถาบันการแพทย์และการศึกษา 

ชั้นแนวหน้าของโลกยินดีถวายการต้อนรับ และให้ความร่วมมือด้านข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ และ 

มส่ีวนร่วมส�าคญัในการวางรากฐานทีแ่ขง็แกร่งให้กบัหน่วยงานในพระด�าร ิดงัเป็นพระประสงค์ พระบญุญาบารมี

จึงเป็นท่ีมาของความส�าเร็จอันจะเกิดอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข 

ของประเทศไทย
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ในโลกตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ โลกของงานด้านศิลปะและการดนตรี เจ้าฟ้า 

นกัวทิยาศาสตร์ทรงมพีระอจัฉรยิภาพสร้างสรรค์ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์และเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางเช่นกัน 

ในด้านคีตศิลป์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงสืบทอดพระปรีชาสามารถจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงได้รับ

การปลูกฝังจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จึงทรงตระหนัก

ว่าดนตรีและเสียงเพลงจะช่วยกล่อมเกลาให้มนุษย์มีความรักและความอ่อนโยนในจิตใจ อันเป็นพื้นฐานสําคัญของ

การเป็นผู้ให้และการเสียสละเพื่อผู้อื่นในภายภาคหน้า 

พระองค์ทรงมีความสนพระทัยด้านดนตรีตั้งแต ่

พระชันษาได้เพียง 3 ปี ทรงเริ่มเรียน “เปียโน” ในหลักสูตร

วิทยาลัยการดนตรีของกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ทรงม ี

พระวิริยอุตสาหะในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องถึงวันละ 2 ชั่วโมง

เป็นอย่างน้อย เมื่อพระชันษาได้ 13 ปี ทรงแสดงคอนเสิร์ต 

เป็นครั้งแรก ถวายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่ง 

สหราชอาณาจักร และแก่คณะทูตานุทูต และต่อมายังได้ 

ทรงเปียโนคอนแชร์โตถวายต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 อีกด้วย  

หลังจากนั้น ทรงแสดงเปียโนอีกเป็นระยะๆ ซึ่งในการแสดงแต่ละครั้ง จะทรงฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ต่ํากว่าวันละ  

8 ชั่วโมง เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้ทรงเปียโนในการกุศล ณ โรงละครแห่งชาติ เพ่ือหารายได้มอบให้ศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติ สภากาชาดไทย พระปรีชาสามารถด้านดนตรีในครั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
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นอกจากเปียโนแล้ว ยังทรงชํานาญการเล่น “กีต้าร์” ซึ่ง

เป็นเครือ่งดนตรทีีส่ามารถนําไปด้วยได้สะดวก และเมือ่มกีจิกรรม

ในระหว่างที่ทรงศึกษา ทั้งที่โรงเรียนจิตรลดา หรือมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จะทรงกีต้าร์ร่วมกับพระสหายเสมอ

ในการเสดจ็เยอืนต่างประเทศแต่ละครัง้ หากมโีอกาสจะ

ทรงเปียโนพระราชทานแก่บรรดาข้าราชการไทย และชมุชนชาวไทย

ในต่างแดน เพื่อพระราชทานขวัญและกําลังใจ ดังเช่น เมื่อครั้ง

เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใน พ.ศ. 2543  

เป็นความปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่งของผู้เข้าเฝ้า

ในปีเดียวกันนั้น ได้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการเสด็จทัศนศึกษาทัศนียภาพโดยทางเรือ

ตามลํานํ้าหลีเจียง เมืองกุ้ยหลิน รัฐบาลจีนจัดให้มีการบรรเลงเครื่องดนตรี “กู่เจิง” ถวาย กู่เจิงเป็นเครื่องดนตรีของ

ราชสํานักจีนโบราณ ท่วงทํานองและเสียงกังวานล้ําลึกของสายพิณในครั้งนั้น เป็นที่ประทับพระทัยอย่างยิ่ง “นี่เป็น

เสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดในโลก ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินมา” 

 สายสัมพันธ์ผ่านเสียงดนตรี 

เป็นที่กล่าวขานกันว่า ปราชญ์เท่านั้นที่จะสามารถดีดบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทนี้ได้พลิ้วไหวหวานลึกซึ้ง 

เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย จึงทรงมุ่งม่ันศึกษาและฝึกซ้อมกู่เจิงอย่างจริงจังกับพระอาจารย์ชาวจีน จนสามารถ 

ทรงเครื่องดนตรีนี้ได้ด้วยเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลานานถึงหลายปี ทรงฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุด และ 

ทรงได้ร่วมแสดงกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราที่มีชื่อเสียงของจีนได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งทรงแสดงพระอัจฉริยภาพ 

ผสมผสานเทคนิคการเล่นกู่เจิงกับเปียโนเข้าด้วยกัน ทําให้ท่วงท่าที่ปรากฏอ่อนช้อยงดงาม ราวกับศิลปินชั้นยอด 

ของจีน 

ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงตระหนักไปถึงการสร้างประโยชน์แก่ประเทศ รวมไปถึงการกระชับ

สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีน ผ่านทางเสียงดนตรี มีพระดําริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์

สองแผ่นดิน” ข้ึนครั้งแรก ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2544 พระอัจริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการบรรเลง 

กู่เจิงสร้างความประทับใจแก่รัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก และประสงค์ให้การแสดงนี้เป็นโครงการแลกเปล่ียนการแสดง

ดนตรีและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”  

หลังจากนั้นมา ทั้งสองประเทศสลับเป็นเจ้าภาพจัดงาน การแสดงครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นใน พ.ศ. 2556 เป็นครั้งที่ 6  

ณ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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การแสดงทุกครั้งเป็นที่ประจักษ์ถึงความ

สําเร็จและได้สร้างมิตรไมตรีระหว่างไทยและจีน

อย่างงดงาม ด้วยพระวริยิอตุสาหะและความทุม่เท

ของพระองค์ โดยเฉพาะช่วงก่อนการแสดง จะทรง

ปลีกเวลาจากพระกรณียกิจต่างๆ เพื่อทรงฝึกซ้อม

ร่วมกับพระอาจารย์ฉางจิ้ง เพิ่มเติมจากที่ทรงหมั่น

ฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด นอกจากนี้ 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยชุดต่างๆ ที่มาร่วม 

ในการแสดง ได้มีพระวนิจิฉัยคัดเลอืกอย่างพถีิพถินั 

เพื่อให้การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเป็นไปอย่าง

สมบูรณ์แบบและเป็นที่ตรึงตราใจแก่ผู้ชมเช่นกัน 

“สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” มิเพียงเพื่อประโยชน์ทางการทูต แต่ทรงได้นําเสียงดนตรีมาเป็นกิจกรรมสร้าง

สาธารณกุศล ทรงมอบรายได้จากการจัดแสดงที่ประเทศไทยสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนําไปดําเนินกิจกรรม 

การกศุล ช่วยเหลอืราษฎรยากจนอกีหลายต่อหลายชวีติ นอกจากนัน้ ยงัมพีระเมตตาเผือ่แผ่ไปถงึราษฎรทีต้่องพึง่พา

บริการของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โปรดเกล้าฯ ให้นํารายได้จาก 

การแสดงครั้งที่ 5 ใน พ.ศ. 2555 สมทบทุนให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. ด้วย เพื่อสนับสนุนการดูแลราษฎรด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ

ในสาขาการศึกษาที่นับว่าเป็นศาสตร์แห่งการยกระดับจิตใจ 

คือ สาขาศิลปะและดนตรี ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ทางการศึกษาด้าน

การดนตรีภายในประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนองพระดําริ 

โดยจัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีเครื่องสายตะวันออกที่เน้น 

เครื่องสายจีน อาทิ กู่เจิง เอ้อหู ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อ พ.ศ. 2553 ท่ี 

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จไปเป็น

พระอาจารย์สอนการเล่นเครื่องดนตรีกู ่เจิงแก่นิสิตอย่างใกล้ชิด 

ด้วยพระองค์เอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทรงถ่ายทอดวิธีการเล่นและเทคนิค

ต่างๆ ในการบรรเลงกู่เจิงด้วยความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ

นอกจากจะทรงโปรดปรานการดนตรีแล้ว ยังทรงมีพระปรีชา

สามารถด้านขับร้องเพลงได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่เมื่อทรงเป็นนิสิต

ระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทรงขบัร้องเพลงร่วมกบั

นักร้องวง เค ยู แบนด์ วงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัย และเมื่อโดยเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปยัง

มหาวิทยาลัยต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ทรงขบัร้องเพลงต่างๆ พระราชทานแก่นสิติและนกัศกึษา

อยู่เสมอ ซึ่งเพลงที่โปรดขับร้องเป็นพิเศษเป็นเพลงแนวคลาสสิกและ 

โรแมนติก  

นอกจากนี ้ ในระหว่างการเสดจ็เยอืนต่างประเทศ จะพระราชทาน

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บรรดาข้าราชการ และชาวไทย

ในต่างแดนอยูเ่สมอๆ โดยจะทรงขบัร้องเพลงพระราชทานในทุกโอกาส
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ที่ทรงทําได้ และขณะประทับอยู่ในประเทศไทย โปรดที่

จะใช้ประโยชน์จากพระอัจฉริยภาพด้านการขับร้อง เพ่ือ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยทรงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต

การกุศลต่างๆ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู ้ป่วยยากไร้ 

ทั่วประเทศ อาทิ คอนเสิร์ตการกุศล “ใกล้ดวงใจ  

แต่ไกลสุดฟ้า” ใน พ.ศ. 2539 และคอนเสิร์ตการกุศล 

“จากวันนั้น ถึงวันนี้” ใน พ.ศ. 2542

ทางด้านวรรณศิลป์ ทรงมีพระปรีชาสามารถ 

ในการนิพนธ์บทเพลงได้อย่างเป็นเลิศเช่นเดียวกัน ทรงมี

สมาธิและทรงสามารถพระนิพนธ์บทเพลงได้ทุกหน 

ทุกแห่ง แม้ในขณะประทับรถหรือเครื่องบินพระท่ีนั่ง 

ขณะเสดจ็ทรงงานต่างๆ ทรงพระนพินธ์คําร้องเป็นบทกวี

ตามแรงบันดาลพระทัย ด้วยถ้อยคําเรียบง่าย แต่มี 

ความหมายลึกซึ้งกินใจ 

บทเพลงพระนิพนธ์ต่างๆ ได้มีการจัดทําเป็นรูปเล่ม

หรืออัลบั้ม เพ่ือนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ อาทิ 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย ชุด “ราชสักการะ” 

ท่ีทรงพระนพินธ์และทรงขบัร้อง เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุของ

สมเด็จพระวีรกษัตรีย์ไทย ซึ่งนอกจากจะมีความไพเราะงดงาม

ทั้งคีตศิลป์และวรรณศิลป์แล้ว ยังให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์

ไทยและกระตุ้นจิตสํานึกของความรักชาติ หนังสือบทเพลง 

พระนิพนธ์ ชุด “ดวงแก้วในดวงใจ” รวบรวมเนื้อเพลง 

พระนิพนธ์อันไพเราะกว่า 50 เพลง และเทปเพลงพระนิพนธ์ ชุด “ขอนลอย” “เพียงรัก” “ด้วยกัน” “ดวงทิพย์” 

และ “ใกล้ดวงใจ แต่ไกลสุดฟ้า” 

 งานศิลป์เพื่อชีวินผู ้ยากไร้ 

ไม่เพยีงแต่พระอัจฉรยิภาพด้านการดนตรเีท่านัน้

ทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ยังทรงมีพรสวรรค์ด้านงานศิลปะการ

ออกแบบในหลากหลายด้านเช่นกัน ทรงนําพระปรีชา

สามารถมาใช้สร้างสรรค์และผนวกกับงานการกุศล 

ได้อย่างงดงาม จึงเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแก่ผู้คน 

ทั้งหลาย เมื่อได้เห็นโครงการหรือกิจกรรมการกุศล 

ในพระดําริเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ล้วนเพื่อประโยชน์แก่

ราษฎรทั้งสิ้น ดังเช่น โครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” ซึ่ง

แม้ว่าจะทรงมีพระภารกิจท่วมท้นในการทรงงานท้ัง 

ในประเทศและต่างประเทศ แต่ก็ทรงเสียสละเวลา 

ในยามคํ่าคืน เพื่อทรงออกแบบและเรียงร้อยสร้อย 
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ประดบัมกุด้วยพระวริยิอุตสาหะ สร้อยงามล้ําค่าเหล่านี ้เปรยีบเสมอืนสายใยแห่งความรกัและพระเมตตาต่อประชาชน 

เพราะเงินบริจาคและรายได้ของการจําหน่ายจากผู้มีจิตศรัทธาท้ังในประเทศและในต่างแดน จะมีการนําไปร่วม 

สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่ียากไร้ ด้วยทรงมีพระเมตตาและทรงเห็นใจผู้ป่วยมะเร็ง 

ที่ยากไร้เป็นพิเศษ เนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นความเจ็บปวดทรมานของผู้ป่วยมามากมาย รวมทั้งปัญหาอื่นๆ  

ทัง้หลายของผูป่้วยและครอบครวัทีเ่กดิจากความขดัสนยากจน ทรงเน้นเรือ่งจติใจ เรือ่งครอบครวั เพราะปัญหามะเรง็

ไม่ใช่กระทบเฉพาะตัวผู้ป่วยคนเดียวเท่านั้น แต่กระทบทั้งครอบครัว รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ เพราะค่าใช้จ่ายในการ

รักษาสูงมาก ความทุกข์ทรมานของมะเร็งมิใช่ทุกข์จากความเจ็บป่วยจากโรคเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของความทุกข์

ของจิตใจ ครอบครัว และสังคม

นํ้าพระทัยที่งดงามเปี่ยมไปด้วย

พระเมตตาได้ส่งผลไปถงึผูป่้วยมะเรง็ยากไร้

ที่เฝ้าคอยความหวังที่จะได้พ้นทุกข์จาก

ความเจ็บป่วย เพื่อจะได้มีกําลังใจต่อไป 

ในการดาํเนนิชวีติ เปรยีบเสมอืนได้ชวีติใหม่ 

ทรงสร้างแสงสว่างให้แก่หลายชีวิตที่กําลัง

มืดมนไร้ซึ่งหนทาง

เครื่องประดับฝีพระหัตถ์ท่ีทรงประดิษฐ์ขึ้นนี้ แต่ละเส้น 

มคีวามงามในการออกแบบเป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ้ํากนั โดยทรงนําพลอย

เนือ้อ่อน เครือ่งเงนิ ครสิตลั และมกุนํา้จดื มาเรยีงร้อยในรปูแบบต่างๆ 

เช่น สร้อยมุก สร้อยข้อมือ เข็มกลัด พร้อมทั้งพระราชทานสัญลักษณ์ 

ตราพระนามย่อ จ.ภ. ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ติดอยู่กับสร้อย 

ทุกชิ้นด้วย 
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พระวิริยอุตสาหะในการระดมทุนช ่วยเหลือ 

ราษฎรยากไร้ให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาคคงอยู่อย่างสม่ําเสมอ  

ใน พ.ศ. 2558 มีพระดําริให้จัดทําโครงการ “ดร.น�้าจิต” 

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต ่างๆ  

ภายใต้ตราสนิค้า ดร.น้ําจติ เพือ่หารายได้การกศุลสมทบทนุ 

มูลนิธิจุฬาภรณ์อีกทางหนึ่ง และในเวลาต่อมาทรงใช้ 

พระปรีชาสามารถในงานศิลป์ โดยทรงออกแบบและลงสี

ลวดลายภาพอย่างสวยงาม เพ่ือพระราชทานให้ไปจัดทํา

เป็นผ้าคลุมไหล่และเส้ือโปโลลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ 

สําหรับจําหน่ายในโครงการ และเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิต

ศรัทธาได้ร่วมทําบุญกุศลด้วย

นอกจากนี ้ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร ียงัทรงสามารถ

ประยุกต์งานศิลปะร่วมกับความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างดงาม พระองค์โปรดการเล้ียงปลาอย่างยิ่ง ทรงมี 

พระปรีชาสามารถและเทคนิคการจัดตู้ปลาสวยงาม ได้เสด็จไปทรงจัด “ตู้ปลาฝีพระหัตถ์” ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ 

อยู่เสมอ โดยมิทรงทราบมาก่อนว่าจะมีพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้น้ําใดให้ทรงจัดบ้างในแต่ละคร้ัง ด้วยพระอัจฉริยภาพ

ในงานศิลปะผนวกกับความรู้เกี่ยวกับปลา สัตว์นํ้า และพันธุ์ไม้นํ้าอย่างลึกซึ้ง ทรงสามารถเลือกพันธุ์ไม้พันธุ์ปลา 

ที่เหมาะสม ทรงออกแบบและทรงจัดตู้ปลาได้อย่างรวดเร็วและสวยงามเป็นธรรมชาติ พร้อมพระราชทานตู้ปลา 

ฝีพระหัตถ์นี้แก่ผู้ประมูลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ไว้เป็นสิริมงคล

งานวันประมงน้อมเกล้าฯ เป็นอีกหนึ่ง

โครงการในพระดําริ ต้ังแต่ พ.ศ. 2529 จัดโดย 

กรมประมงและคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  เ พื่ อ น ้ อ ม รํ า ลึ ก ถึ ง 

พ ระมหากรุณาธิ คุณและ เทิ ดพระ เ กี ย ร ติ 

สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศรอดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และ 

การประมง และเพื่อหารายได้จากการจัดงาน

สมทบทุนสร้างตึกสยามินทร์ ในโอกาสครบรอบ 

100 ปี ของการสถาปนาโรงพยาบาลศิริราช  

และต่อมาได้นําไปสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ ์

สําหรับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ งานนี้เป็นประโยชน์
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อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ 

รวมไปถึงประชาชนทั่วไป มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

มากมายเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์นํ้า และพันธุ์ไม้นํ้าชนิด

ต่างๆ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า “ปลา” เป็นสัตว์น้ําที่มีประโยชน์  

ทัง้เป็นแหล่งโปรตนีทีร่าคาไม่แพง และเป็นสตัว์เลีย้ง การส่งเสรมิ

ให้เยาวชนเลี้ยงปลาจะช่วยให้มีจิตใจอ่อนโยน และใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ภายในงานยังมีนิทรรศการ

ให้ความรูท้างการแพทย์ และบรกิารตรวจสขุภาพแก่ผูเ้ข้าชมงาน

ด้วย

นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือให้ความรู ้ 

เกีย่วกบัการเพาะเลีย้งปลา พระราชทานให้แก่กรมประมง ระหว่าง 

พ.ศ. 2529 - 2531 จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ จิตวิทยาปลาคาร์ป  

(เมื่อปลา) เทวดาตกสวรรค์ และปอมจอมยุ่ง ซึ่งกรมประมงได้ 

ขอพระอนญุาตจดัพมิพ์จาํหน่ายเผยแพร่แก่ประชาชน และนาํรายได้

ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อให้ทรงดําเนิน

โครงการอันอํานวยประโยชน์แก่ผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

พระอัจฉริยภาพและผลงานด้านดนตรีและศิลปะทั้งมวล ล้วนเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และ 

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างชาติ พระองค์จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมจากนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่ประเทศ 

รางวัลผู ้ท�าคุณประโยชน์ด ้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับ 

ต่างประเทศ รางวัลสูงสุดทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่สนับสนุน

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับต่างประเทศ (พ.ศ. 2545  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

	รางวัลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติองค์อัครศิลปิน 
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รางวัลเหรียญทองเชิดชูเกียรติ CISAC Gold Medal Award ของสมาพันธ์แห่งสมาคม

ผู้สร้างสรรค์และนักประพันธ์เพลงระหว่างประเทศ (International Confederation of Societies of 

Authors and Composers - CISAC) ยกย่องพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้าน 

ศลิปวัฒนธรรมและการดนตร ีเพือ่ประโยชน์สูงสุดของมวลชนท้ังในและต่างประเทศ อาทิ การแสดง

คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล และการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพ่ือกระชับ

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2547 ณ สาธารณรัฐเกาหลี) 

รางวัล World Academy of Art and Science (WAAS) Special Award ของบัณฑิตยสภา

วิทยาศาสตร์และศิลปะโลก ในฐานะชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงประสบความสําเร็จทั้งด้าน 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และด้านดนตรีและศิลปะ (พ.ศ. 2551 ณ สาธารณรัฐอินเดีย)



พระนามงามสง่าทั่วสารทิศ
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์

และนักวิจัยที่ทรงพระปรีชาสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาวิจัยนานาชาติ ทรงเล็งเห็นความจําเป็นในการนํา

ความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาบรูณาการในการพฒันาประเทศท้ังด้านเศรษฐกจิและสังคม อนัเป็นคณุปูการ

ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยทั่วหน้า

 ทรงน�าวิทยาการทันสมัยจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ในไทย

ศาสตราจารย ์  ดร .สมเด็ จพระเจ ้ าลู ก เธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสถาปนา

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ขึน้ เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 

สถาบนัฯ มวีตัถปุระสงค์หลัก คอื การนําวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

คนไทย อันเป็นการดําเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเอาพระทัยใส่ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎรและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขณะนี้แม้ทรงงานหนักมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ยังทรงมุ่งมั่น

ที่จะนําวิทยาการทันสมัยจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นใน 

ด้านอินทรีย์เคมี ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา 

ส่ิงแวดล้อม มาประยกุต์ใช้เพือ่ความกนิดอียูด่ขีองคนไทย

พระนามงามสง่าทั่วสารทิศ
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โรงพยาบาลเมาท์ไซนาย
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยบาร์เกน
ราชอาณาจักรนอร์เวย์

วิทยาเขตการแพทย์รัมบัม
รัฐอิสราเอล

ในภาพข่าวการเสด็จต่างประเทศแต่ละครัง้ เราจะเหน็พระองค์ทรงเข้าร่วมการประชมุและสมัมนาทางวชิาการ

วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย โรคมะเร็งและวิธีบําบัดรักษา ตัวยารักษาโรค 

สกดัจากพชื วทิยาการทางการแพทย์และวทิยาการทางสตัวแพทยศาสตร์ อกีทัง้ยงัเสดจ็เยอืนสถาบนัด้านวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย องค์การระหว่างประเทศ องค์กรวิทยาศาสตร์ชั้นนําในประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อทรง

รับฟังการบรรยายสรุปทางวิทยาการ และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ทําให้ทรงทราบถึงพัฒนาการ

ล่าสุด ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคตของวิทยาการแขนงต่างๆ

เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์กบัสถาบนัชัน้นาํของโลกมคีวามต่อเนือ่ง และบคุลากรของ

ทัง้สองฝ่ายมกีารดาํเนนิกจิกรรมร่วมกนั และแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญเป็นระยะๆ  องค์ประธานสถาบนัวจิยั

จุฬาภรณ์ ได้ลงพระนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกับสถาบันชั้นนําของโลกเหล่านี้ อาทิ สถาบันมะเร็ง 

แห่งชาติ และศูนย์คลินิกคลิงกันสไตน์ โรงพยาบาลเมาท์ไซนาย ของสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส สํานักงานสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักร วิทยาเขตการแพทย์รัมบัมของรัฐอิสราเอล 

มหาวิทยาลัยบาร์เกนของราชอาณาจักรนอร์เวย์ และมหาวิทยาลัยนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ในด้านการแพทย์โดยตรง ทรงทอดพระเนตรงาน
ด้านมะเร็งและการรักษาในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ
สถาบันที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ รวมทั้งวิทยาการด้าน
วิสัญญีแพทย์หรือการให้ยาชาและยาสลบ ท้ังยังทรงให ้
ความสําคัญกับด้านเภสัชศาสตร์ อาทิ การพัฒนาวัคซีนและ
ยารักษาโรค รวมทั้งการพัฒนายารักษาโรคจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติด้วย

ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ทรงสนพระทัยที่จะนํา
วิทยาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการเสด็จ
ทอดพระเนตรงานท่ีสถาบันสัตวแพทย์แห่งชาติ กรุงปารีส 
สาธารณรฐัฝรัง่เศส คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเบร์ิน 
สมาพันธรัฐสวิส โรงพยาบาลสัตว์แมนฮัทตัน นครนิวยอร์ก 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ประเทศไทยมีพืชพันธุ์และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้สารพัดด้าน โดยในส่วน
ของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการนํามารักษาโรคนั้น ทรงให้ความสนพระทัยเป็นพิเศษและได้เสด็จไปศึกษา

การดําเนินงานของสถาบันต่างๆ ในด้านนี้ เช่น ที่สถาบันเภสัชชีวภาพ มหาวิทยาลัยบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น 

นอกจากนั้น ทรงเห็นโอกาสที่ไทยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสกัดเป็นนํ้าหอมได้ จึงเสด็จทอดพระเนตร 
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งานด้านการสกัดนํ้าหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโรงงาน

ผลิตนํ้าหอมที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนํา 

ความรู ้และความร่วมมือจากโรงงานเหล่านั้นมาพัฒนา

อุตสาหกรรมนํ้าหอมของไทยต่อไป

จากการเสด็จเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการ 

ทอดพระเนตรงาน ได้ช่วยให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ 

ผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งแพทย์และสัตวแพทย์ไทย 

ได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรในต่างประเทศ  

ในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผลลัพธ์จากพระกรณียกิจทางวิชาการทั้งหลายในต่างประเทศเหล่านี้ ย่อมได้รับ

การ “ต่อยอด” ให้เป็นประโยชน์กบัวงการวทิยาศาสตร์ และการพฒันาความกนิดอียูด่ใีนประเทศไทยต่อไปอกียาวนาน

 ทรงเป็นทูตสันถวไมตรียอดเยี่ยมของไทย

ในด้านการทูตนั้น การที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เสดจ็เยอืนต่างประเทศเพือ่ทรงงานในด้านต่างๆ และมโีอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระประมขุหรอืทรงพบปะกบัประธานาธบิดี 

นายกรัฐมนตรี และผู้นําระดับสูงของประเทศต่างๆ นับเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อประเทศไทย เพราะเป็นการ 

เจริญสมัพันธไมตรกีบัมิตรประเทศทีไ่ด้ผลดียิง่ ทรงเป็นเสมอืนทูตสันถวไมตรแีละผูแ้ทนของประชาชนชาวไทยท้ังมวล

ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการประชุมสุดยอดในด้านสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนา ซึ่งสหประชาชาติจัดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง ครั้งแรก 

ที่นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 2 ที่นครโจฮันเนสเบิร์ก สหภาพ

แอฟริกาใต ้พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2555 

ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพบกับ

ผู้นําสูงสุดของโลกที่มาร่วมประชุมมากกว่า 100 ประเทศ ทั้งในห้องประชุมและในพิธีการอื่นๆ

องค์ “ทูตสันถวไมตรี” ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ์และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นในหลาย

โอกาส ทรงเข้าเฝ้าฯ พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อครั้งทรงดํารงพระยศ
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เป็นมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน เชคฮามัด บิน 

คอห์ลิฟะห์ อัล ทานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ และได้ทรงพบปะหารือ

ในหลายโอกาสกับนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี รองประธานาธิบดี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, นายจู หรงจี นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน, นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย 

เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย และนาย 

ชิมอน เปเรส ประธานาธิบดีรัฐอิสราเอล

ในการเสด็จเข้าเฝ้าฯ พระประมุข หรือทรงพบหารือกับ 

ผู ้นําต่างๆ นอกจากจะเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเหล่านั้นแล้ว ในสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ 

ของประเทศไทยและประเทศเหล่านี้ มีการรายงานข่าวอย่าง 

กว้างขวาง ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน 

ของทั้งสองประเทศในเวลาเดียวกัน

ประเทศไทยโชคดีท่ีมี “เจ้าฟ้าหญิง” ท่ีทรงได้รับ 

ความชื่นชมจากผู้น�าและประชาชนในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานา

ประเทศได้อย่างดียิ่ง

 พระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์

ผู้อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาให้การ

ยอมรับในพระปรีชาสามารถของ ศาสตราจารย์ ดร. 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี จึงกราบทูลเชิญให้เสด็จไปทรงร่วม 

การประชุม หรือทรงบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ 

ต่างๆ ในที่ประชุมทางวิชาการที่สําคัญๆ ทั่วโลก เรื่องที่ 

ทรงบรรยายนั้น มุ่งเน้นในเรื่องสุขอนามัยของมนุษย์ 

ที่เป็นการดําเนินงานหลักของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ได้แก่ การวิจัยด้านเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์

ชวีการแพทย์ และด้านพษิวทิยาสิง่แวดล้อม ดังเห็นได้จาก

ตวัอย่างหวัข้อทีท่รงบรรยาย อาท ิสมนุไพรและจลุนิทรย์ี
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ในการพฒันายา วิถกีารเปลีย่นแปลงของสารเคมีในร่างกาย ผลติภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ฤีทธิใ์นการต้านและป้องกนัมะเรง็

จากทรัพยากรชีวภาพของไทย ผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กจากการสัมผัสมลพิษในส่ิงแวดล้อม สารหนูและผลต่อ

สุขอนามัยของมนุษย์ มะเร็งในประเทศไทย และบทบาทของสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

วงการวิทยาศาสตร์ของโลกจึงรู้จักพระนามของ “ปรินเซส จุฬาภรณ์ มหิดล ออฟ ไทยแลนด์” เป็นอย่างด ี

และถวายการยกย่องอย่างสูงในพระปรีชาสามารถด้านวิชาการ ดังท่ีทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและ 

เหรียญเกียรติยศเป็นจํานวนมาก เนื่องด้วยการทุ่มเทพระอุตสาหะของพระองค์ในการปรับปรุงคิดค้นวิธีการใหม่ๆ 

ในการพฒันาชวีติความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ ไม่เพยีงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัขยายผลไปถงึประเทศเพือ่นบ้านและ 

มิตรประเทศของไทยเช่นกัน  

พระเกียรติยศที่ทรงได้รับ มิใช่เป็นพระเกียรติยศท่ีทรงได้รับพระองค์เดียว แต่เป็นการถวายพระเกียรติยศ 

ต่อพระราชวงศ์ของไทย อีกทั้งเป็นเกียรติยศต่อประเทศชาติและต่อวงการวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

และสัตวแพทยศาสตร์ของไทยอีกด้วย

 ทรงใช้มิติด้านดนตรีและวัฒนธรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ

ศาสตราจารย ์  ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ  

เจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงม ี

พระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด 

และยังทรงพระนพินธ์เพลงและขบัร้องเพลงได้อย่างดเีลิศ  

พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

ชาต ิและเชือ่มสมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังเช่นเม่ือครั้งที่เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล  

ใน พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2555 ข้าราชการไทยในรัฐ

อิสราเอลกราบทูลเชิญให้ทรงขับร้องเพลงภาษาฮีบรู  

ร่วมกับนักร้องยอดนิยมของอิสราเอล คือ Miss Ruhama Raz ทางสถานีโทรทัศน์ของอิสราเอล ทําให้ 

ชาวอิสราเอลได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถ และคุ้นเคยกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ

ปัจจุบัน พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีที่ประจักษ์ให้ได้เห็น คือ การทรง “กู่เจิง” หรือ “พิณจีน” เครื่องดนตรี

โบราณของจีนอายุกว่า 2,000 ปี แม้เป็นเครื่องดนตรีท่ีชาวจีนเองทราบดีว่าเล่นยาก แต่ด้วยพระวิริยอุตสาหะ 

ทรงเรียนและฝึกฝนกู่เจิงจนทรงเล่นได้อย่างไพเราะ และด้วยท่วงท่าพลิ้วไหวสวยงาม

นอกจากนี้ ได้ทรงตระหนักว่า ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมสามารถนํามาใช้อย่างได้ผลดีในการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและประชาชน จึงมีพระดําริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์ 

สองแผ่นดิน” ขึ้น โดยทรงเครื่องดนตรี “กู่เจิง” และทรงขับร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราเป็นครั้งแรก
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ใประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2544 นับว่าเป็นมิติใหม่ของ 

การกระชับสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่าง 

น่าประทับใจ รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและถวายความ

ร่วมมืออย่างดีเยี่ยม โดยจัดส่งคณะดนตรี นักแสดง  

และคณะนาฏศิลป์จํานวนมากมาร่วมแสดง อีกทั้ง 

สองรัฐบาลเห็นชอบที่จะสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อจัด 

การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมนี้ในประเทศของตน  

การแสดง “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” จึงจัดขึ้นต่อเนื่อง 

มาแล้วถึง 6 ครั้ง ซึ่งต ่อไปจะเป็นการจัดแสดงใน

ประเทศไทย

ในการแสดง “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 

เมื่อ พ.ศ. 2545 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลไทย

ให ้ความสําคัญต่อการแสดงคอนเสิร ์ตครั้งนี้  โดย 

มอบหมายให้ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู ้แทนรัฐบาลไทยไป 

ร่วมงาน ส่วนฝ่ายจีนได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศไปร่วมด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งจัดให้มี 
การถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วย

ผู้นําและประชาชนจีนมีความประทับใจมากท่ีเห็น “เจ้าฟ้าหญิงไทย” ทรงสามารถเล่น “กู่เจิง” ในระดับ 

การแสดงคอนเสิร์ตได้ ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีจีนท่านหนึ่งแสดงความรู้สึกว่า “ฉันรู้สึกอายมากท่ีเป็นคนจีนแท้ๆ 

ยังเล่นกู่เจิงไม่ได้ แต่ทรงใช้เวลาฝึกฝนเพียง 9 เดือน ก็ทรงสามารถเล่นออกคอนเสิร์ตได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก 

ฉันจะให้หลานของฉันฝึกเล่นกู่เจิงตั้งแต่บัดนี้” 

ในขณะที่ผู้ชมชาวจีนผู้หนึ่งปรารภว่า “การจะเล่น 

กู่เจิงต้องฝึกฝนกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ทรงเริ่มฝึกฝนตอน 

ทรงเป็นผูใ้หญ่แล้ว และทรงสามารถเล่นได้ดขีนาดนี ้เป็นเรือ่ง

เหลือเชื่อจริงๆ” นับว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรี 

โดยแท้ หลงัจากการแสดงในวนันัน้ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

วัฒนธรรมของจีนได้ขอพระราชทานพระอนุญาตถวาย

ตําแหน่งให้ทรงเป็น “ทูตสันถวไมตรีทางด้านดนตรี”  

ของจีน

สําหรับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยที ่

ทรงนําไปร่วมประกอบการแสดง “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น พระองค์ทรงให้ความสําคัญ

อย่างมากต่อการคัดเลือกการแสดงและนาฏศิลป์ชุดต่างๆ 

เพื่อให ้ผู ้ชมต ่างชาติได ้ เห็นถึงความหลากหลายของ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยจากทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนาฏศิลป์ระดับสูงของไทย เช่น โขน รําไทย ซึ่งมี 

ความงดงามทั้งการแสดงและเครื่องแต่งกาย
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ในปัจจุบันประเทศต่างๆ เห็นพ้องว่า ศิลปวัฒนธรรมรวมท้ังการกีฬาเป็น “พลังนุ่ม” หรือ “soft power”  

อย่างหนึ่งในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดว่า พระองค์ทรงตระหนักดี จึงทรงนํา

มิตด้ิานวฒันธรรมและพระอัจฉรยิภาพด้านดนตรมีาช่วยกระชบัและเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศไทย

และประชาชนไทยกับรัฐบาลและประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ รายได้จากการจัดการ

แสดงดนตรแีละวฒันธรรม “สายสมัพนัธ์สองแผ่นดนิ” พร้อมกบั

เงินบริจาคที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายทั้งหมด ได้พระราชทานเพื่อ

สมทบทนุแก่มลูนธิจิฬุาภรณ์ ซึง่มวีตัถปุระสงค์สาํคัญทีจ่ะช่วยเหลอื

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อีกทั้งโปรดเกล้าฯ ให้นําเงินจากมูลนิธิฯ 

นี้ ไปบําบัดทุกข์ผู้ป่วยยากไร้และรักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ 

เช่น มอบเงินพระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา

พยาบาลต่างๆ และในการจัดหาเวชภัณฑ์สําหรับหน่วยแพทย์

พระราชทานเคลื่อนที่

 ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิงของประชาชน” มิ่งขวัญของพสกนิกรไทยในต่างแดน

ในหลายโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จต่างประเทศเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมตามคํากราบทูลเชิญของฝ่ายผู้จัดงาน และได้ทรงจัดเวลาให้สามารถ
พระราชทานพระวโรกาสให้ชาวไทยและครอบครัวเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด กําหนดการจะประกอบด้วยการทรงดนตร ี
กูเ่จิงหลายเพลง พระดํารสัในเรือ่งต่างๆ และสดุท้ายคอื การพระราชทานของทีร่ะลกึให้แก่ผูม้จีติกศุลทกุคนทีบ่รจิาค
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เงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ในโครงการเครื่องประดับ “ถักร้อย - สร้อยรัก” ซึ่งยังความปลาบปล้ืมมิรู้ลืมให้แก ่
ผู้ได้เข้าเฝ้าทั้งหลาย

ในช่วงทีป่ระชาชนชาวไทยต่างกงัวลในพระอาการประชวรของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และอยากทราบความคืบหน้าของพระอาการประชวรนั้น “เจ้าฟ้าหญิง” ทรงเล่าถึงพระอาการ การถวาย

การรักษาของคณะแพทย์ และการที่พระองค์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ

สมเด็จพระราชบิดาในการรับใช้ประชาชนต่อไปจนถึงท่ีสุด หลายครั้งทรงนําผู้เข้าเฝ้าท้ังหมดสวดมนต์ถวายพระพร

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทําให้ผู้ท่ีได้เข้าเฝ้าในวันนั้นมีสภาวะจิตใจ 

แช่มชื่นขึ้น ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลถวายแด่ในหลวงผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนี้ หากผู้เข้าเฝ้ามีข้อสงสัยในเรื่องใด 

สามารถยืนขึ้นกราบทูลถามได้โดยตรง และหาก 

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 

จุฬาภรณ์ ถ้าจําเป็นต้องให้รายละเอียดบางประการ 

กจ็ะทรงมอบหมายให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องในคณะตามเสดจ็

เป็นผู้ให้รายละเอียดดังกล่าว เพ่ือจะได้มีการดําเนิน

การช่วยเหลือต่อไป

แม้จะอยู่ในแดนไกลบ้าน ผู ้เข้าเฝ้าล้วน 

มคีวามรูสึ้กปลาบปล้ืมท่ีมโีอกาสร่วมในโครงการกศุล

ต่างๆ เช่น “ถักร้อย - สร้อยรัก” และได้บริจาคเงิน 

ให้แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วย 

โรคมะเร็งที่ยากไร้ อีกทั้งปลื้มปีติในบุญอย่างสูงของตน ท่ีได้รับพระราชทานเครื่องประดับฝีพระหัตถ์ท่ีงดงามสูงค่า

โดยตรงจากพระหัตถ์ของ “เจ้าฟ้าหญิง” นอกจากนี้ ผู้เข้าเฝ้าท้ังหลายยังสามารถร่วมทําบุญด้วยการบริจาคเงิน 

สมทบทุนโครงการในพระดําริ “ดร.น้ําจิตเพื่อสาธารณกุศล” และ “ดร.นํ้าใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถา” ด้วย

ปัจจุบันนี้มีคนไทยจํานวนมากที่ทํางานหรือมีครอบครัวในต่างประเทศ เมื่อทราบว่า “เจ้าฟ้าหญิง” จะเสด็จ

เยือนเมืองที่พวกเขาพํานักอยู่ หรือแม้แต่เพียงเสด็จผ่านเพียงชั่วครู่ ก็จะชวนกันเดินทางมาทั้งครอบครัวเพื่อ 

รอรับเสด็จ และยิ่งหากเป็นในเมืองใหญ่ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา เมื่อพวกเขาทราบว่า “เจ้าฟ้าหญิง” โปรดเกล้าฯ ให้

สถานเอกอัครราชทูตจัดให้มีการเข้าเฝ้า จะเดินทางมาร่วมกันอย่างคับคั่ง จนบางครั้งสถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลใหญ่ต้องเปิดให้แสดงความจํานงและลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะความจํากัดของสถานท่ี หลายคนขึ้น 

เครื่องบินมาจากมลรัฐหรือประเทศใกล้เคียง และหลายคนกล่าวว่า “ต้องไม่พลาดโอกาสอันดีเช่นนี้ เพราะเมื่ออยู่ที่

เมืองไทย ยังไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดได้เหมือนกับที่นี่”
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สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิงของประชาชน” ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรไทย แม้ในต่างแดนทรงช่วยให้ 

ชาวไทยเหล่านี้รู้สึกอบอุ่น หายว้าเหว่เม่ืออยู่ไกลบ้าน และมีความรักในชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น  

น้ําพระทัยอันงดงามที่มีต่อชาวไทยในแดนไกลจะคงอยู่ในจิตใจของพวกเขาไปชั่วชีวิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกอปรด้วย

พระอัจฉริยภาพทางวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกได้ยอมรับ ในการด�าเนินพระกรณียกิจในต่างประเทศ 

ได้ทรงเป็นทตูสันถวไมตรยีอดเยีย่มของไทย พระองค์ทรงงานเพือ่ “รบัใช้ประชาชน” จนทรงเจรญิพระชนมายุ  

60 พรรษาแล้ว และจะยังคงทรงงานต่อไปอีกชั่วกาลนาน ประชาชนชาวไทยล้วนมีความปลาบปลื้มและ 

ภาคภูมิใจมิรู้ลืม ที่พระเกียรติและพระนามนั้นงามสง่าไปทั่วสารทิศอย่างแท้จริง



องค์พุทธมามกะ
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับ 

การปลูกฝังด้านพระพุทธศาสนาจากพระราชบิดาและพระราชมารดามาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ จึงทรงมีพื้นฐาน

ความรู้จากทั้งสองพระองค์ และได้ทรงศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึ้ง ควบคู่กับการน�าไปปฏิบัติอยู่เสมอ 

พระจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ เป็นอีกด้านหนึ่งที่ชาวไทยมีความประทับใจ ด้วยดํารงพระองค์เป็น “พุทธมามกะ” 

และ “พทุธศาสนูปถมัภก” ผู้ซึง่เป่ียมด้วยพระศรทัธาอย่างแรงกล้า เอาพระทยัใส่บาํรงุและผดงุพระพทุธศาสนา อนั

เป็นศาสนาของชาติไทย ทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะพุทธศาสนิกชนเป็นนิจ ทรงเคร่งครัดยึดมั่นดํารงธรรมะและ

ทรงดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทยเสมอ 

ทุกครั้งที่ทรงมีโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย จะเสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาต ุ

ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในกรุงนิวเดลี ซึ่งถือเป็นศาสนวัตถุสูงค่าแทนพระบรมศาสดา 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สักการะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคล 

องค์พุทธมามกะ
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ศาสตราจารย ์  ดร .สมเ ด็จพระ เจ ้ า ลูก เธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัย 

ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และเป็นที่ทราบกันดีว ่า  

ทรงศรัทธาพระอริยสงฆ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี อย่างแท้จริง ทรงได้ศึกษา

ธรรมะกบัหลวงตามหาบวันานถงึ 15 ปี และทรงยดึพระธรรม

และแนวทางของหลวงตาในการปฏิบัติพระองค์ตั้งแต่ 

เมือ่ครัง้กระนัน้ เม่ือหลวงตาอาพาธ แม้ยามพระองค์ประชวร 

จนพระดําเนินไม่ได้ต้องประทับรถเข็น ก็มิได้เป็นอุปสรรค 

ในการดูแลอริยสงฆ์ที่ทรงเทิดทูนดุจ “บิดาบุญธรรม” ในทางธรรม เสด็จไปทรงเยี่ยมอาการอาพาธอย่างสมํ่าเสมอ  

และทรงใส่พระทยัเป็นกรณีพเิศษในเรือ่งของการรกัษาพยาบาลหลวงตา ยากจะหาผูใ้ดเสมอเหมอืน จวบจนหลวงตา

ละสังขาร เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554

หลังการดับขันธ์ของหลวงตามหาบัวแล้ว ทรงเป็นกําลังสําคัญ

ในการดําเนินงาน “โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” ของหลวงตาจนจบโครงการ 

เมื่อครั้งยังมีชีวิต หลวงตามีเมตตาธรรมอย่างสูงและมีบทบาทในการ

เผยแพร่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นผู้นํา 

ในการช่วยเหลือค้ําชูประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เงินและทองที่ได้รับ

บรจิาคจากศรทัธามหาศาลทีศ่ษิยานศุษิย์ทัว่สารทศิมต่ีอธรรมะคําสอน 

วตัรปฏบิตั ิและการดาํรงสมณเพศของท่าน หลวงตามอบให้กบัธนาคาร

แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น เพื่อนําไปเป็นทุนสํารองของประเทศ

“อดีตมัวเมา อนาคตท�าเมา ปัจจุบันธรรมโม” 

คือ ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้ เพราะฉะนั้น ไม่ควรหมกมุ่น  

ยดึติดอดตี ท�าให้จติใจเศร้าหมอง อดตีมสีิง่ทีด่อีย่างเดยีว 

คือ เป็นเครื่องเตือนใจตัวเอง ส่วนอนาคตท�าเมา ก็อย่า

เอาไปท�านาย ท�าให้จิตฟุ้งซ่านแล้วเป็นทุกข์ ปัจจุบัน 

ธรรมโม ให้เราท�าวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตก็ย่อมดีด้วย”

พระดํารัสตอนหนึ่งขณะทรงบรรยายหลักธรรมของ 

หลวงตามหาบัวแก่ประชาชน เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

ในงานแถลงข่าวหนังสือความในใจของข้าพเจ้า (พ.ศ. 2554)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น 

องค์ประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  

ณ วัดป่าบ้านตาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุเครื่องอัฐบริขาร เก็บรวบรวมประวัติและ

หนังสือของหลวงตามหาบัว ตลอดจนเป็นสถานท่ีเผยแพร่ธรรมะ คําสอนของหลวงตา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ของพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ เพื่อเตือนใจชนรุ่นหลังให้รําลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม และ 

ยึดถือหลวงตาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ทําความดีเพื่อความวัฒนาถาวรของพระพุทธศาสนา 

และประเทศชาติสืบต่อไป 
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เมื่อ พ.ศ. 2555 ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เสด็จไปเป็น

ประธานในการแถลงข่าวก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ มีพระดํารัสว่า  

“...ข้าพเจ้าน้อมรับเป็นประธานด้วยความเต็มใจ เพราะ

นอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต ่อท่านพ่อแล้ว  

ยังเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลัง ซึ่งไม่มีโอกาส 

ได้รับค�าสั่งสอนจากท่านพ่อโดยตรง ได้ทราบถึงคุณงามความด ี

ที่ท่านพ่อได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ เพื่อให้

เป็นสถานท่ีเผยแพร่พระพุทธศาสนาและประวัติของท่านพ่อตั้งแต่

แรกเกิดจนละสังขาร…

“...ส�าหรับโครงการนี้ข้าพเจ้าอยากเห็นพระธรรมเจดีย ์

เรียบง่าย สง่างาม และมีความคงทน แต่จะส�าเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่

กับแรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทุกคน”

ทรงทอดผ้าป่ามหากุศลสมบทุนโครงการก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ณ ส�านักสงฆ์สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ในฐานะพุทธมามกะ ทรงแสดงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ด้วยการทรงเป็น 

ผูป้ฏบิติัธรรม เผยแพร่พระธรรมค�าสอน และทรงร่วมท�านบุ�ารงุพทุธศาสนา เพือ่ให้เป็นเสาหลกัด้านศลีธรรม

และจิตใจของประชาชาติไทยตลอดกาล

ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556  

ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี



ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้าน

พระจริยวัตรงดงามและเพียบพร้อม เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาไม่มีที่สิ้นสุด

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ทรงอุทิศพระวรกายแม้ยามประชวร

ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ

เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชนในผืนแผ่นดินไทย

อันเป็นคุณูปการแก่บ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์

พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และยกย่องสรรเสริญทั้งในและต่างประเทศโดยทั่ว

ปวงประชาน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ

ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์

เพื่อประโยชน์สุขของ “ชาติ” และ “ราษฎร”



มูลนิธิจุฬาภรณ์


