อาเศียรวาท

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

		 เลิศขัตติยาวรนรี
เจ้าฟ้าจุฬาภรณองค์
		 ด�ำเนินวิถีปิยชนก
บ�ำรุงประชาสุขะประดน
		 เสด็จเยี่ยม ณ แดนทุพลถิ่น
เยียวยาประสิทธิปริยาย
		 เจ้าฟ้าวิทูวิทยศาสตร์
ราชกิจอเนกคุณะสมาน

ศุภศรีเจริญวงศ์
สุธิดาพระภูมิพล
ธ วิตกตระหนักล้น
มิระลึกพระวรกาย
สุตะยินและยลหมาย
กละเพื่อวิวัฒน์การ
ปิยนาถประเทาภาร
อัยกีปิตุจฉา

สาลินีฉันท์ ๑๑

		 ทรงก่อตั้งกองทุน
ส่งเสริมเวทวิชา
		 ตั้ง “สถาบันวิจัยฯ ”
วิทย์คู่เทคโนฯ ป้อน
		 แบบอย่างทรงวางถ้วน
“สถาบันมะเร็งฯ ” ให้

มาณวกฉันท์ ๘

		 ทุกทิศภาค
เพื่อนรชน
		 สมเด็จพระศรีฯ
จักอภิบาล
“พอ.สว. ”
รักษ์มิเฉพาะ
		 แลพระนัดดา
แพทยะล�ำ	
้

ลลิตาฉันท์ ๑๒

		 เมตตาพิศาลพิริยะล้น
ทรงงานมิท้อหทยกล้า
		 คราวร้ายระทึกกระทบตระหนก
ทักษิณเผชิญทุระวิลัย
		 ทรงกอบและกู้วิชยคืน
ชีวิตเกษมวิบุละที่
		 “ทับทิมสยาม ” วรอุบัติ
บูรพาอิสานกสิธะรง
		 อนุรักษ์สภาวะชะละศัย
“อุทยาน(ใต้)ทะเล ” วสะนิยม

พระการุณย์คุณวิศาล์
“มูลนิธิจุฬาภรณ์ ”
ประสงค์ให้ประยุกต์สอน
กุศลกิจระบือไกล
พสกล้วนส�ำนึกใน
รุโรคร้ายมลายพ้น

ยากจรดล
สืบปณิธาน
มีจิตะหาญ
เอกอนุเคราะห์
มูลนิธิเหมาะ
เลือกพฤติกรรม
พาคณะน�ำ
สัตวะรักษา

กมลประภา
ระวาดระไว
อุทกภัย
เทวษทวี
ก็ฟื้นวิถี
ประสิทธิ์ประสงค์
วิวรรธน์จ�ำนง
อุฬารอุดม
คะในประรมภ์
นิทัศน์นิธาน

		 ศานติ์ศรีสิทธิสมัยฤดีปิติพิไล
อ่าองค์สุดาไทย
วิภา
		 ห้ารอบครบชะนะมายุกาลวริษฐา
เพียงทิพย์อภิษฎา
บดินทร์
		 เจริญตามรอยพระมหาชะนะกะศิลปิน
ดนตรีพศิน
สุธี
		 “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ” วิเศษฐิติคดี
สืบมิตรภาพที่
จิรัง
		 ทุนศึกษาบริบูรณ์บ�ำรุงวจนสั่ง
ดูแลมิหยุดยั้ง
ประมาณ
		 “ทูลกระหม่อมพระอาจารย์  ” เสด็จ ณ สิกข์สถาน
ศิลป์ศาสตร์ ธ ประทาน
อนันต์

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

			
		 เหนือเกล้าเทิดขวัญ
		 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สรรพ์
		 เจ้าฟ้าจอมใจ

ทวยราษฎร์พร้อมกัน
เชิญรัตนตรัย
จงบันดาลให้
ทรงพระส�ำราญ

			
		 บารมีลำ�้ เลิศ
		 เสด็จหนทางใด
		 วรรณะตระการ

พรอันประเสริฐ
ดลสุขเกษมศานติ์
ปลอดภัยทุกสถาน
พระชนม์ยืนยง

			
		 มโนรมย์สบสวัสดิ์
		 เพ็ญศีลเจิดใส
		 กราบบาทปราชญ์อนงค์

เจริญล�้ำธรรมทัศน์
วิสุทธิมรรคส่ง
หฤทัยมั่นคง
ทรงเกษมเปรมปรีดิ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประพันธ์โดย : คุณหญิงรัตนาภรณ์ ฉัตรพงษ์

“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”

พระประวัติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงได้ รั บ พระราชทานพระนามอั น เป็ น มงคลยิ่ ง ว่ า “สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี”

พระนาม “จุฬาภรณ์” ถือเป็นพระนามมงคลยิง่
เพราะหมายถึ ง การอั ญ เชิ ญ พระนาม “จุ ฬ า” ใน
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มาเป็นคําต้นพระนามของพระองค์ เนื่องด้วยในวันประสูติ
นั้น เป็นวันมหาปีติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

“ลูกมีหน้าที่จะต้องเรียนหนังสือให้มีความรู้
เพื่อจะได้ออกมาท�ำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป”
ค�ำสอนของพระราชบิดาและพระราชมารดา ตัง้ แต่ทรงมีพระชันษา
เพียง 2 ปี เมื่อทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา วันแรกที่
เสด็จไปโรงเรียนจึงมิได้ทรงกันแสงเช่นเด็กอื่น และทรงยึดถือค�ำสอนนี้
เป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนตราบถึง
ทุกวันนี้
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พ.ศ. 2504 ฉายพระรู ป ร่ ว มกั บ
พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐภคินี
ทั้ ง สอง และพระเชษฐา ณ พระตํ า หนั ก
จิตรลดารโหฐาน

ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และทรงได้รับการปลูกฝังทางศิลปะไปพร้อมกัน
หลังเสด็จกลับจากโรงเรียนจะทรงท�ำการบ้าน และทรงเลือกใช้เวลาที่เหลือส�ำหรับ
การฝึกซ้อมเปียโนกับพระอาจารย์ชาวรัสเซียอีกวันละ 1 - 2 ชัว่ โมง จนทรงช�ำนาญ
และทรงสามารถบรรเลงเพลงได้อย่างไพเราะลึกซึ้ง นอกจากนี้ พระปรีชาสามารถ
ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ก็ โ ดดเด่ น งดงามเช่ น เดี ย วกั น ทรงหมั่ น ฝึ ก ฝนการร�ำไทยกั บ
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์ ตั้งแต่ทรงศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาล 1 ใน พ.ศ. 2506 และทรงร่วมแสดงในงานรื่นเริง ปิดภาคเรียนเป็น
ประจําทุกปี



เส้นทางสายวิทยาศาสตร์ 

ขณะทรงศึกษา ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงสนพระทัยวิชาคํานวณและวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน
โปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาด้านศิลปะควบคู่ไปด้วย เมื่อถึงเวลาเลือกสายการศึกษาเพื่อศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนจิตรลดา ทรงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำวิชาความรูม้ าต่อยอดท�ำประโยชน์
เพื่อน�ำความสุขมาสู่ประชาชนตามพระราชประสงค์ของพระราชมารดา ดังรับสั่งว่า
“สมเด็จแม่เคยรับสั่งว่าทรงมีลูกเพียง 4 คน
โปรดที่จะให้ศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ กัน เพื่อที่จะ
ได้มาท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้หลายด้าน
ดังนั้น เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงศึกษาทางด้าน
อักษรศาสตร์กอ่ นแล้ว จึงได้ตดั สินใจมาเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ แม้จะชอบด้านศิลปะก็ตาม”
ทรงได้รับความส�ำเร็จอย่างดีเลิศในการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับสูงสุด
“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”
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พ.ศ. 2522 : ทรงส�ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความเอาพระทัยใส่
และพระปรีชาสามารถในการเล่าเรียน ทรงสอบได้ที่ 1
ในวิ ช าเคมี แ ละชี ว วิ ท ยา ทรงได้ รั บ รางวั ล เรี ย นดี จ าก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
เนื่องจากทรงศึกษาทางภาควิชาเคมีโดยเฉพาะ
จึงทรงใช้เวลามากในห้องปฏิบตั กิ าร ทรงงานทดลองอย่าง
มีระบบ คือ ก่อนทําการทดลองทรงพยายามเข้าพระทัย
ถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง วิธีการและขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เมื่อลงมือปฏิบัติก็ได้ดําเนินการไปตามลําดับ จึงได้
ปรากฏผลส�ำเร็จรวดเร็ว ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายและได้ผลดี ทรงช่างสังเกตและทรงใช้ไหวพริบในการตัดสินพระทัย
ปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี

พ.ศ. 2528 : ทรงส�ำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530 	: 	ทรงส�ำเร็ จ การอบรมระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาเอก (Post Doctoral Training) เรื่ อ ง
		 “Synthesis of Oligonucleotides Using Polymer Support and Their Applications
		 in Genetic Engineering” จากมหาวิทยาลัยอูล์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
พ.ศ. 2550 	: 	ทรงส�ำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ คณะประมง
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2557 : ทรงส�ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทรงน�ำความรู้มาดูแล
รักษาสัตว์ เนื่องจากสัตว์มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก หากสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี
ไม่มีโรค ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้เลี้ยงด้วย
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พระกรณียกิจ
เพื่อประเทศชาติ และราษฎร
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด�ำรงพระอิสริยยศ
เป็ น เจ้ า ฟ้ า ของแผ่ น ดิ น พระกรณี ย กิ จ ของพระองค์ ป ระการหนึ่ ง คื อ “ทรงงานเพื่ อ ประเทศชาติ ” เพื่ อ ให้
อาณาประชาราษฎร์มีความสุข อยู่ดีกินดี และร่วมพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ
ทรงได้รบั การถวายพระสมัญญานาม “เจ้าฟ้านักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนือ่ งด้วยทรงส�ำเร็จการศึกษาระดับ
สูงสุดทางวิทยาศาสตร์ และทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทมี่ ชี อื่ เสียงระดับโลก ผูท้ รงมีผลงานการศึกษาวิจยั เป็นทีย่ อมรับ
ของนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ พระภารกิจที่ส�ำคัญจึงเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎร
ตลอดระยะเวลาหกสิบปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ปรีชาสามารถและมีพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศ
พระวรกายในการปฏิบตั พิ ระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิรยิ อุตสาหะ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย
และผืนแผ่นดินไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตั้งพระทัยอุทิศพระองค์
เพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงส่งยิ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วสารทิศ โดยการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และน�ำมาใช้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังยากจน
เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ การทรงงานเป็นเวลาหลายทศวรรษของพระองค์ กอปรด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิสยั ทัศน์
กว้างไกล และพระวิริยะบากบั่น ซึ่งประกอบกันเป็นพระปณิธานที่มั่นคง และผลงานมากมายที่เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน ชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ มีตัวอย่างให้เห็นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตที่กันดาร
และห่างไกลความเจริญ
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ด้านวิทยาศาสตร์
ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขา โดยเฉพาะด้าน
วิชาเคมี ทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและ
ประชาชน ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของไทย ทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ
ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของโลกด้วย จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับ
นานาชาติเป็นจ�ำนวนมาก
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้น ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียน
เป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การด�ำเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การสาธารณสุข โดยการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ราษฎรทั่วไปมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข และ
น�ำองค์ความรูต้ ่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยทั่วไป และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวไทย

ด้านการแพทย์
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร เน้นการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีงานวิจัยรองรับ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานน้อยลง
และมีความหวังในชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้จ�ำนวนมากที่ได้ทรงพบเห็นทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีการขยาย
ขอบข่ายบริการรักษาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยการสร้างส่วนขยายของโรงพยาบาล ในนาม “ศูนย์การแพทย์
ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปด้วย
นอกเหนือจากโรคมะเร็ง

ด้านการสาธารณสุข
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งประธานกิตติมศักดิม์ ลู นิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ
ได้เสด็จร่วมกับหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีม่ ลู นิธิ พอ.สว. เพือ่ ให้การรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
รวมทัง้ ยังมีพระเมตตาทรงรับผูป้ ว่ ยทีย่ ากไร้ ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาพยาบาลไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ดว้ ย
นอกเหนือจากนั้น พระเมตตาของพระองค์ได้แผ่กว้างไกลไปถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาอีกด้วย โดยทรงรับเป็น
ประธานกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนิน “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
พิษวิทยาสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถานศึกษาหลักสูตรนานาชาติทมี่ งุ่ ผลิตผูน้ �ำทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด�ำเนินงานทางการศึกษานี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ซึ่งก�ำกับดูแลการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขของ “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ควบคู่กันไป วิทยาลัยแห่งใหม่จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใน พ.ศ. 2560 และ
ในอนาคตอันใกล้จะเปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกต่อไป ทัง้ นีเ้ พือ่ สนับสนุนงานด้านการศึกษา และสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีค่าให้กับประเทศ

ด้านสังคม – สิ่งแวดล้อม
พระราชทานการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ในระยะ
เร่งด่วน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติในประเทศ พระราชทานถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งบริการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน อีกทั้ง
มีพระเมตตาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในเขตภัยพิบัติ เพื่อพระราชทานขวัญและก�ำลังใจ และความช่วยเหลือจ�ำเป็นอื่นๆ
เช่น ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่อเนื่อง พระราชทานทุนทรัพย์ที่เป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบหนัก และทุนการศึกษาของบุตรหลาน เพื่อไม่ให้การเล่าเรียนต้องหยุดชะงัก พระกรุณาธิคุณได้ช่วยให้
ผู้เคราะห์ร้ายทั่วประเทศจ�ำนวนนับไม่ถ้วนได้มีพลังต่อสู้กับเคราะห์ภัย และด�ำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ด้านความช่วยเหลือในระยะยาว มีพระด�ำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดท�ำโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ภายใต้โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา จ�ำนวน 12 โครงการ ซึ่งด�ำเนินการอยู่ในหลาย
จังหวัดทางภาคใต้ และโครงการทับทิมสยาม จ�ำนวน 8 โครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนโครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ที่จังหวัดพังงา เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน โครงการเหล่านี้ ได้ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้
ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตราบถึงทุกวันนี้

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทที่ รงมีพระอัจฉริยภาพอย่างน่าชืน่ ชมยิง่ ด้านศิลปะและดนตรีดว้ ย ทรงดนตรี
ทรงขับร้องเพลง ทรงนิพนธ์เพลง ทรงวาดภาพ ทรงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย และที่น่าชื่นชม
อย่างยิ่ง คือ พระอัจฉริยภาพอันเป็นคุณูปการแก่ประชาชน ในการหาทุนทรัพย์สนับสนุนพระกรณียกิจการกุศล
เพื่อให้ผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งได้รับความช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างทั่วถึง ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี
และศิลปะดังกล่าว เกิดจากการเสียสละพระวรกายโดยแท้ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนไทย ต่างประจักษ์
ในน�้ำพระทัยเมตตา และส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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ด้านศาสนา
ด้วยพระเมตตาและพระกรุณาทีม่ เิ คยสิน้ สุด เป็นประจักษ์แก่ชาวไทยว่าทรงปฏิบตั พิ ระองค์ตามแนวทางแห่ง
พระพุทธศาสนา ด้วยทรงศีลทรงธรรม ทรงศึกษาธรรมะ ทรงปฏิบัติธรรม และทรงอุปถัมภ์ท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
ธรรมะประการส�ำคัญที่ทรงแสดงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่พระราชทานต่อ
ปวงชน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและปลอดภัย ฉะนั้น นอกจากพระจริยวัตรเพียบพร้อมแห่งขัตติยนารีไทยแล้ว ยังทรงมี
น�้ำพระทัยอันประเสริฐ ทรงมีความงดงามที่สามัญชนเรียกกันว่า “งามทั้งกายและใจ”

ด้านต่างประเทศ
พระจริยวัตรที่งดงามสง่า และพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะดนตรี ท�ำให้ทรงเป็นเสมือน
ทูตสันถวไมตรีทดี่ เี ยีย่ มของประเทศไทย ในทุกโอกาสทีเ่ สด็จไปยังต่างประเทศ รวมทัง้ เมือ่ ครัง้ ทรงเป็นผูแ้ ทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ในการประชุม
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และยังได้ทรงแสดงกู่เจิง เพื่อกระชับ
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนถึง 6 ครั้ง
ในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ของประเทศไทย ในส่วนที่เป็นความร่วมมือจาก
นานาชาติ และเป็นสาเหตุให้ต้องเสด็จเยือนสถาบันและองค์กรทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของประเทศพัฒนาแล้ว
ทัง้ หลายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำความรูก้ ลับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเมืองของเรา เป็นทีเ่ ด่นชัดว่า ทรงเป็นทูตสันถวไมตรี
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพราะประเทศไทยได้รับประโยชน์มากมายจากความร่วมมือต่างๆ ในรูปของความรู้
ความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ตลอดจนส่งบุคลากรมาให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในพระด�ำริ
ทั้งหลายอย่างสม�่ำเสมอจนถึงปัจจุบันนี้ 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
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น�้ำพระทัย บรรเทาทุกข์ภัยทั้งแผ่นดิน

น�้ำพระทัย
บรรเทาทุกข์ภัยทั้งแผ่นดิน
แรงบันดาลพระทัย และต้นแบบ
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เริ่มตั้งแต่
เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงพระเยาว์ ได้ ท รงติ ด ตาม
พ ร ะ ร า ช บิ ด า แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ม า ร ด า
เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ จากเหนือจรดใต้ จาก
ตะวันตกจรดตะวันออก จึงเป็นโอกาสที่
พระองค์ได้โดยเสด็จไปทั่วทุกสารทิศของ
ประเทศ ท�ำให้ทรงเข้าพระทัยปัญหาอย่าง
ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนแร้นแค้น ปัญหาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่
ที่มีอยู่รอบด้านของพสกนิกร โดยเฉพาะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการขาดแคลนแพทย์และบริการสาธารณสุข
ด้วยพื้นฐานองค์ความรู้กอปรกับพระประสบการณ์ของพระองค์ ท�ำให้ทรงตระหนักดีว่า ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
เหล่านี้ คือ การส่งเสริมการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี การแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลอย่างจริงจัง
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ จึงทรงก่อตั้ง “กองทุนจุฬาภรณ์” ขึ้น และต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์ จ�ำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ด้วยทรงมุ่งหวังที่จะ
น�ำความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของราษฎร
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มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือปวงประชา

ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิจุฬาภรณ์
มุง่ ด�ำเนินงานสืบสานพระปณิธานร่วมแก้ไขปัญหา
ของแผ่ น ดิ น ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลชาวไทย
ด้อยโอกาสในด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต อาทิ
ให้บริการทางการแพทย์ และการเงินแก่ผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และผู้ป่วยที่เป็น
โรครั ก ษายากต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ สนั บ สนุ น
งานหน่วยแพทย์พระราชทานโดยดูแลผู้ป่วยใน
พระอนุเคราะห์ จัดหาเวชภัณฑ์ส�ำหรับหน่วยแพทย์
พระราชทาน ตลอดจนมอบอุปกรณ์การแพทย์
พระราชทานที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพของการ
ให้บริการรักษาทีด่ ขี องโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ เครือ่ งดมยาสลบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และช่วยในการหายใจขณะผ่าตัด
ส�ำหรับคนและสัตว์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดโดยอัตโนมัติ ส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับสารอาหาร
หรือยาทางหลอดเลือดด�ำในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลา เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วย
ในยามวิกฤตจากเหตุภัยธรรมชาติ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
แก่ผปู้ ระสบภัยพิบัตติ ่างๆ ทั่วประเทศ พระราชทานถุงยังชีพและทรงน�ำหน่วยแพทย์พระราชทานลงพืน้ ที่ปฏิบัติงาน
ให้บริการรักษาโรคในทันที ส่วนในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในระยะยาว ได้ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับ
การฝึกให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส�ำหรับเยาวชนไทยยากไร้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้มอบโอกาสและอนาคตทาง
การศึกษา โดยอุปการะให้ได้เล่าเรียนจนจบการศึกษา โดยเฉพาะบุตรหลานของผูป้ ว่ ยทีข่ ดั สน และต้องพึง่ พระบารมี
ในการรักษาตน มูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยดูแลประชาชน เพื่อให้ก�ำลังคนของประเทศเป็นพลังที่แข็งแรง มีสุขภาพดี และ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนัน้ องค์ประธานมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ได้ทรงน�ำมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล และให้บริการ
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรในชนบทที่กันดารด้วย โดยสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สืบสานพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ
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พระราชทานความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงแก่ ร าษฎรที่ เจ็ บ ป่ ว ย
เดื อ ดร้ อ นเป็ น ทุ ก ข์ เ พราะโรคภั ย และหากครอบครั ว ของ
ผู้เจ็บป่วยพลอยได้รับผลกระทบ ก็จะได้รับพระราชทานความ
ช่วยเหลือด้านการเงินด้วย หรือในรูปของค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
เล่าเรียนของบุตรหลาน
การด�ำเนินกิจกรรมการกุศลทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนดั ง กล่ า ว ล้ ว นจ�ำเป็ น ต้ อ งใช้ ทุ น ทรั พ ย์ ม หาศาล
มูลนิธิจุฬาภรณ์ด�ำเนินการได้เป็นอย่างดีมาถึง 30 ปีแล้ว มี
ความก้าวหน้า และสามารถให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่พี่น้อง
ชาวไทยต้องการได้อย่างราบรื่น ทั้งๆ ที่จ�ำนวนผู้ยากไร้ที่ต้อง
เกื้อการุณย์เพิ่มขึ้นอยู่เสมอตามจ�ำนวนประชากร แต่ด้วย
พระบารมีปกเกล้าฯ อย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้ง
จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์นอกจาก
จะพระราชทานก�ำเนิ ด แก่ มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ แ ล้ ว ยั ง ทรง
เป็นองค์อุป ถัมภ์มูลนิธิฯ แต่เพียงพระองค์เดียวตลอดมา
ทรงเอาพระทัยใส่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และ
อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญยิ่งเช่นเดียวกัน คือ มีพระวิริยะอย่างสูง
ที่จะทรงเพียรพยายามหาทุนทรัพย์ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์อยู่เสมอ เพราะมูลนิธิจุฬาภรณ์ด�ำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุน
จากมหาชนทีม่ ศี รัทธาและความเชือ่ มัน่ ว่า พระองค์มแี ต่ทรง “ให้” แก่ประชาชน และพระภารกิจใดๆ อันเกีย่ วข้อง
กับมูลนิธิจุฬาภรณ์ คือ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ฉะนั้น เจตจ�ำนงของบุคคลผู้มีจิตกุศล
ที่บริจาคให้กับมูลนิธิฯ คือ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานทั้งหลาย และชื่นชมพระกรณียกิจในฐานะองค์ประธาน
มูลนิธิจุฬาภรณ์
องค์ ป ระธานมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ ท รงพากเพี ย ร
พยายามแสวงหาโอกาสต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนกองทุน
ของมูลนิธฯิ เพือ่ ราษฎรทีท่ กุ ข์ล�ำเค็ญเพราะความยากจน
เพื่อราษฎรที่เจ็บป่วยจนต้องรอเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีเ่ จ็บปวดทรมานและสิน้ หวัง เพือ่ ราษฎร
เหล่านี้ ทรงถักเรียงร้อยสร้อยมุกยามค�่ำคืน ทรงแสดง
ดนตรีการกุศล ทรงสร้างสรรค์ประพันธ์เพลง เพื่อหา
รายได้ ทรงมานะฝึกฝนกู่เจิง เพื่อทรงแสดงในงานการ
แสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”
เชื่ อ มสั ม พั น ธไมตรี ไ ทย-จี น ทรงสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้ำจิต” ทรงเชิญชวนชาวไทย
ในประเทศต่างๆ ร่วมสร้างบุญกุศล และทรงสร้างสรรค์
กิจกรรมอีกหลากหลาย เพือ่ ประโยชน์ของชาวไทยทัง้ มวล
ความมุ่งมั่นและพากเพียรของพระองค์ท�ำให้
กองทุนของมูลนิธิจุฬาภรณ์มีความมั่นคง เอื้ออ�ำนวย
ให้ ก ารด�ำเนิ น งานเจริ ญ ก้ า วหน้ า และได้ ช ่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ประชาชนที่ขัดสนทั่วประเทศ กองทุนมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ได้รับการสนับสนุนจากมหาชนด้วยดีเสมอมา
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บ้างบริจาคเป็นทรัพย์ บ้างสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้โครงการในพระด�ำริ หรือมิฉะนั้นก็เป็นเหล่าพสกนิกร
ที่เป็นผู้ไม่เดือดร้อนด้านทุนทรัพย์ แต่เคยพึ่งพาพระบารมีด้านการรักษาโรคภัย เช่น มารักษาตนหรือสมาชิก
ในครอบครัวทีโ่ รงพยาบาลจุฬาภรณ์ และได้รบั บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ จึงส�ำนึกในพระกรุณาธิคณ
ุ และตระหนัก
ว่า องค์ประธานมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์มพี ระประสงค์ชว่ ยเหลือประชาชนให้หา่ งไกลโรค และอยูด่ มี สี ขุ โดยแท้จริง จึงมีความ
ตั้งใจมั่นที่จะสนับสนุนบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ด�ำเนินงานเพื่อสังคมสืบต่อไป
อีกยาวนาน
ด้วยพระบารมี พระเมตตา พระวิริยอุตสาหะในการทุ่มเทก�ำลังพระทัยและพระวรกาย มูลนิธิจุฬาภรณ์
จึงเป็นความหวังในชีวิตอีกสิ่งหนึ่ง ส�ำหรับชาวไทยผู้ยากไร้ทั้งมวล


พิบัติภัยพ่ายน�้ำพระทัยเจ้าฟ้า

งานช่วยชาติโดยสร้างก�ำลังคนของชาติ เป็นงาน
เพื่อผลในระยะยาว ในฐานะเจ้าฟ้าของแผ่นดินและ
องค์ประธานมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ การดูแลประชาชนบ่อยครัง้
มิเพียงเพือ่ ประโยชน์ในวันข้างหน้าเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึง
ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนทีพ่ ระราชทานให้ประชาชน
ทันทีที่เกิดวิกฤตเดือดร้อนหรือไม่คาดคิดขึ้น ไม่ว่าจะ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ
เมื่อเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบฉับพลัน
ที่ไม่อาจเตรียมการป้องกันได้
ดังเช่นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานต้องประสบกับภัยหนาว ทรงเมตตา
ห่วงใยราษฎรที่ต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บเป็นประจ�ำทุกปี โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และคนพิการ ได้พระราชทาน
ผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร เพื่อความอบอุ่นทั้งกายและใจ เป็นที่ปลาบปลื้มแก่ราษฎรยิ่งสิ่งอื่นใด
ภัยธรรมชาติแบบอื่นเป็นสิ่งที่มิอาจห้ามได้เช่นกัน
บางครัง้ ก็ทรงประสบด้วยพระองค์เอง ดังเช่นเหตุการณ์อทุ กภัย
ครัง้ ใหญ่ ในปลายปี พ.ศ. 2554 พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และหลายจังหวัด
ในภาคกลาง ต้อง “จมน�้ำ” เป็นแรมเดือน แม้พระต�ำหนัก
ที่ ป ระทั บ ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ก็ ถู ก น�้ ำ ท่ ว มสู ง ด้ ว ยเช่ น กั น
ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ทรงมีความห่วงใยและพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราษฎรทีเ่ ดือดร้อนในทุกพืน้ ทีท่ นั ที ถุงยังชีพ
พระราชทานถูกส่งไปเป็นล�ำดับแรกเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และบรรเทาทุ ก ข์ เ บื้ อ งต้ น ในครั้ ง นั้ น พระองค์ ป ระทั บ เรื อ
“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”
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ออกไปเยี่ ย มถึ ง บ้ า นเรื อ นของราษฎร เพื่ อ
พระราชทานก�ำลังใจและถุงยังชีพด้วยพระองค์เอง
นอกจากนั้น ยังทรงน�ำหน่วยแพทย์พระราชทาน
ไปตั้งฐานให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่
อุทกภัยต่างๆ ด้วย และทรงตระหนักดีว่าราษฎร
ย่อมขวัญเสียมาก จึงทรงปลอบขวัญให้ราษฎรมี
พลังยืนหยัดต่อสู้และแก้ไขปัญหาต่อไป และไม่มี
ความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้ผจญกับความโชคร้าย
ตามล�ำพัง
ที่พระต�ำหนักจักรีบงกช ภายหลังที่เหตุการณ์บรรเทาและระดับน�้ำลดลง แต่การคมนาคมยังไม่สะดวกนัก
ทุกๆ วันจันทร์จะทรงเปิดพระต�ำหนักในส่วนที่น�้ำท่วมไม่ถึง เพื่อให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หน่วยแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์ ตั้งหน่วย
บริการตรวจรักษาและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนและ
สัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งพระราชทานถุงยังชีพ อาหาร และน�้ำดื่ม
แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายอาหารกล่องในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีอีกวันละ 1,000 กล่อง ทุกวันเป็นเวลากว่า
2 เดือน จนกระทั่งเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

เมื่อเกิดวิกฤตน�้ำท่วมใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของภาคใต้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ได้เสด็จไป
ทรงเยี่ยมผู้ประสบภัยหลายครั้ง นอกจากถุงยังชีพที่ได้พระราชทานส�ำหรับคนและสัตว์เลี้ยงแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้
หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และ
มูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ ร่วมกันช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ราษฎรกว่า 7 แสนคนได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง สร้างความเสียหาย
อย่างหนักต่อชีวติ ทรัพย์สนิ บ้านเรือน สาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคม ผูป้ ระสบภัยเดือดร้อนขาดน�ำ้ ขาดอาหาร
และมีทั้งผู้เสียชีวิต (25 ราย) และผู้สูญหาย (2 ราย) บางรายถึงกับเป็นโรคซึมเศร้า หลายรายต้องพึ่งพระเมตตา
ซึ่งทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือจาก
มูลนิธิจุฬาภรณ์ ส�ำหรับใช้ในการเดินทางไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆ
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ที่ผ่านมาในอดีต เคยเกิดเหตุวิกฤตรุนแรงทางธรรมชาติอีกหลายครั้งในภาคใต้ ซึ่งก็ทรงได้โอบอุ้มราษฎร
ตั้งแต่ระยะของความช่วยเหลือเร่งด่วน จนถึงระยะฟื้นฟูเพื่อชีวิตใหม่ เช่น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดจากอุทกภัยร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2531 อันเป็นที่มาของการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 - 4 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ได้รับผลกระทบ และใน พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดพังงามี
ผู้เสียชีวิตและเสียหายมากที่สุดจากเหตุธรณีพิบัติภัย
หรือคลื่นยักษ์สึนามิ โปรดเกล้าฯ ให้ช่วยเหลือราษฎร
โดยจั ด ตั้ ง โครงการชุ ม ชนบ้ า นน�้ ำ ใสขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ
โครงการทับทิมสยาม 8 โครงการ ที่จังหวัดสระแก้ว
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และตราด ซึ่งเคยเป็นเขตเสื่อมโทรม
แนวชายแดนไทย - กัมพูชา
เมื่อมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ผ่านไป ราษฎรหลายชีวิตกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ความสูญเสียกลับเป็นพลังให้
ราษฎรยืนหยัดและก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคง เพราะด้วยน�้ำพระทัยและพระเมตตาที่พระราชทานให้ในรูป
ของความช่วยเหลือนานาประการ พระกรุณาธิคุณล้วนบังเกิดผลให้ราษฎรยากจน มีความร่มเย็นเป็นสุข และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้จนถึงทุกวันนี้ เหล่าราษฎรล้วนปลาบปลื้มปิติ และส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณสูงสุดนี้
ตลอดชั่วชีวิตของตน


โครงการในพระด�ำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
“วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของสถาบั น วิ จั ย
จุฬาภรณ์ คือ การน�ำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด” พระด�ำรัส
ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
องค์ ป ระธานสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ เนื่ อ งในวั น
สถาปนาสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2530
นับจากวันนัน้ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่
ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในอันที่จะ
บรรเทาทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ราษฎร โปรดเกล้าฯ ให้น�ำ
“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”
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ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ราษฎรโดยเฉพาะหมู่
ผู้ยากไร้มีสภาพแวดล้อมของการด�ำรงชีวิตที่ดี และมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดย
ส�ำนักกิจกรรมพิเศษได้น้อมเกล้าฯ รับด�ำเนินการให้
ส�ำเร็จดังพระประสงค์ โดยด�ำเนินการตามแผนงาน
พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
และจัดท�ำโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการ
จุฬาภรณ์พัฒนา และโครงการทับทิมสยาม
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา มีทั้งสิ้นรวม
12 โครงการ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฟื ้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มและชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
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
คุณภาพชีวติ ของราษฎรตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ซึง่ อยูอ่ าศัยในพืน้ ทีซ่ งึ่ เคยเป็นค่ายอพยพของผูล้ ภี้ ยั สงคราม
ชาวกัมพูชา

ในการด�ำเนินโครงการจุฬาภรณ์พฒ
ั นาและโครงการทับทิมสยาม สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ได้จดั สรรบ้านพักอาศัย
พร้อมด้วยที่ดินท�ำกินแก่ราษฎรที่ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และสามารถใช้ที่ดินในการท�ำมาหากินได้
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด ฯลฯ เพื่อให้
ราษฎรผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากความเจริญได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งส�ำคัญคือได้ช่วยเหลืออบรมให้ความรู้
เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถอยู่ร่วมกันกับป่า รู้จักการรักษาสภาพแวดล้อม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยไม่ท�ำลายธรรมชาติ
เมื่อด�ำเนินโครงการไปได้ระยะหนึ่งแล้ว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ส่งมอบโครงการให้อยู่ในความดูแลของ
จังหวัด แต่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็มิได้ทรงละทิ้งโครงการทั้งสอง โปรดให้สถาบันฯ ยังคงให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ
ราษฎร อาทิ
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โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนให้ราษฎรเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และ
ไม้ดอกไม้ประดับที่ตลาดต้องการ ประเภทกล้วยไม้ฟาแลนนอปซีสปริ้นเซสจุฬาภรณ์ กล้วยไม้ตระกูลหวาย
ดอกหน้าวัว และต้นสับปะรดสี ฯลฯ


โครงการอนุรกั ษ์และสนับสนุนราษฎรให้ปลูกพืชสมุนไพรไทยทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของตลาด โดยให้ได้
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น ชาปัญจขันธ์ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล ฯลฯ


โครงการศิลปาชีพ สนับสนุนราษฎรท�ำงานฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากวัสดุท้องถิ่น เช่น จักสาน
ตะกร้าหวาย หมอน กระเป๋าสตรีจากใบเตยหนาม จักสานกระติ๊บข้าวเหนียวจากไม้ไผ่ ทอเสื่อจากต้นกก พร้อมกับ
จัดหาตลาดจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ราษฎร


โครงการเซรามิก ฝึกอบรมงานเซรามิกในพืน้ ทีท่ มี่ ดี นิ เหมาะสมแก่การท�ำเซรามิก ออกแบบเป็นเซรามิก
ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะตัว โดยการเลียนแบบธรรมชาติ พร้อมกับจัดหาตลาดจ�ำหน่ายให้ราษฎรได้มีรายได้
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นอกจากโครงการจุฬาภรณ์พฒ
ั นา และโครงการ
ทับทิมสยามแล้ว ยังได้จัดตั้งโครงการชุมชนบ้านน�้ำใส
ในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย
สึนามิ ด�ำเนินการช่วยเหลือราษฎรทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
โดยจัดสร้างบ้านพักอาศัย พร้อมทัง้ สร้างอาชีพให้ราษฎร
ช่วยเหลือตนเองได้
ในด้านของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ได้จัดตั้ง
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 เพื่ออนุรักษ์
ปะการังในท้องทะเลไทยบริเวณหมูเ่ กาะสิมลิ นั เกาะบอน
เกาะตาชัย และหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยพระประสงค์ที่จะให้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ต้ ท ะเลโดยเฉพาะปะการั ง ได้ รั บ
การอนุรักษ์ให้ยั่งยืนถาวร เพื่อเป็นแหล่งที่พักอาศัยของ
สัตว์ใต้นำ�้ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญของประเทศไทย
ตลอดไป นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารฝึกอบรมนักด�ำน�ำ้ เพือ่
การอนุรักษ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝัง
ให้มีจิตส�ำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาธรรมชาติใน
ท้องทะเลไทย
จากพระปณิธานอันแน่วแน่ และจากการทรงงานอันยาวนาน ที่ทรงมุ่งเน้นถึงความส�ำคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏผลให้ราษฎรที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้เข้ามาอาศัย
ใต้ร่มพระบารมีในโครงการต่างๆ มีที่อยู่อาศัย ที่ท�ำกิน สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวใน
สภาพแวดล้อมทีด่ ี และมีสขุ อนามัยทีด่ ี ความเป็นอยูโ่ ดยรวมจึงดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั ราษฎรทุกคนในโครงการ
ล้วนซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้ปฏิญาณตนในการจะท�ำความดี และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติตลอดไป
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่คุณภาพชีวิตคนไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่คุณภาพชีวิตคนไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน
ในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
และทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการแลกเปลีย่ นทางวิทยาการกับนักวิทยาศาสตร์
ชั้นน�ำของโลก เพื่อน�ำความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทย
พระอัจฉริยภาพทางด้านเคมี และพระกรณียกิจที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทางวิทยาศาสตร์ เริ่มเป็น
ที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลกตั้งแต่ก่อนที่จะทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังเห็นได้จาก ใน พ.ศ. 2529 ทรงได้รับ
การทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein Gold Medal) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในการที่ได้ทรงสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในเอเชีย
และแปซิฟิก และทรงเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคมเคมีแห่ง
สหราชอาณาจักร (Royal Society of Chemistry, U.K.)
ใน พ.ศ. 2530 เพื่อให้พระปณิธานข้างต้น
บรรลุผล ทรงเห็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีป่ ระเทศไทย
ต้องมีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีบุคลากรและ
เครือ่ งมือวัสดุอปุ กรณ์ทที่ นั สมัย ทีส่ ามารถท�ำการวิจยั
ได้อย่างมีคุณภาพ ผลของการวิจัยสามารถน�ำมาใช้
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของไทย อีกทั้ง
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ของไทยได้รับการพัฒ นาความรู้
ความสามารถยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงทรงก่อตัง้ “สถาบันวิจยั
จุ ฬ าภรณ์ ” เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2530
ในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
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ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อด�ำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทัดเทียมกับสถาบันวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว และน�ำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
ด้วยพระวิสยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเห็นว่าทรัพยากรของประเทศมีจ�ำกัด จึงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด�ำเนินงานในสาขาที่จ�ำเป็น
ต่อประเทศโดยตรง การวิจยั จึงเน้นการค้นคว้าวิจยั ทางเคมี ด้านการศึกษาสมุนไพร การสังเคราะห์สารเคมีเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการสังเคราะห์สารเคมีเพื่อค้นหายาที่จะน�ำมาใช้รักษาโรคต่างๆ นอกจากด้านเคมีแล้ว
ยังมีด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีการด�ำเนินงานในสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์


ทรงเป็นนักอินทรีย์เคมีที่ ได้รับการยกย่องระดับโลก
งานวิ จั ย ด้ า นเคมี ที่ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มีความสนพระทัยในระยะเริ่มแรก มุ่งเน้นเรื่องการ
ศึ ก ษาสารออกฤทธิ์ ที่ ส กั ด แยกได้ จ ากพื ช สมุ น ไพร
ด�ำเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูอ้ �ำนวยการห้องปฏิบตั กิ ารฯ มีการศึกษาสกัดแยกสารบริสทุ ธิ์
จากพืชสมุนไพรรวมแล้วมากกว่า 50 ชนิด ค้นพบและสกัด
แยกสารชนิดใหม่ได้มากกว่า 100 ชนิด และต่อมาได้ขยาย
ไปสู่การศึกษาในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เช่น จุลินทรีย์ เชื้อรา
และสิ่งมีชีวิตจากทะเล เช่น ฟองน�้ำ หรือสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังจากทะเล (Marine invertebrates) ชนิดอืน่ ๆ เป็นต้น
เพื่อต้องการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะโรค
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในขณะนั้น เช่น
โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง เป็นต้น หรือ
เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดา้ นเครือ่ งหอม และวัสดุ
ทางการแพทย์ เช่น วัสดุปิดแผล จากพืชที่มีน�้ำมันหอม
ระเหยเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ซึ่งนอกจากจะมีกลิ่นหอม
แล้ว ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระ
อีกด้วย

นอกจากการศึกษาวิจัยในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้ว องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงสนพระทัยและ
สนับสนุนการวิจัยด้านการสังเคราะห์ทางอินทรีย์เคมี เพื่อให้ได้สารส�ำคัญที่น่าสนใจต่างๆ อีกจ�ำนวนมาก โดยเน้น
สารที่จะน�ำมาใช้เป็นยารักษาโรคในประเทศเขตร้อน หรือยาที่ประเทศไทยมีความต้องการใช้สูง 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 และทรงน�ำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ โดยเหรียญรางวัลนีม้ อบให้เฉพาะผูท้ มี่ ผี ลงานยอดเยีย่ มในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ด้านเคมี วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษา นอกจากนี้ ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลสตรี
ผูท้ รงเกียรติทมี่ บี ทบาทดีเด่นสาขาวิชาเคมีของโลก จากสมาพันธ์นานาชาติเคมีบริสทุ ธิแ์ ละเคมีประยุกต์ในโอกาส
เฉลิมฉลองปีเคมีสากลและในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการรับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ของมาดาม มารี คูรี ทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์สตรีในจ�ำนวน 23 คนจากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือก โดยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านวิจัยเคมี และด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการศึกษา ใน พ.ศ. 2554


งานวิจัยที่สะท้อนความห่วงใยในสุขภาพประชาชน
โรคมะเร็ง

นอกจากความสนพระทั ย ด้ า นเคมี แ ล้ ว ปั ญ หา
สุ ข ภาพของประชาชนก็ เ ป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยและตัง้ พระทัยทีจ่ ะให้ความ
ช่วยเหลือหรือหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทรงด�ำเนิน
การวิจัยในฐานะผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิด
มะเร็งจากสารเคมี ด้วยทรงมีความห่วงใยในอุบัติการณ์ของ
โรคมะเร็ง ซึง่ ขณะนีเ้ ป็นสาเหตุการตายอันดับหนึง่ ของคนไทย
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นปัญหาส�ำคัญ เนื่องจาก
มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทย จึงทรงเริ่มท�ำการวิจัยหาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
ศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการเกิดมะเร็งนี้ และทรงแสวงหาความร่วมมือการวิจัยกับ International Agency for
Research on Cancer (IARC) สาธารณรัฐฝรัง่ เศส และ The German Cancer Research Center สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ใน พ.ศ. 2534 เพื่อร่วมกันค้นคว้าวิจัยด้านมะเร็งและสนับสนุนการฝึกอบรมนักวิจัยของสถาบันฯ จนถึงปัจจุบัน
สถาบันฯ ยังคงด�ำเนินการวิจัยเรื่องมะเร็งตับและท่อน�้ำดีในประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานใน
ประเทศไทย ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นแกนน�ำ 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
จากผลการวิจยั เบือ้ งต้น ท�ำให้ทราบว่า มะเร็งชนิด
เซลล์ตับในคนไทย ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย ส่วนมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย และพบว่ามะเร็ง
ในกลุ ่ ม ย่ อ ยที่ 1 ของมะเร็ ง ทั้ ง สองชนิ ด มี รู ป แบบการ
แสดงออกของยีนที่คล้ายกัน และมีอัตราการรอดชีวิตต�่ำ
แต่ ก ารแสดงออกดั ง กล่ า วไม่ พ บในผู ้ ป ่ ว ยในยุ โรปและ
อเมริกา ท�ำให้จ�ำเป็นต้องศึกษาโรคมะเร็งตับในผู้ป่วย
คนไทยที่อาจมีต้นก�ำเนิดของโรคและรูปแบบทางระบาด
วิทยาที่ต่างจากผู้ป่วยในประเทศอื่น
ผลการวิจัยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาวิธีป้องกันการเกิดมะเร็งตับ วิธีวินิจฉัยโรคในระยะ
เริ่มต้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การศึกษาวิจัยโรคมะเร็งของสถาบันฯ ยังได้มีการน�ำเทคนิคโปรตีโอมิกส์
มาใช้ในการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนชนิดต่างๆ ในเซลล์มะเร็ง ท�ำให้ค้นพบโปรตีนที่มีความจ�ำเพาะของ
การแสดงออกในโรคมะเร็งแต่ละชนิด และสามารถน�ำมาพัฒนาเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งชนิดต่างๆ
ได้ เช่น โปรตีน Lipocalin และ Cathepsin B มีปริมาณสูงในเซลล์มะเร็งท่อน�้ำดี และมะเร็งต่อมไทรอยด์ ตามล�ำดับ
เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช้เซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ท�ำให้ค้นพบกลไกการท�ำงานระดับโมเลกุล
ของสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น สารวานิลลิน และสารไครซิน ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็ง แต่ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน และอยู่ระหว่างการศึกษากลไกการฆ่าเซลล์มะเร็งของสารวานิลลิน
นอกจากนี้ ยังศึกษากลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งตับและท่อน�้ำดีของสารสกัด
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรท�ำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งท่อน�้ำดี
ซึ่งอาจน�ำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคต่อไปได้

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังทรงสนพระทัย
ศึกษาวิจัยด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย
หากได้รับสัมผัสนานๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น การได้รับสารจากไอเสีย
และฝุ่นละอองที่ปล่อยออกมาจากยานยนต์ประเภทต่างๆ การสูดดมควันธูป หรือการได้รับสารหนูที่ปนเปื้อน
ในสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้
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จึงทรงศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย ที่เกิดจากการได้รับมลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานคร ในกลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน เช่น ต�ำรวจจราจร ผูข้ ายของริมถนน ประชาชนทีอ่ าศัย
อยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น ข้อมูลการวิจัยสามารถน�ำไปสู่การวางแนวทางการป้องกันโรคใน
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอากาศเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
เนื่องจากทรงเห็นว่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน เช่น การ
จุดธูปก็ท�ำให้เกิดมลพิษในอากาศหลายชนิด เนื่องจากการเผาไหม้ของธูป
ท�ำให้มีการปลดปล่อยสารก่อมะเร็งออกมาในควันธูป เช่นเดียวกับที่พบใน
ควันท่อไอเสียรถยนต์ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ มีเทน สารก่อมะเร็ง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งสาร
ก่อมะเร็งเหล่านี้เป็นพิษต่อสารพันธุกรรมและสามารถน�ำไปสู่การเกิดมะเร็ง
ในคน
ด้วยเหตุนี้ จึงทรงท�ำการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของการได้รับ
ควันธูปในคนงานที่ได้รับควันธูปจากการปฏิบัติงานภายในวัด ผลการศึกษา
พบว่ า คนงานที่ ไ ด้ รั บ ควั น ธู ป จะได้ รั บ สารก่ อ มะเร็ ง สู ง กว่ า คนงาน
ในหน่วยงานที่ไม่มีการจุดธูป ซึ่งสอดคล้องกับความผิดปกติของสาร
พันธุกรรม โดยพบระดับการแตกหักของ ดี เอ็น เอ ในเม็ดเลือดขาวของคนงาน
ที่ได้รับควันธูปสูงกว่าคนงานในหน่วยงานที่ไม่มีการจุดธูปประมาณ 2 เท่า
นอกจากนี้ คนงานที่ได้รับควันธูปยังมีความสามารถในการซ่อมแซมความ
ผิดปกติของสารพันธุกรรม ดี เอ็น เอ ลดลง ด้วยเหตุนี้คนที่ได้สัมผัสควันธูป
เป็นประจ�ำจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น
ผลงานวิจยั นีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Chemico - Biological Interactions และได้รบั การลงคะแนน
เป็นข่าวเด่นด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย อันดับ 3 ใน พ.ศ. 2551 อีกด้วย งานวิจัยเรื่องควันธูป มีผล
อย่างสูงต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งปอด โดยมีศาสนสถานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเริ่มให้ความส�ำคัญและ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการได้รับควันธูป

จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่ทรงเลือกมาวิจัยนี้ มีประโยชน์โดยตรงกับประชาชนคนไทย เพราะเกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจน�ำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพอนามัยในอนาคตได้
งานวิจัยที่ทรงให้ความส�ำคัญ และมีคุณประโยชน์ต่อประชาชาติ ที่ไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น ได้แก่
การศึกษาการรับสัมผัสสารหนู และการเปลี่ยนแปลงที่จะน�ำไปสู่การเกิดโรคในอนาคต
สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง การศึกษาวิจัย และติดตาม
เฝ้ า ระวั ง มารดาและทารกแรกคลอดที่ ไ ด้ รั บ สั ม ผั ส สารหนู เ ป็ น ระยะเวลานาน ในอ�ำเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันพบว่า เด็กเหล่านี้ได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูง โดย
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เริ่มต้นได้รับสารหนูจากมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และสัมพันธ์กับปริมาณสารหนูที่พบในน�้ำที่ใช้อุปโภคในชีวิตประจ�ำวัน
ด้วย รวมทั้งพบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรม การถูกท�ำลายของดี เอ็น เอ และความผิดปกติ
ในการซ่อมแซมดี เอ็น เอ ของเด็กกลุ่มดังกล่าว ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามพัฒนาการของเด็ก
การเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือการเกิดโรคในเด็ก
นอกจากการเฝ้าติดตามปัญหาของเด็กในประเทศไทยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้ขยายงานวิจยั โดยร่วมมือกับ The National Institutte of Occupational
and Environmental Health (NIOEH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมกันศึกษาปัญหาสุขภาพเด็ก
ซึ่งเกิดจากการได้รับสารหนูจากมารดาระหว่างอยู่
ในครรภ์ โดยเป็นโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Columbia
University, Massachussetts Institute of
Technology, National Institute of Environmental
Health Sciences (NIEHS) และสถาบันวิจัยของ
สาธารณรัฐเกาหลี คือ Gwangju Institute of Science
and Technology ซึ่งแสดงถึงความสนพระทัยที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับมวลมนุษยชาติ และ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกับ
ประเทศไทยอีกด้วย
ใน พ.ศ. 2558 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตก�ำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม
ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ให้เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เนื่องจากทรงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนางานด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อความกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างของผู้น�ำใน
การขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ ท�ำงานเชิงรุก และมีนโยบายการท�ำงานที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงเป็น “เจ้าฟ้าฯ นักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” และสร้างความตระหนัก
แก่สงั คมและหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อันจะน�ำไปสู่การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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ทรงเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในภูมิภาค เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักดีว่า
ในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของราษฎรนัน้ ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็น
ปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประเทศในภูมิภาคและประเทศก�ำลังพัฒนาล้วนขาดแคลน
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) เพือ่ เป็นศูนย์กลางระดับภูมภิ าคและนานาชาติ มุง่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและเริ่มจัดการฝึกอบรม
ด้านพิษวิทยา รวมทัง้ การประเมินความเสีย่ งของสารเคมีตอ่ สิง่ แวดล้อมและสุขภาพเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ทัง้ นี้
ยังทรงมีพระนโยบายให้ด�ำเนินงานครอบคลุมทัง้ การฝึกอบรมระยะสัน้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ ภูมภิ าค และนานาชาติขนึ้ เพือ่ ให้บคุ ลากรของประเทศได้รบั ความรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ต่อมาศูนย์ได้ขยายขอบเขตการด�ำเนินงานและปรับชื่อเป็น “ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
นานาชาติ” ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center)
ทางด้านนี้ เมื่อ พ.ศ. 2548
โครงการด้านการศึกษาระยะยาว ได้แก่ โครงการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอก สาขาพิ ษ วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนใน
พ.ศ. 2542 และมี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เข้ า ร่ ว มศึ ก ษาจาก
จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล ลาว
พม่า ฟิลิปปินส์ และฟินแลนด์
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ส�ำนั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า ง
ประเทศ (สพร.) และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โครงการเพื่อการ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (UNDP) และมู ล นิ ธิ อ าเซี ย น
(ASEAN Foundation) ต่างมีความเชือ่ มัน่ ในพระวิสยั ทัศน์ของ
องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ และศักยภาพของสถาบันฯ
ได้ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย
และประเทศก�ำลังพัฒนา นับเป็นความร่วมมือที่ส�ำคัญยิ่งที่
สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า ว และได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น แก่ ป ระเทศ
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

จากการทีท่ รงทุ่มเทพระวรกายให้กบั งานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งนับตั้งแต่ก่อตัง้ สถาบันฯ และผลงาน
ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ท�ำให้องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพระเกียรติยศแก่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในฐานะผู้ทรงวางนโยบายและทรงเป็น
องค์ผู้น�ำที่เข้มแข็ง 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
ท�ำให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นที่รู้จักและยกย่องจากองค์การระหว่างประเทศ ดังนี้
“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติ” (UNEP Center of
Excellence in Environmental and Industrial Toxicology) จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2533


“ศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากร และงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา” (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 ส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน พ.ศ. 2556
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น
ผูน้ �ำองค์กรทีม่ พี ระปณิธานแน่วแน่ในอันทีจ่ ะทรงน�ำ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร อีกทั้งพระปรีชา
สามารถที่ ท รงก�ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น วิ จั ย
จุ ฬ าภรณ์ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง สถาบั น ฯ ตราบจนถึ ง
ปัจจุบัน ประกอบกับพระวิริยอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท
ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง งานวิชาการด้านพัฒนา
บุ ค ลากรของสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
อย่างยิ่ง ทั้งยังได้รับการกล่าวขานและความเชื่อถือ
ในระดับนานาชาติ นับว่าเป็นคุณูปการแก่วงการ
วิทยาศาสตร์และประเทศชาติอย่างมหาศาล



ทรงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทรงแสวงหาความร่วมมือและเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระดับ
ชั้นน�ำของโลกมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยจัดการประชุมวิชาการทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติขึ้น และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลและผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn International Science
Congress) เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่จัดทุก 3 - 5 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัย
ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ และสามารถน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน
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ส�ำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมแล้ว 8 ครั้ง โดยมีวิทยากรจากสถาบันชั้นน�ำจากนานาประเทศ
รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษมากกว่า 700 คน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม
รวมมากกว่า 7,000 คน
ส�ำหรั บ การประชุ ม ครั้ ง ที่ 8 จั ด ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ
“Environmental Health: Inter - linkages among
the Environment, Chemicals and Infectious
Agents” (อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่
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 ท�ำให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวของประเทศ
ด้วยน�้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย นับตั้งแต่ก่อตั้ง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมี
พระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ผลงานวิจยั และวิชาการทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งตลอด
3 ทศวรรษ ได้ผลิดอกออกผลให้ประจักษ์แก่สายตาชาวไทย รวมถึงวงการนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ จึงทรง
ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเหรียญเกียรติยศทางวิชาการระดับนานาชาติมากมาย สะท้อนให้เห็นถึง
การเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อทรงงานหนักมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่
ประชาคมโลก ทรงน�ำพาให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และเป็นแกนน�ำขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไทยไปสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ สมดังพระสมัญญานาม
“เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ที่ปวงชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”
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 รางวัลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ 

รางวัล UNESCO’s Albert Einstein Gold Medal จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบุคคลตัวอย่างทางวิชาการ และการส่งเสริมงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นบุคคลที่ 3 ในโลก และเป็นนักวิทยาศาสตร์สตรีพระองค์แรกของโลกทีไ่ ด้รบั รางวัล
(พ.ศ. 2529 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รางวัล Tree of Learning Award จาก
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN – The
World Conservation Union) เพื่อยกย่องที่ทรง
ท�ำคุณประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อมโลก โดยการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส�ำคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาแบบยั่งยืน
(พ.ศ. 2533 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย)
รางวัล EMS- Hollaender International Fellow
Award จากสมาคม Environmental Mutagen Society
(EMS) แห่งสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้มี
ผลงานดีเด่นของโลก ในสาขาสารเคมีก่อให้เกิดมะเร็งและ
พิ ษ วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม เคมี และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ
(พ.ศ. 2545 ณ สหรัฐอเมริกา)
รางวัล IFCS - Special Recognition
Award ของ Intergovernmental Forum on Chemical
Safety (IFCS) ซึ่งก่อตั้งโดยสหประชาชาติ ในฐานะที่
ทรงด�ำเนินกิจกรรมและให้การสนับสนุนส่งเสริมงาน
ความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา
และประเทศในภู มิ ภ าค และจากการด�ำเนิ น งาน
อย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา ฝึกอบรม และการ
แลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(พ.ศ. 2549 ณ สาธารณรัฐฮังการี)
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รางวัล Nagoya Medal Special Award จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ท�ำ
คุณประโยชน์สูงสุดแก่วงการอินทรีย์เคมี และงานด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ มะเร็ง
พิษวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (พ.ศ. 2549 ณ ประเทศญี่ปุ่น)

รางวัล Albert Hofmann Centennial Gold Medal Award ของสถาบันอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัย
ซูรกิ สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะทีท่ รงมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์และสารเคมีจากสมุนไพรเพื่อค้นหาตัวยาใหม่ส�ำหรับการรักษาโรค (พ.ศ. 2550
ณ สมาพันธรัฐสวิส)

รางวัล Windaus Medal ของสถาบันอินทรีย์เคมี และชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยเกอ็อจ เอากุสท์
เกิ้ททิงเงิ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่มีผลงานดีเด่นในด้าน
อินทรีย์เคมี (พ.ศ. 2552 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

รางวัล Ramazzini Award 2009 จาก
สถาบันคอลลีเจียม รามาซซีนี่ สาธารณรัฐ
อิตาลี ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มี
บทบาทส�ำคั ญ ในงานวิ จั ย ด้ า นเวชศาสตร์
อาชีวะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากผลกระทบ
ของสารเคมี (พ.ศ. 2552 ณ สาธารณรัฐอิตาลี)
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รางวัล N.D. Zelinsky Award ของ
สถาบันอินทรีย์เคมี เอ็น ดี เซลินสกี้ สหพันธรัฐ
รัสเซีย ส�ำหรับผลงานยอดเยี่ยมด้านเคมีของ
พระองค์ และทรงน�ำไปประยุ ก ต์ ใช้ พั ฒ นา
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)
รางวั ล Special Prize 2010 ของ
สมาคมส่ ง เสริ ม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม
แห่งเกาหลี ส�ำหรับผลงานวิจัยของพระองค์ที่
สร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ การศึ ก ษา วงการวิ จั ย
การประดิษฐ์และนวัตกรรมของโลก (พ.ศ. 2554
ณ สาธารณรัฐเกาหลี)
รางวัล International Order of
Merit of the Inventors – IOMI “INVENT
AND SERVE” ของสหพั น ธ์ ส มาคม
นั ก ประดิ ษ ฐ์ น านาชาติ ส�ำหรั บ ผลงาน
อันโดดเด่นเป็นพิเศษด้านการวิจัย ในฐานะ
นักวิจัยผู้สร้างกระบวนการที่ท�ำให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ
และสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยระดับนานาชาติ (พ.ศ. 2554 ณ สาธารณรัฐเกาหลี)
รางวัล IUTOX 2013 Merit Award ของ
สหภาพพิ ษ วิ ท ยานานาชาติ ส�ำหรั บ ผลงานวิ จั ย ที่
โดดเด่นระดับนานาชาติทางด้านพิษวิทยา อนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มและโรคมะเร็ ง รวมทั้ ง ความส�ำเร็ จ ใน
โครงการฝึ ก อบรมด้ า นพิ ษ วิ ท ยาและการประเมิ น
ความเสี่ยงจากสารเคมีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้
ทรงด�ำเนินการมามากกว่า 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2556
ณ สาธารณรัฐเกาหลี)
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ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี
ตลอดระยะเวลาการทรงงานในฐานะเจ้าฟ้าผูท้ รงดูแลอาณาประชาราษฎร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพบเห็นชีวิตที่ทุกข์ยากล�ำบากของราษฎรมาเป็นจ�ำนวนมาก จึงทรงมุ่งมั่น
ที่จะช่วยเหลือและบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขทุกด้านให้แก่ราษฎรเสมอมา โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้วยเหตุที่ประชาชนจ�ำนวนมากในถิ่นทุรกันดารยังห่างไกลจากบริการด้านการสาธารณสุขที่ดี และมีผู้ป่วยจ�ำนวนมาก
ไร้ทุนทรัพย์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตน ความช่วยเหลือที่ได้พระราชทานตลอดมา คือ โปรดเกล้าฯ ให้น�ำ
หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกไปดูแลรักษาโรคแก่ประชาชนทั้งใน
ยามปกติ และยามวิกฤตทีม่ สี าเหตุจากพิบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติตา่ งๆ ตลอดจนผนึกก�ำลังปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่วยแพทย์
มูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพือ่ ดูแลให้การรักษาโรคและการบริการสาธารณสุข
กระจายไปอย่างทั่วถึง ส�ำหรับราษฎรในทุกจังหวัดของประเทศ โดยมีมูลนิธิจุฬาภรณ์ร่วมปฏิบัติงานสงเคราะห์
ด้านการเงินที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้เหล่านั้นด้วย
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ภาพที่พระองค์ประทับท่ามกลางคณะแพทย์พยาบาล หน่วยสัตวแพทย์ หน่วยอาสาสมัครสาธารณสุข
และเหล่าราษฎรที่เรียงรายเฝ้ารับเสด็จ พร้อมกับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานความช่วยเหลือแก่บรรดาไพร่ฟ้า
เป็นภาพที่ตรึงตราอยู่ในใจประชาชนเสมอ เพราะปรากฏให้เห็นกันทั่วในสื่อสาธารณะต่างๆ ปีแล้วปีเล่า จวบจน
กระทั่งถึงทุกวันนี้

การที่ทรงพบปะกับราษฎรอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ท�ำให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยเป็นโรคที่รักษายาก หรือต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคมะเร็ง
ชนิดต่างๆ โรคไต โรคลมชัก นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงเกินก�ำลัง และแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัว
ก็ อ าจเป็ น ปั ญ หาเช่ น กั น ดั ง นั้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยยากจนเหล่ า นี้
ทรงพระเมตตารับไว้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการรักษา
อย่างดีทสี่ ดุ ในโรงพยาบาลต่างๆ ขณะเดียวกันพระกรุณาธิคณ
ุ ปกแผ่โอบอุม้
ไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย โดยทรงให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ดูแลช่วยเหลือ
ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นของครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางพาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล อุปถัมภ์ให้บุตรหลานได้ศึกษา
เล่าเรียน หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถท�ำงาน
หาเลี้ยงชีพต่อไปได้ หรือเสียชีวิต
ในปีหนึง่ ๆ มีผปู้ ว่ ยทีท่ รงรับไว้ในพระอนุเคราะห์จ�ำนวน
มากราย ความช่วยเหลือที่พระราชทานทั้งทางตรงและทางอ้อม
เปรียบเสมือนน�้ำหล่อเลี้ยงชีวิตผู้ป่วยเหล่านั้น ท�ำให้มีพลังต่อสู้กับ
โรคภัยไข้เจ็บต่อไป ดังเช่นชาวบ้านรายหนึง่ ป่วยเป็นโรคมะเร็งล�ำไส้
ระยะสุดท้าย และมีเพียงบุตรชายซึ่งอายุยังน้อยเพียงคนเดียว
ทรงต่อชีวิตแม่ด้วยการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ
ทรงชุบชีวิตบุตรชายโดยทรงรับไว้เป็นบุตรบุญธรรม ทันทีที่
ทรงทราบว่าผู้ป่วยเป็นทุกข์อย่างมากว่า หากต้องจากไปด้วย
โรคร้าย จะไม่มีผู้ใดดูแลบุตรของตนต่อไป ด้วยพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ยังความปลาบปลื้มปีติสูงสุดสู่ทั้งสองชีวิต
ผู้ยากไร้
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ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง นับเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตล�ำดับต้นๆ ของประชากรไทย ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ได้ทรงตระหนักถึงมหันตภัยของโรคมะเร็งดังกล่าวที่มีผลกระทบ
ต่อทัง้ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะความทุกข์ยาก
ของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทั้งหลายที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง
จึงมีพระด�ำริจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยศึกษาและบ�ำบัดโรคมะเร็ง” ขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเมื่ออาคารโรงพยาบาลแล้วเสร็จ พร้อมเปิด
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”
และเสด็จเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งทีม่ กี ารวิจยั ควบคูไ่ ปกับการรักษา เพือ่ สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ารับการรักษา
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะได้รบั การประเมินผลการตรวจวินจิ ฉัยเบือ้ งต้น โดยคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญก�ำหนดแผนการ
รักษา (Tumor Board) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทาง
การรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

42 “ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”

ส�ำหรับแนวโน้มการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนั ทัว่ โลกมุง่ เน้นไปทีก่ ารป้องกันและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เนื่องจากมีผลต่อการรักษาและผู้ป่วยมีโอกาสหายขาด ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงมีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีโอกาสได้รับความรู้และ
เข้าถึงการป้องกันโรคในแนวใหม่นี้
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งในเรื่อง
โรคมะเร็ง การป้องกัน และการประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็งว่า “กันดีกว่าแก้” และ
ผูเ้ ป็นโรคมะเร็งมีโอกาสหายขาดได้ หากตรวจพบและได้รบั การรักษาตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก โดยกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลจัดอยู่เป็นประจ�ำ ได้แก่ การให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ หรือการให้ความรู้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การเสวนาประชาชน ตลอดจนออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
และการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ยังประกอบด้วย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ณ พระต�ำหนักจักรีบงกช ซึ่งเป็นที่ประทับ ณ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพระต�ำหนัก ส�ำหรับในวันส�ำคัญหรือในโอกาสพิเศษต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการแก่หน่วยงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล นอกจากนี้
เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแห่งใดในประเทศไทย หน่วยแพทย์พระราชทานจะไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่นั้นเสมอ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม
ของทุกปี ด้วยนำ�้ พระทัยทีเ่ ปีย่ มไปด้วยพระเมตตาทีม่ ตี อ่
พสกนิกรชาวไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบ�ำเพ็ญ
พระกุศลโดยพระราชทานโครงการที่ทรงคุณประโยชน์
ทั้งต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทุกปี โดยโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน “โครงการบ� ำ เพ็ ญ พระกุ ศ ล” เหล่ า นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองและตรวจค้นหาโรคมะเร็ง
ในระยะเริ่มแรกให้แก่ประชาชน ซึ่งหากตรวจพบ ผู้ป่วยก็
จะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้สามารถช่วยชีวิต
ผูป้ ว่ ยได้เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ สามารถต่อยอดสูผ่ ลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ทงั้ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
โดยโครงการบ�ำเพ็ญพระกุศลโครงการแรก คือ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่” ซึ่งเริ่มในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2552 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และเนื่องในโอกาสเสด็จเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ
จากการที่เสด็จไปปฏิบัติพระภารกิจร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์
มูลนิธิ พอ.สว. ทรงพบว่าหลายพื้นที่ในชนบทมีจ�ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงกว่าชุมชนอื่นๆ ของประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์รว่ มกับสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ลงพืน้ ทีด่ �ำเนินงานวิจยั เชิงส�ำรวจ
ในชุมชน เพื่อเก็บตัวอย่างด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม น�ำมาวิจัยค้นหาสาเหตุและลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดอุบัติการณ์
การเกิดโรคมะเร็ง ดังเช่นทีจ่ งั หวัดน่าน มีการจัดท�ำ “โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเซลล์ตบั และท่อน�ำ้ ดี
ในพื้นที่อ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน” ภายใต้โครงการการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”

43

และที่อ�ำเภอพนมไพรและกิ่งอ�ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ “โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก จังหวัดร้อยเอ็ด” “โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ
ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเป็นต้นแบบในการให้บริการ
ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในระดับชุมชนต่อไป

ด้วยพระบารมีและพระวิริยอุตสาหะในการเสด็จเยือนสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ที่
สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐอิสราเอล และประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันเหล่านั้น ทั้งในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และงานทางวิชาการ
นอกเหนือจากความร่วมมือกับสถาบันชั้นน�ำทางการแพทย์ในประเทศ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น
จากการอุทิศพระวรกายเพื่อทรงน�ำความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการ
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นทีศ่ รัทธาของประชาชน
ทั้งหลายว่า “โรงพยาบาลของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” เป็นโรงพยาบาลชั้นน�ำด้านการรักษาโรคมะเร็ง และให้บริการเป็น
ทีป่ ระทับใจแก่ประชาชนทุกระดับ และทีส่ �ำคัญในด้านจิตใจของผูป้ ว่ ยทีก่ �ำลังรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงติดตามผลการรักษาและเสด็จเยี่ยมผู้ป่วย
โรคมะเร็งเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์ พร้อมทั้ง
ทรงให้ ก�ำลั ง ใจในการต่อสู้กับโรคร้าย ทรงเน้นเรื่องขวัญและ
ก�ำลังใจ และครอบครัว เพราะทรงทราบดีว่า ปัญหาโรคมะเร็ง
ไม่เพียงกระทบกับผู้ป่วยผู้เดียว แต่ท�ำให้เดือดร้อนทั้งครอบครัว
รวมถึงความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
รักษาโรคมะเร็งจะสูงมาก ฉะนั้น ความทุกข์ทรมานของมะเร็ง
มิใช่เพียงทุกข์จากความเจ็บป่วยจากโรคเท่านัน้ หากแต่เป็นเรือ่ ง
ของความทุกข์ทางจิตใจของครอบครัวและสังคมด้วย ครั้งหนึ่ง
ขณะที่ทรงเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง มีพระด�ำรัสว่า
“...ส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกสิ่งหนึ่งที่สำ� คัญพอๆ
กับยา คือ “ก�ำลังใจ” ถ้ามีก�ำลังใจก็จะอยู่ได้นาน เราอยาก
ให้ผู้ป่วยรู้ว่า ก�ำลังใจเป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้าตั้งใจว่าจะต้องหาย
มันก็จะเบาลง จะช่วยยืดอายุ”
พระด�ำรัสปลอบประโลม และน�้ำพระทัยห่วงใยราษฎร
ที่เจ็บป่วย เปรียบเสมือนน�้ำทิพย์ชโลมใจที่ชุบชีวิตผู้ยากไร้อย่าง
แท้จริง
44 “ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์”



ก้าวสู่ศูนย์การแพทย์ครบวงจร

ในวันนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 40,000 ราย ใน พ.ศ. 2552 เป็น
110,000 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยในเพิ่มจาก 1,000 ราย เป็น 4,000 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ผูป้ ว่ ยรายเก่าเริม่ มีภาวะแทรกซ้อนจากการแพร่กระจายของโรค ท�ำให้การรักษาจ�ำเป็นต้องใช้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจาก
ทุกสาขาให้การดูแล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจ�ำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการ
รักษาที่ครบวงจร ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยและญาติเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง 2 - 3 โรงพยาบาล
ด้วยพระเมตตา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปรับ
แนวพระนโยบายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เพิ่มการรักษาแบบทั่วไปด้วย เพื่อให้ครอบคลุมโรคต่างๆ 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 จะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเหนือจากโรคมะเร็ง โดยเป็น
พระภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน อันสืบเนื่องมาจากพระประสงค์ที่จะดูแลผู้ป่วยอื่นๆ อย่าง
ครบวงจร ไม่เฉพาะแต่ผปู้ ว่ ยโรคมะเร็งเท่านัน้ เพราะราษฎรทีท่ รงพบเห็นในถิน่ ทุรกันดาร นอกเหนือจากโรคมะเร็งแล้ว
ยังเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก ศูนย์การแพทย์ฯ แห่งใหม่นี้ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่าง
ครบวงจร ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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นอกจากนี้ ด้ ว ยพระวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละสายพระเนตรที่ ย าวไกลว่ า ควรมี ก ารผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีจ�ำนวนพอเพียง ฉะนั้น การทรงงานพัฒนาเพื่อ “ก้าวไปข้างหน้า” อีกประการหนึ่ง คือ การจัดตั้ง
“วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ใน พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสหเวชศาสตร์ ด้วยเทคนิค
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ฉะนั้น เป็นที่คาดหวังได้ว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะส่งผลดีเกือ้ หนุนสัมฤทธิผ์ ลของงานรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ภทั รมหาราชานุสรณ์
คุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์ ซึง่ เกิดมีขนึ้ ได้ดว้ ยพระบารมีของ “เจ้าฟ้าของปวงชน” พระองค์นี้ ในอนาคต
อันใกล้ จึงเป็นความโชคดีของประชาชนอย่างแท้จริง
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ดวงประทีปแห่งการศึกษา

ดวงประทีปแห่งการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความส�ำคัญต่อ
การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
ก้าวหน้าทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อทรงพบเด็ก
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะทรงสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนต่อ
โดยพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ให้เป็น “ทุนการศึกษา” โอกาสทางการศึกษาจึงเป็นของขวัญล�้ำค่าที่
พระราชทานแก่เยาวชนให้มีความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในวันข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมี “ทุนอุดหนุนการวิจัย” ที่พระราชทานแก่นักวิจัยไทย เพื่อให้
งานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยพระประสงค์ให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยมีศักยภาพ เป็นสมองและพลังส�ำคัญในการพัฒนาชาติให้รุ่งเรือง
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ทรงมุง่ มัน่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ด้านความเป็นอยูแ่ ละการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิน่ ห่างไกล
มีพระประสงค์ให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย
ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
ทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ยังมีจ�ำนวนน้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงสนองพระปณิธานจัดตั้งโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 12 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชันษา 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยพระราชทานนามว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย”
เปิ ด รั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ รวมทั้ ง นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ด้ อ ยโอกาส
และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนานักเรียนเหล่านี้สู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด�ำรงอยู่และแข่งขันในประชาคมโลกได้

นอกจากนี้ ได้พระราชทานโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
อันทันสมัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

พระกรณียกิจในฐานะ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ยังเป็นอีกบทบาทหนึง่ ทีท่ รงรักและทุม่ เทพระวรกายอย่าง
เต็มพระก�ำลัง เพือ่ ให้การศึกษาเป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของการพัฒนาประเทศ ใน พ.ศ. 2538 ทรงรับราชการเป็นอาจารย์
ประจ�ำภาควิชาชีวเคมี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนุชวี วิทยาของโรคมะเร็งและพิษวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ยมหิดล ทรงสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิตแก่นัก ศึก ษาแพทย์ตั้งแต่รุ่น 104 จนถึงปั จจุ บัน
ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ทกุ คน ทุกรายวิชาทีท่ รงสอนจะทรงอธิบายอย่างละเอียด แต่เอกสาร
ประกอบการบรรยายซึ่งทรงเตรียมไว้อย่างครบถ้วน จะพระราชทานให้ภายหลังการบรรยาย ซึ่งเป็นเทคนิคการสอน
ส่วนพระองค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตั้งใจฟังเสียก่อนในชั้นเรียน รวมถึงยังทรงค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ก้าวหน้าและทันสมัย
เพื่อน�ำมาถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์อยู่เสมอ และยังพระราชทานพระอนุญาตให้สามารถโทรศัพท์ปรึกษาเรื่องการเรียนได้
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นอกจากนี้ ยังทรงให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมการรับน้อง
ทรงมีพระเมตตาเสด็จไปร่วมพิธีรับน้องข้ามฟากโดยมิถือพระองค์
สร้างความประทับใจแก่ลูกศิษย์อย่างมิรู้ลืม

ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณ สภาอาจารย์
ศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลอาจารย์ดีเด่น”
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2555 ตลอดระยะเวลาที่ทรงตั้งพระทัยทรงงาน
ในฐานะอาจารย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและใส่พระทัย
ถ่ายทอดความรูแ้ ก่เหล่าลูกศิษย์ทกุ รุน่ เพือ่ หล่อหลอม
สูก่ ารเป็นแพทย์ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทีจ่ ะดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถต่อไป
แสงสว่างน�ำทางที่พระราชทานเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาวิทยาศาสตร์นี้ ต่อมาภายหลังได้ส่องสว่าง
ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ใน พ.ศ. 2548


สถาบันการศึกษา ผลิตนักวิทยาศาสตร์ระดับสูง

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์
ทีไ่ ด้รบั การยกย่องและมีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ทรงมีพระวิสยั ทัศน์ทจี่ ะสร้างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา และมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล
โดยใช้การวิจัยน�ำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในสาขาที่มีความจ�ำเป็น
อย่างเร่งด่วนส�ำหรับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อให้มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้
ออกเป็นรูปธรรมและน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้
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ใน พ.ศ. 2548 จึ ง มี ก ารก่ อ ตั้ ง “สถาบั น
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชั น ษา 4 รอบ สถาบั น ฯ มี ส ถานะเป็ น สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ท�ำหน้ า ที่ จั ด การศึ ก ษาและผลิ ต
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาทีม่ คี วาม
ต้องการสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทาง
การศึกษาโดยใช้การวิจัยน�ำ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เปิดท�ำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ใน 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
เคมีชวี ภาพ และพิษวิทยาสิง่ แวดล้อม ทัง้ 3 สาขาเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในสิง่ แวดล้อม การเกิดโรคจาก
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุ เพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถาบันฯ โดยเฉพาะการวิจัย ทรงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีนักวิจัยเชี่ยวชาญ
หลายสาขาเข้ามามีบทบาทในการควบคุมงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น ทรงได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำจากทัว่ โลก อาทิ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (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
ยังมีพระประสงค์ให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สนับสนุนการสร้างผู้น�ำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับ
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ด้วย สถาบันฯ จึงมอบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาจากประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ าศึกษาทีน่ ดี่ ว้ ย อาทิ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศ
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจากประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลงั กา สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐฟีจี และ
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
เนื่ อ งในมหามงคลสมั ย ที่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ทรงมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดท�ำโครงการเทิดพระเกียรติ
เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ส�ำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ทรงได้รับความร่วมมือจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกระทรวง
การต่างประเทศ ในการจัดสรรให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการพระด�ำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ
นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศก�ำลังพัฒนา

นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันจึงได้รับทุนการศึกษาทุกคน
ตลอดทั้งทรงสนับสนุนงานด้านการวิจัย เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
ความรู้พื้นฐาน เพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
สถาบันฯสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาวงการวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ใน
ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน
การวิจัย อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อภาคการศึกษา และสุขภาพอนามัยของประชาชนของประเทศไทย
และประชาคมอาเซียน
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด�ำเนินงานตามพระปณิธาน
โดยยึดหลักการของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ
ในศาสตร์ที่เล่าเรียนมา และสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในสังคมต่างวัฒนธรรม
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ สถาบันฯ ได้เติบโตอย่างมี
คุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยน�ำ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เริม่ ต้นสูท่ ศวรรษที่ 2 มีการเปลีย่ นสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ ด�ำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในวันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2559 ได้มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบัน
การวิจัย และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมี
วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุก ต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตบุคลากรในระดับ สูง อีก ทั้ ง
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งท�ำงาน
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ประสานกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ อาทิ มูลนิธอิ าเซียน (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 การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรอันกว้างไกล ณ ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 150 คน สามารถตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ทุกพระภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ล้วนแสดงให้เห็นถึงบทบาทอันยิ่งด้วยพระอัจฉริยภาพ
ทีท่ รงมีตอ่ การวงการวิทยาศาสตร์ การวิจยั ทัง้ ในภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนของประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืนสืบไป


สถาบันผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข

ในปัจจุบนั สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เติบโตเป็นส่วนหนึง่ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึง่ ผนวก “วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” เข้าด้วย มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสนับสนุนการท�ำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วิทยาลัยการแพทย์และสาธารณสุขแห่งนี้ มุ่งผลิตแพทย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า นอกจาก
มีความรู้ในการรักษาผู้ป่วยแล้ว จะมีความสามารถด้านการวิจัยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถน�ำผลวิจัยไปใช้ได้จริงกับ
ผู้ป่วยในสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคซึ่งเป็นปัญหา
เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ความส�ำเร็จของงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล
จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกทาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะเปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนใน พ.ศ. 2561 โดย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ ท�ำหน้าที่ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย การท�ำวิจัย และให้การ
สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
พระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครอบคลุมไปถึงการวางรากฐานให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
มีความมั่นคง โดยมีบุคลากรผู้เป็นทั้งครู นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมฝึกฝนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำความรู้ใหม่ๆ กลับมาพัฒนาวิทยาลัยฯ
ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป
และเพื่อพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุข
ให้ก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น ทรงมุ่งมั่นและทุ่มเทพระวรกาย
เสด็จไปยังประเทศต่างๆ เพือ่ สร้างเครือข่ายประสานงาน
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น การแพทย์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ระดับโลกหลายแห่ง อาทิ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย (Columbia University Medical Centre  –  CUMC)
สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University
College London – UCL) สหราชอาณาจั ก ร และ
มหาวิทยาลัย ฟรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Vrije University
Medical Center Amsterdam – VUmc) ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น การศึกษาและแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงงานวิจยั และเทคโนโลยี
ต่างๆ น�ำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ร่วมกัน

พระวิริยอุตสาหะเป็นที่ชัดแจ้งของชาวต่างชาติ บุคลากรของสถาบันการแพทย์และการศึกษา
ชั้นแนวหน้าของโลกยินดีถวายการต้อนรับ และให้ความร่วมมือด้านข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ และ
มีสว่ นร่วมส�ำคัญในการวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งให้กบั หน่วยงานในพระด�ำริ ดังเป็นพระประสงค์ พระบุญญาบารมี
จึงเป็นที่มาของความส�ำเร็จอันจะเกิดอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศไทย
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องค์อัครศิลปิน

องค์อัครศิลปิน
ในโลกตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ โลกของงานด้านศิลปะและการดนตรี เจ้าฟ้า
นักวิทยาศาสตร์ทรงมีพระอัจฉริยภาพสร้างสรรค์ผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางเช่นกัน
ในด้านคีตศิลป์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงสืบทอดพระปรีชาสามารถจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงได้รับ
การปลูกฝังจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จึงทรงตระหนัก
ว่าดนตรีและเสียงเพลงจะช่วยกล่อมเกลาให้มนุษย์มีความรักและความอ่อนโยนในจิตใจ อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญของ
การเป็นผู้ให้และการเสียสละเพื่อผู้อื่นในภายภาคหน้า
พระองค์ ท รงมี ค วามสนพระทั ย ด้ า นดนตรี ตั้ ง แต่
พระชันษาได้เพียง 3 ปี ทรงเริ่มเรียน “เปียโน” ในหลักสูตร
วิ ท ยาลั ย การดนตรี ข องกรุ ง มอสโก สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ทรงมี
พระวิริยอุตสาหะในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องถึงวันละ 2 ชั่วโมง
เป็นอย่างน้อย เมื่อพระชันษาได้ 13 ปี ทรงแสดงคอนเสิร์ต
เป็นครั้งแรก ถวายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่ง
สหราชอาณาจั ก ร และแก่ ค ณะทู ต านุ ทู ต และต่ อ มายั ง ได้
ทรงเปียโนคอนแชร์โตถวายต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
หลังจากนั้น ทรงแสดงเปียโนอีกเป็นระยะๆ ซึ่งในการแสดงแต่ละครั้ง จะทรงฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ต�่ำกว่าวันละ
8 ชั่วโมง เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้ทรงเปียโนในการกุศล ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่อหารายได้มอบให้ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย พระปรีชาสามารถด้านดนตรีในครั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
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นอกจากเปียโนแล้ว ยังทรงช�ำนาญการเล่น “กีต้าร์” ซึ่ง
เป็นเครือ่ งดนตรีทสี่ ามารถน�ำไปด้วยได้สะดวก และเมือ่ มีกจิ กรรม
ในระหว่างที่ทรงศึกษา ทั้งที่โรงเรียนจิตรลดา หรือมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จะทรงกีต้าร์ร่วมกับพระสหายเสมอ
ในการเสด็จเยือนต่างประเทศแต่ละครัง้ หากมีโอกาสจะ
ทรงเปียโนพระราชทานแก่บรรดาข้าราชการไทย และชุมชนชาวไทย
ในต่างแดน เพื่อพระราชทานขวัญและก�ำลังใจ ดังเช่น เมื่อครั้ง
เสด็ จ เยื อ นสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามใน พ.ศ. 2543
เป็นความปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่งของผู้เข้าเฝ้า
ในปีเดียวกันนั้น ได้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการเสด็จทัศนศึกษาทัศนียภาพโดยทางเรือ
ตามล�ำน�้ำหลีเจียง เมืองกุ้ยหลิน รัฐบาลจีนจัดให้มีการบรรเลงเครื่องดนตรี “กู่เจิง” ถวาย กู่เจิงเป็นเครื่องดนตรีของ
ราชส�ำนักจีนโบราณ ท่วงท�ำนองและเสียงกังวานล�้ำลึกของสายพิณในครั้งนั้น เป็นที่ประทับพระทัยอย่างยิ่ง “นี่เป็น
เสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดในโลก ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินมา”


สายสัมพันธ์ผ่านเสียงดนตรี

เป็นที่กล่าวขานกันว่า ปราชญ์เท่านั้นที่จะสามารถดีดบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทนี้ได้พลิ้วไหวหวานลึกซึ้ง
เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย จึงทรงมุ่งมั่นศึกษาและฝึกซ้อมกู่เจิงอย่างจริงจังกับพระอาจารย์ชาวจีน จนสามารถ
ทรงเครื่องดนตรีนี้ได้ด้วยเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลานานถึงหลายปี ทรงฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุด และ
ทรงได้ร่วมแสดงกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราที่มีชื่อเสียงของจีนได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งทรงแสดงพระอัจฉริยภาพ
ผสมผสานเทคนิคการเล่นกู่เจิงกับเปียโนเข้าด้วยกัน ท�ำให้ท่วงท่าที่ปรากฏอ่อนช้อยงดงาม ราวกับศิลปินชั้นยอด
ของจีน
ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงตระหนักไปถึงการสร้างประโยชน์แก่ประเทศ รวมไปถึงการกระชับ
สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีน ผ่านทางเสียงดนตรี มีพระด�ำริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์
สองแผ่นดิน” ขึ้นครั้งแรก ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2544 พระอัจริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการบรรเลง
กู่เจิงสร้างความประทับใจแก่รัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก และประสงค์ให้การแสดงนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการแสดง
ดนตรีและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”
หลังจากนั้นมา ทั้งสองประเทศสลับเป็นเจ้าภาพจัดงาน การแสดงครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นใน พ.ศ. 2556 เป็นครั้งที่ 6
ณ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
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การแสดงทุกครั้งเป็นที่ประจักษ์ถึงความ
ส�ำเร็จและได้สร้างมิตรไมตรีระหว่างไทยและจีน
อย่างงดงาม ด้วยพระวิรยิ อุตสาหะและความทุม่ เท
ของพระองค์ โดยเฉพาะช่วงก่อนการแสดง จะทรง
ปลีกเวลาจากพระกรณียกิจต่างๆ เพื่อทรงฝึกซ้อม
ร่วมกับพระอาจารย์ฉางจิ้ง เพิ่มเติมจากที่ทรงหมั่น
ฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด นอกจากนี้
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยชุดต่างๆ ที่มาร่วม
ในการแสดง ได้มพี ระวินจิ ฉัยคัดเลือกอย่างพิถพี ถิ นั
เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่วัฒ นธรรมไทยเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์แบบและเป็นที่ตรึงตราใจแก่ผู้ชมเช่นกัน
“สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” มิเพียงเพื่อประโยชน์ทางการทูต แต่ทรงได้น�ำเสียงดนตรีมาเป็นกิจกรรมสร้าง
สาธารณกุศล ทรงมอบรายได้จากการจัดแสดงที่ประเทศไทยสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อน�ำไปด�ำเนินกิจกรรม
การกุศล ช่วยเหลือราษฎรยากจนอีกหลายต่อหลายชีวติ นอกจากนัน้ ยังมีพระเมตตาเผือ่ แผ่ไปถึงราษฎรทีต่ อ้ งพึง่ พา
บริการของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โปรดเกล้าฯ ให้น�ำรายได้จาก
การแสดงครั้งที่ 5 ใน พ.ศ. 2555 สมทบทุนให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. ด้วย เพื่อสนับสนุนการดูแลราษฎรด้านการแพทย์
และสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ
ในสาขาการศึกษาที่นับว่าเป็นศาสตร์แห่งการยกระดับจิตใจ
คือ สาขาศิลปะและดนตรี ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ทางการศึกษาด้าน
การดนตรีภายในประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนองพระด�ำริ
โดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนดนตรี เ ครื่ อ งสายตะวั น ออกที่ เ น้ น
เครื่องสายจีน อาทิ กู่เจิง เอ้อหู ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อ พ.ศ. 2553 ที่
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จไปเป็น
พระอาจารย์ ส อนการเล่ น เครื่ อ งดนตรี กู ่ เจิ ง แก่ นิ สิ ต อย่ า งใกล้ ชิ ด
ด้วยพระองค์เอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทรงถ่ายทอดวิธีการเล่นและเทคนิค
ต่างๆ ในการบรรเลงกู่เจิงด้วยความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ
นอกจากจะทรงโปรดปรานการดนตรีแล้ว ยังทรงมีพระปรีชา
สามารถด้านขับร้องเพลงได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่เมื่อทรงเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงขับร้องเพลงร่วมกับ
นักร้องวง เค ยู แบนด์ วงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัย และเมื่อโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปยัง
มหาวิทยาลัยต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ทรงขับร้องเพลงต่างๆ พระราชทานแก่นสิ ติ และนักศึกษา
อยู่เสมอ ซึ่งเพลงที่โปรดขับร้องเป็นพิเศษเป็นเพลงแนวคลาสสิกและ
โรแมนติก
นอกจากนี้ ในระหว่างการเสด็จเยือนต่างประเทศ จะพระราชทาน
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บรรดาข้าราชการ และชาวไทย
ในต่างแดนอยูเ่ สมอๆ โดยจะทรงขับร้องเพลงพระราชทานในทุกโอกาส
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ที่ทรงท�ำได้ และขณะประทับอยู่ในประเทศไทย โปรดที่
จะใช้ประโยชน์จากพระอัจฉริยภาพด้านการขับร้อง เพื่อ
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยทรงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต
การกุศลต่างๆ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
ทั่วประเทศ อาทิ คอนเสิร์ตการกุศล “ใกล้ดวงใจ
แต่ไกลสุดฟ้า” ใน พ.ศ. 2539 และคอนเสิร์ตการกุศล
“จากวันนั้น ถึงวันนี้” ใน พ.ศ. 2542
ทางด้านวรรณศิลป์ ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในการนิพนธ์บทเพลงได้อย่างเป็นเลิศเช่นเดียวกัน ทรงมี
สมาธิ แ ละทรงสามารถพระนิ พ นธ์ บ ทเพลงได้ ทุ ก หน
ทุกแห่ง แม้ในขณะประทับรถหรือเครื่องบินพระที่นั่ง
ขณะเสด็จทรงงานต่างๆ ทรงพระนิพนธ์ค�ำร้องเป็นบทกวี
ตามแรงบั น ดาลพระทั ย ด้ ว ยถ้ อ ยค�ำเรี ย บง่ า ย แต่ มี
ความหมายลึกซึ้งกินใจ
บทเพลงพระนิพนธ์ต่างๆ ได้มีการจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
หรื อ อั ล บั้ ม เพื่ อ น�ำรายได้ ส มทบทุ น มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ อาทิ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย ชุด “ราชสักการะ”
ทีท่ รงพระนิพนธ์และทรงขับร้อง เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ของ
สมเด็จพระวีรกษัตรีย์ไทย ซึ่งนอกจากจะมีความไพเราะงดงาม
ทั้งคีตศิลป์และวรรณศิลป์แล้ว ยังให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์
ไทยและกระตุ้นจิตส�ำนึกของความรักชาติ หนังสือบทเพลง
พระนิ พ นธ์ ชุ ด “ดวงแก้ ว ในดวงใจ” รวบรวมเนื้ อ เพลง
พระนิพนธ์อันไพเราะกว่า 50 เพลง และเทปเพลงพระนิพนธ์ ชุด “ขอนลอย” “เพียงรัก” “ด้วยกัน” “ดวงทิพย์”
และ “ใกล้ดวงใจ แต่ไกลสุดฟ้า”


งานศิลป์เพื่อชีวินผู้ยากไร้

ไม่เพียงแต่พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีเท่านัน้
ทีเ่ ป็นทีป่ ระจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี ยั ง ทรงมี พ รสวรรค์ ด ้ า นงานศิ ล ปะการ
ออกแบบในหลากหลายด้านเช่นกัน ทรงน�ำพระปรีชา
สามารถมาใช้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละผนวกกั บ งานการกุ ศ ล
ได้อย่างงดงาม จึงเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแก่ผู้คน
ทั้ ง หลาย เมื่ อ ได้ เ ห็ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมการกุ ศ ล
ในพระด�ำริเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ล้วนเพื่อประโยชน์แก่
ราษฎรทั้งสิ้น ดังเช่น โครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” ซึ่ง
แม้ ว ่ า จะทรงมี พ ระภารกิ จ ท่ ว มท้ น ในการทรงงานทั้ ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ แต่ ก็ ท รงเสี ย สละเวลา
ในยามค�่ ำ คื น เพื่ อ ทรงออกแบบและเรี ย งร้ อ ยสร้ อ ย
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ประดับมุกด้วยพระวิรยิ อุตสาหะ สร้อยงามลำ�้ ค่าเหล่านี้ เปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักและพระเมตตาต่อประชาชน
เพราะเงินบริจาคและรายได้ของการจ�ำหน่ายจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและในต่างแดน จะมีการน�ำไปร่วม
สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ด้วยทรงมีพระเมตตาและทรงเห็นใจผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ยากไร้เป็นพิเศษ เนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นความเจ็บปวดทรมานของผู้ป่วยมามากมาย รวมทั้งปัญหาอื่นๆ
ทัง้ หลายของผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีเ่ กิดจากความขัดสนยากจน ทรงเน้นเรือ่ งจิตใจ เรือ่ งครอบครัว เพราะปัญหามะเร็ง
ไม่ใช่กระทบเฉพาะตัวผู้ป่วยคนเดียวเท่านั้น แต่กระทบทั้งครอบครัว รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ เพราะค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสูงมาก ความทุกข์ทรมานของมะเร็งมิใช่ทุกข์จากความเจ็บป่วยจากโรคเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของความทุกข์
ของจิตใจ ครอบครัว และสังคม
เครื่องประดับ ฝีพระหัตถ์ที่ทรงประดิษ ฐ์ขึ้นนี้ แต่ละเส้ น
มีความงามในการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ไม่ซำ�้ กัน โดยทรงน�ำพลอย
เนือ้ อ่อน เครือ่ งเงิน คริสตัล และมุกน�ำ้ จืด มาเรียงร้อยในรูปแบบต่างๆ
เช่น สร้อยมุก สร้อยข้อมือ เข็มกลัด พร้อมทั้งพระราชทานสัญลักษณ์
ตราพระนามย่อ จ.ภ. ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ติดอยู่กับสร้อย
ทุกชิ้นด้วย

น�้ำพระทัยที่งดงามเปี่ยมไปด้วย
พระเมตตาได้สง่ ผลไปถึงผูป้ ว่ ยมะเร็งยากไร้
ที่เฝ้าคอยความหวังที่จะได้พ้นทุกข์จาก
ความเจ็บป่วย เพื่อจะได้มีก�ำลังใจต่อไป
ในการด�ำเนินชีวติ เปรียบเสมือนได้ชวี ติ ใหม่
ทรงสร้างแสงสว่างให้แก่หลายชีวิตที่ก�ำลัง
มืดมนไร้ซึ่งหนทาง
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พระวิ ริ ย อุ ต สาหะในการระดมทุ น ช่ ว ยเหลื อ
ราษฎรยากไร้ให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาคคงอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
ใน พ.ศ. 2558 มีพระด�ำริให้จัดท�ำโครงการ “ดร.น�้ำจิต”
จ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแต่ ง กายและเครื่ อ งใช้ ต ่ า งๆ
ภายใต้ตราสินค้า ดร.นำ�้ จิต เพือ่ หารายได้การกุศลสมทบทุน
มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ อี ก ทางหนึ่ ง และในเวลาต่ อ มาทรงใช้
พระปรีชาสามารถในงานศิลป์ โดยทรงออกแบบและลงสี
ลวดลายภาพอย่างสวยงาม เพื่อพระราชทานให้ไปจัดท�ำ
เป็ น ผ้ า คลุ ม ไหล่ แ ละเสื้ อ โปโลลายภาพวาดฝี พ ระหั ต ถ์
ส�ำหรับจ�ำหน่ายในโครงการ และเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิต
ศรัทธาได้ร่วมท�ำบุญกุศลด้วย
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังทรงสามารถ
ประยุกต์งานศิลปะร่วมกับความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างดงาม พระองค์โปรดการเลี้ยงปลาอย่างยิ่ง ทรงมี
พระปรีชาสามารถและเทคนิคการจัดตู้ปลาสวยงาม ได้เสด็จไปทรงจัด “ตู้ปลาฝีพระหัตถ์” ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ
อยู่เสมอ โดยมิทรงทราบมาก่อนว่าจะมีพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้น�้ำใดให้ทรงจัดบ้างในแต่ละครั้ง ด้วยพระอัจฉริยภาพ
ในงานศิลปะผนวกกับความรู้เกี่ยวกับปลา สัตว์น�้ำ และพันธุ์ไม้น�้ำอย่างลึกซึ้ง ทรงสามารถเลือกพันธุ์ไม้พันธุ์ปลา
ที่เหมาะสม ทรงออกแบบและทรงจัดตู้ปลาได้อย่างรวดเร็วและสวยงามเป็นธรรมชาติ พร้อมพระราชทานตู้ปลา
ฝีพระหัตถ์นี้แก่ผู้ประมูลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ไว้เป็นสิริมงคล
งานวันประมงน้อมเกล้าฯ เป็นอีกหนึ่ง
โครงการในพระด�ำริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 จัดโดย
กรมประมงและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ พื่ อ น ้ อ ม ร�ำ ลึ ก ถึ ง
พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ แ ล ะ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศรอดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และ
การประมง และเพื่ อ หารายได้ จ ากการจั ด งาน
สมทบทุนสร้างตึกสยามินทร์ ในโอกาสครบรอบ
100 ปี ของการสถาปนาโรงพยาบาลศิ ริ ร าช
และต่ อ มาได้ น�ำไปสมทบทุ น มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์
ส�ำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ งานนี้เป็นประโยชน์
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อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ
รวมไปถึงประชาชนทั่วไป มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
มากมายเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น�้ำ และพันธุ์ไม้น�้ำชนิด
ต่างๆ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า “ปลา” เป็นสัตว์น�้ำที่มีประโยชน์
ทัง้ เป็นแหล่งโปรตีนทีร่ าคาไม่แพง และเป็นสัตว์เลีย้ ง การส่งเสริม
ให้เยาวชนเลี้ยงปลาจะช่วยให้มีจิตใจอ่อนโยน และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ภายในงานยังมีนิทรรศการ
ให้ความรูท้ างการแพทย์ และบริการตรวจสุขภาพแก่ผเู้ ข้าชมงาน
ด้วย
นอกจากนี้ พระองค์ ไ ด้ ท รงนิ พ นธ์ ห นั ง สื อ ให้ ค วามรู ้
เกีย่ วกับการเพาะเลีย้ งปลา พระราชทานให้แก่กรมประมง ระหว่าง
พ.ศ. 2529 - 2531 จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ จิตวิทยาปลาคาร์ป
(เมื่อปลา) เทวดาตกสวรรค์ และปอมจอมยุ่ง ซึ่งกรมประมงได้
ขอพระอนุญาตจัดพิมพ์จ�ำหน่ายเผยแพร่แก่ประชาชน และน�ำรายได้
ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อให้ทรงด�ำเนิน
โครงการอันอ�ำนวยประโยชน์แก่ผู้ป่วยยากไร้ต่อไป
พระอัจฉริยภาพและผลงานด้านดนตรีและศิลปะทั้งมวล ล้วนเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และ
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างชาติ พระองค์จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่ประเทศ

 รางวัลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติองค์อัครศิลปิน 

รางวั ล ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ด ้ า นการแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมระหว่ า งจี น กั บ
ต่างประเทศ รางวัลสูงสุดทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่สนับสนุน
การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น กั บ ต่ า งประเทศ (พ.ศ. 2545
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
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รางวัลเหรียญทองเชิดชูเกียรติ CISAC Gold Medal Award ของสมาพันธ์แห่งสมาคม
ผู้สร้างสรรค์และนักประพันธ์เพลงระหว่างประเทศ (International Confederation of Societies of
Authors and Composers - CISAC) ยกย่องพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการดนตรี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของมวลชนทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ การแสดง
คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล และการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อกระชับ
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2547 ณ สาธารณรัฐเกาหลี)

รางวัล World Academy of Art and Science (WAAS) Special Award ของบัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตร์และศิลปะโลก ในฐานะชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงประสบความส�ำเร็จทั้งด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และด้านดนตรีและศิลปะ (พ.ศ. 2551 ณ สาธารณรัฐอินเดีย)
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พระนามงามสง่าทั่วสารทิศ

พระนามงามสง่าทั่วสารทิศ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยที่ทรงพระปรีชาสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาวิจัยนานาชาติ ทรงเล็งเห็นความจ�ำเป็นในการน�ำ
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบูรณาการในการพัฒนาประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นคุณปู การ
ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยทั่วหน้า


ทรงน�ำวิทยาการทันสมัยจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ในไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสถาปนา
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ขนึ้ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530
สถาบันฯ มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การน�ำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อันเป็นการด�ำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเอาพระทัยใส่ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎรและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขณะนี้แม้ทรงงานหนักมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ยังทรงมุ่งมั่น
ที่จะน�ำวิทยาการทันสมัยจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านอินทรีย์เคมี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
สิง่ แวดล้อม มาประยุกต์ใช้เพือ่ ความกินดีอยูด่ ขี องคนไทย
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โรงพยาบาลเมาท์ไซนาย
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยบาร์เกน
ราชอาณาจักรนอร์เวย์

วิทยาเขตการแพทย์รัมบัม
รัฐอิสราเอล

ในภาพข่าวการเสด็จต่างประเทศแต่ละครัง้ เราจะเห็นพระองค์ทรงเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย โรคมะเร็งและวิธีบ�ำบัดรักษา ตัวยารักษาโรค
สกัดจากพืช วิทยาการทางการแพทย์และวิทยาการทางสัตวแพทยศาสตร์ อีกทัง้ ยังเสด็จเยือนสถาบันด้านวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย องค์การระหว่างประเทศ องค์กรวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำในประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อทรง
รับฟังการบรรยายสรุปทางวิทยาการ และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ท�ำให้ทรงทราบถึงพัฒนาการ
ล่าสุด ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคตของวิทยาการแขนงต่างๆ
เพือ่ ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์กบั สถาบันชัน้ น�ำของโลกมีความต่อเนือ่ ง และบุคลากรของ
ทัง้ สองฝ่ายมีการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเชีย่ วชาญเป็นระยะๆ องค์ประธานสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ ได้ลงพระนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกับสถาบันชั้นน�ำของโลกเหล่านี้ อาทิ สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ และศูนย์คลินิกคลิงกันสไตน์ โรงพยาบาลเมาท์ไซนาย ของสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ส�ำนักงานสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักร วิทยาเขตการแพทย์รัมบัมของรัฐอิสราเอล
มหาวิทยาลัยบาร์เกนของราชอาณาจักรนอร์เวย์ และมหาวิทยาลัยนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
ในด้านการแพทย์โดยตรง ทรงทอดพระเนตรงาน
ด้านมะเร็งและการรักษาในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ
สถาบันที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ รวมทั้งวิทยาการด้าน
วิสัญญีแพทย์หรือการให้ยาชาและยาสลบ ทั้งยังทรงให้
ความส�ำคัญกับด้านเภสัชศาสตร์ อาทิ การพัฒนาวัคซีนและ
ยารักษาโรค รวมทั้งการพัฒนายารักษาโรคจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติด้วย
ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ทรงสนพระทัยที่จะน�ำ
วิ ท ยาการทางด้ า นสั ต วแพทยศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการเสด็จ
ทอดพระเนตรงานที่สถาบันสัตวแพทย์แห่งชาติ กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบิรน์
สมาพันธรัฐสวิส โรงพยาบาลสัตว์แมนฮัทตัน นครนิวยอร์ก
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ประเทศไทยมีพืชพันธุ์และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดด้าน โดยในส่วน
ของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการน�ำมารักษาโรคนั้น ทรงให้ความสนพระทัยเป็นพิเศษและได้เสด็จไปศึกษา
การด�ำเนินงานของสถาบันต่างๆ ในด้านนี้ เช่น ที่สถาบันเภสัชชีวภาพ มหาวิทยาลัยบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น
นอกจากนั้น ทรงเห็นโอกาสที่ไทยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสกัดเป็นน�้ำหอมได้ จึงเสด็จทอดพระเนตร
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งานด้านการสกัดน�้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโรงงาน
ผลิ ต น�้ ำ หอมที่ มี ชื่ อ เสี ย งของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส เพื่ อ น�ำ
ความรู ้ แ ละความร่ ว มมื อ จากโรงงานเหล่ า นั้ น มาพั ฒ นา
อุตสาหกรรมน�้ำหอมของไทยต่อไป
จากการเสด็จเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการ
ทอดพระเนตรงาน ได้ช่วยให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งแพทย์และสัตวแพทย์ไทย
ได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรในต่างประเทศ
ในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผลลัพธ์จากพระกรณียกิจทางวิชาการทั้งหลายในต่างประเทศเหล่านี้ ย่อมได้รับ
การ “ต่อยอด” ให้เป็นประโยชน์กบั วงการวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาความกินดีอยูด่ ใี นประเทศไทยต่อไปอีกยาวนาน



ทรงเป็นทูตสันถวไมตรียอดเยี่ยมของไทย

ในด้านการทูตนั้น การที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนต่างประเทศเพือ่ ทรงงานในด้านต่างๆ และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระประมุขหรือทรงพบปะกับประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี และผู้น�ำระดับสูงของประเทศต่างๆ นับเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อประเทศไทย เพราะเป็นการ
เจริญสัมพันธไมตรีกบั มิตรประเทศทีไ่ ด้ผลดียงิ่ ทรงเป็นเสมือนทูตสันถวไมตรีและผูแ้ ทนของประชาชนชาวไทยทัง้ มวล
ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการประชุมสุดยอดในด้านสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ซึ่งสหประชาชาติจัดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง ครั้งแรก
ที่นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 2 ที่นครโจฮันเนสเบิร์ก สหภาพ
แอฟริกาใต้ พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2555
ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพบกับ
ผู้น�ำสูงสุดของโลกที่มาร่วมประชุมมากกว่า 100 ประเทศ ทั้งในห้องประชุมและในพิธีการอื่นๆ
องค์ “ทูตสันถวไมตรี” ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ์และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นในหลาย
โอกาส ทรงเข้าเฝ้าฯ พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อครั้งทรงด�ำรงพระยศ
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เป็นมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน เชคฮามัด บิน
คอห์ลิฟะห์ อัล ทานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ และได้ทรงพบปะหารือ
ในหลายโอกาสกับนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี รองประธานาธิบดี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, นายจู หรงจี นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย
เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย และนาย
ชิมอน เปเรส ประธานาธิบดีรัฐอิสราเอล
ในการเสด็จเข้าเฝ้าฯ พระประมุข หรือทรงพบหารือกับ
ผู ้ น�ำต่ า งๆ นอกจากจะเป็ น การกระชั บ สั ม พั น ธไมตรี ร ะหว่ า ง
ประเทศไทยกับประเทศเหล่านั้นแล้ว ในสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์
ของประเทศไทยและประเทศเหล่ า นี้ มี ก ารรายงานข่ า วอย่ า ง
กว้างขวาง ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
ของทั้งสองประเทศในเวลาเดียวกัน
ประเทศไทยโชคดี ที่ มี “เจ้ า ฟ้ า หญิ ง ” ที่ ท รงได้ รั บ
ความชื่นชมจากผู้น�ำและประชาชนในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานา
ประเทศได้อย่างดียิ่ง


พระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์

ผู้อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาให้การ
ยอมรับในพระปรีชาสามารถของ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี จึ ง กราบทู ล เชิ ญ ให้ เ สด็ จ ไปทรงร่ ว ม
การประชุ ม หรื อ ทรงบรรยายทางวิ ช าการในหั ว ข้ อ
ต่างๆ ในที่ประชุมทางวิชาการที่ส�ำคัญๆ ทั่วโลก เรื่องที่
ทรงบรรยายนั้น มุ่งเน้นในเรื่องสุขอนามัยของมนุษย์
ที่ เ ป็ น การด�ำเนิ น งานหลั ก ของสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์
ได้แก่ การวิจัยด้านเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ และด้านพิษวิทยาสิง่ แวดล้อม ดังเห็นได้จาก
ตัวอย่างหัวข้อทีท่ รงบรรยาย อาทิ สมุนไพรและจุลนิ ทรีย์
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ในการพัฒนายา วิถกี ารเปลีย่ นแปลงของสารเคมีในร่างกาย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ฤี ทธิใ์ นการต้านและป้องกันมะเร็ง
จากทรัพยากรชีวภาพของไทย ผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กจากการสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อม สารหนูและผลต่อ
สุขอนามัยของมนุษย์ มะเร็งในประเทศไทย และบทบาทของสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

วงการวิทยาศาสตร์ของโลกจึงรู้จักพระนามของ “ปรินเซส จุฬาภรณ์ มหิดล ออฟ ไทยแลนด์” เป็นอย่างดี
และถวายการยกย่องอย่างสูงในพระปรีชาสามารถด้านวิชาการ ดังที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและ
เหรียญเกียรติยศเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องด้วยการทุ่มเทพระอุตสาหะของพระองค์ในการปรับปรุงคิดค้นวิธีการใหม่ๆ
ในการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงั ขยายผลไปถึงประเทศเพือ่ นบ้านและ
มิตรประเทศของไทยเช่นกัน
พระเกียรติยศที่ทรงได้รับ มิใช่เป็นพระเกียรติยศที่ทรงได้รับพระองค์เดียว แต่เป็นการถวายพระเกียรติยศ
ต่อพระราชวงศ์ของไทย อีกทั้งเป็นเกียรติยศต่อประเทศชาติและต่อวงการวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์ของไทยอีกด้วย


ทรงใช้มิติด้านดนตรีและวัฒนธรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ทรงมี
พระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด
และยังทรงพระนิพนธ์เพลงและขับร้องเพลงได้อย่างดีเลิศ
พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีน�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
ชาติ และเชือ่ มสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังเช่นเมื่อครั้งที่เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล
ใน พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2555 ข้ า ราชการไทยในรั ฐ
อิ ส ราเอลกราบทู ล เชิ ญ ให้ ท รงขั บ ร้ อ งเพลงภาษาฮี บ รู
ร่ ว มกั บ นั ก ร้ อ งยอดนิ ย มของอิ ส ราเอล คื อ Miss Ruhama Raz ทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ข องอิ ส ราเอล ท�ำให้
ชาวอิสราเอลได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถ และคุ้นเคยกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ
ปัจจุบัน พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีที่ประจักษ์ให้ได้เห็น คือ การทรง “กู่เจิง” หรือ “พิณจีน” เครื่องดนตรี
โบราณของจีนอายุกว่า 2,000 ปี แม้เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวจีนเองทราบดีว่าเล่นยาก แต่ด้วยพระวิริยอุตสาหะ
ทรงเรียนและฝึกฝนกู่เจิงจนทรงเล่นได้อย่างไพเราะ และด้วยท่วงท่าพลิ้วไหวสวยงาม
นอกจากนี้ ได้ทรงตระหนักว่า ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมสามารถน�ำมาใช้อย่างได้ผลดีในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและประชาชน จึงมีพระด�ำริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์
สองแผ่นดิน” ขึ้น โดยทรงเครื่องดนตรี “กู่เจิง” และทรงขับร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราเป็นครั้งแรก
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ใประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2544 นับว่าเป็นมิติใหม่ของ
การกระชั บ สั ม พั น ธไมตรี ที่ แ น่ น แฟ้ น และยั่ ง ยื น ระหว่ า ง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่าง
น่าประทับใจ รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและถวายความ
ร่ วมมื อ อย่ า งดีเยี่ยม โดยจัดส่ง คณะดนตรี นัก แสดง
และคณะนาฏศิ ล ป์ จ�ำนวนมากมาร่ ว มแสดง อี ก ทั้ ง
สองรั ฐ บาลเห็ น ชอบที่ จ ะสลั บ กั น เป็ น เจ้ าภาพเพื่อ จัด
การแสดงดนตรี แ ละวั ฒ นธรรมนี้ ใ นประเทศของตน
การแสดง “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” จึงจัดขึ้นต่อเนื่อง
มาแล้ ว ถึ ง 6 ครั้ ง ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเป็ น การจั ด แสดงใน
ประเทศไทย
ในการแสดง “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 2
เมื่อ พ.ศ. 2545 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลไทย
ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การแสดงคอนเสิ ร ์ ต ครั้ ง นี้ โดย
มอบหมายให้ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศ เป็ น ผู ้ แ ทนรั ฐ บาลไทยไป
ร่ ว มงาน ส่ ว นฝ่ า ยจี น ได้ ส ่ ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศไปร่วมด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งจัดให้มี
การถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วย
ผู้น�ำและประชาชนจีนมีความประทับใจมากที่เห็น “เจ้าฟ้าหญิงไทย” ทรงสามารถเล่น “กู่เจิง” ในระดับ
การแสดงคอนเสิร์ตได้ ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีจีนท่านหนึ่งแสดงความรู้สึกว่า “ฉันรู้สึกอายมากที่เป็นคนจีนแท้ๆ
ยังเล่นกู่เจิงไม่ได้ แต่ทรงใช้เวลาฝึกฝนเพียง 9 เดือน ก็ทรงสามารถเล่นออกคอนเสิร์ตได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก
ฉันจะให้หลานของฉันฝึกเล่นกู่เจิงตั้งแต่บัดนี้”
ในขณะที่ผู้ชมชาวจีนผู้หนึ่งปรารภว่า “การจะเล่น
กู่เจิงต้องฝึกฝนกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ทรงเริ่มฝึกฝนตอน
ทรงเป็นผูใ้ หญ่แล้ว และทรงสามารถเล่นได้ดขี นาดนี้ เป็นเรือ่ ง
เหลือเชื่อจริงๆ” นับว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
โดยแท้ หลังจากการแสดงในวันนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วั ฒ นธรรมของจี น ได้ ข อพระราชทานพระอนุ ญ าตถวาย
ต�ำแหน่ ง ให้ ท รงเป็ น “ทู ต สั น ถวไมตรี ท างด้ า นดนตรี ”
ของจีน
ส�ำหรั บ การแสดงทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยที่
ทรงน�ำไปร่วมประกอบการแสดง “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญ
อย่างมากต่อการคัดเลือกการแสดงและนาฏศิลป์ชุดต่างๆ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ช มต่ า งชาติ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยจากทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนาฏศิลป์ระดับสูงของไทย เช่น โขน ร�ำไทย ซึ่งมี
ความงดงามทั้งการแสดงและเครื่องแต่งกาย
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ในปัจจุบันประเทศต่างๆ เห็นพ้องว่า ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการกีฬาเป็น “พลังนุ่ม” หรือ “soft power”
อย่างหนึ่งในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดว่า พระองค์ทรงตระหนักดี จึงทรงน�ำ
มิตดิ า้ นวัฒนธรรมและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาช่วยกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย
และประชาชนไทยกับรัฐบาลและประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ รายได้จากการจัดการ
แสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” พร้อมกับ
เงินบริจาคที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายทั้งหมด ได้พระราชทานเพื่อ
สมทบทุนแก่มลู นิธจิ ฬุ าภรณ์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อีกทั้งโปรดเกล้าฯ ให้น�ำเงินจากมูลนิธิฯ
นี้ ไปบ�ำบัดทุกข์ผู้ป่วยยากไร้และรักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์
เช่น มอบเงินพระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา
พยาบาลต่างๆ และในการจัดหาเวชภัณฑ์ส�ำหรับหน่วยแพทย์
พระราชทานเคลื่อนที่


ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิงของประชาชน” มิ่งขวัญของพสกนิกรไทยในต่างแดน

ในหลายโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จต่างประเทศเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมตามค�ำกราบทูลเชิญของฝ่ายผู้จัดงาน และได้ทรงจัดเวลาให้สามารถ
พระราชทานพระวโรกาสให้ชาวไทยและครอบครัวเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ก�ำหนดการจะประกอบด้วยการทรงดนตรี
กูเ่ จิงหลายเพลง พระด�ำรัสในเรือ่ งต่างๆ และสุดท้ายคือ การพระราชทานของทีร่ ะลึกให้แก่ผมู้ จี ติ กุศลทุกคนทีบ่ ริจาค
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เงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ในโครงการเครื่องประดับ “ถักร้อย - สร้อยรัก” ซึ่งยังความปลาบปลื้มมิรู้ลืมให้แก่
ผู้ได้เข้าเฝ้าทั้งหลาย
ในช่วงทีป่ ระชาชนชาวไทยต่างกังวลในพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และอยากทราบความคืบหน้าของพระอาการประชวรนั้น “เจ้าฟ้าหญิง” ทรงเล่าถึงพระอาการ การถวาย
การรักษาของคณะแพทย์ และการที่พระองค์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
สมเด็จพระราชบิดาในการรับใช้ประชาชนต่อไปจนถึงที่สุด หลายครั้งทรงน�ำผู้เข้าเฝ้าทั้งหมดสวดมนต์ถวายพระพร
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท�ำให้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าในวันนั้นมีสภาวะจิตใจ
แช่มชื่นขึ้น ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลถวายแด่ในหลวงผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย
นอกจากนี้ หากผู้เข้าเฝ้ามีข้อสงสัยในเรื่องใด
สามารถยืนขึ้นกราบทูลถามได้โดยตรง และหาก
เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ถ้าจ�ำเป็นต้องให้รายละเอียดบางประการ
ก็จะทรงมอบหมายให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในคณะตามเสด็จ
เป็นผู้ให้รายละเอียดดังกล่าว เพื่อจะได้มีการด�ำเนิน
การช่วยเหลือต่อไป
แม้จะอยู่ในแดนไกลบ้าน ผู้เข้าเฝ้าล้วน
มีความรูส้ กึ ปลาบปลืม้ ทีม่ โี อกาสร่วมในโครงการกุศล
ต่างๆ เช่น “ถักร้อย - สร้อยรัก” และได้บริจาคเงิน
ให้แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคมะเร็งที่ยากไร้ อีกทั้งปลื้มปีติในบุญอย่างสูงของตน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องประดับฝีพระหัตถ์ที่งดงามสูงค่า
โดยตรงจากพระหัตถ์ของ “เจ้าฟ้าหญิง” นอกจากนี้ ผู้เข้าเฝ้าทั้งหลายยังสามารถร่วมท�ำบุญด้วยการบริจาคเงิน
สมทบทุนโครงการในพระด�ำริ “ดร.น�้ำจิตเพื่อสาธารณกุศล” และ “ดร.น�้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถา” ด้วย

ปัจจุบันนี้มีคนไทยจ�ำนวนมากที่ท�ำงานหรือมีครอบครัวในต่างประเทศ เมื่อทราบว่า “เจ้าฟ้าหญิง” จะเสด็จ
เยือนเมืองที่พวกเขาพ�ำนักอยู่ หรือแม้แต่เพียงเสด็จผ่านเพียงชั่วครู่ ก็จะชวนกันเดินทางมาทั้งครอบครัวเพื่อ
รอรับเสด็จ และยิ่งหากเป็นในเมืองใหญ่ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา เมื่อพวกเขาทราบว่า “เจ้าฟ้าหญิง” โปรดเกล้าฯ ให้
สถานเอกอัครราชทูตจัดให้มีการเข้าเฝ้า จะเดินทางมาร่วมกันอย่างคับคั่ง จนบางครั้งสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ต้องเปิดให้แสดงความจ�ำนงและลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะความจ�ำกัดของสถานที่ หลายคนขึ้น
เครื่องบินมาจากมลรัฐหรือประเทศใกล้เคียง และหลายคนกล่าวว่า “ต้องไม่พลาดโอกาสอันดีเช่นนี้ เพราะเมื่ออยู่ที่
เมืองไทย ยังไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดได้เหมือนกับที่นี่”
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สิ่ ง เหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ชั ด ว่ า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิงของประชาชน” ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรไทย แม้ในต่างแดนทรงช่วยให้
ชาวไทยเหล่านี้รู้สึกอบอุ่น หายว้าเหว่เมื่ออยู่ไกลบ้าน และมีความรักในชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น
น�้ำพระทัยอันงดงามที่มีต่อชาวไทยในแดนไกลจะคงอยู่ในจิตใจของพวกเขาไปชั่วชีวิต
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกอปรด้วย
พระอัจฉริยภาพทางวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกได้ยอมรับ ในการด�ำเนินพระกรณียกิจในต่างประเทศ
ได้ทรงเป็นทูตสันถวไมตรียอดเยีย่ มของไทย พระองค์ทรงงานเพือ่ “รับใช้ประชาชน” จนทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษาแล้ว และจะยังคงทรงงานต่อไปอีกชั่วกาลนาน ประชาชนชาวไทยล้วนมีความปลาบปลื้มและ
ภาคภูมิใจมิรู้ลืม ที่พระเกียรติและพระนามนั้นงามสง่าไปทั่วสารทิศอย่างแท้จริง
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องค์พุทธมามกะ

องค์พุทธมามกะ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับ
การปลูกฝังด้านพระพุทธศาสนาจากพระราชบิดาและพระราชมารดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จึงทรงมีพื้นฐาน
ความรู้จากทั้งสองพระองค์ และได้ทรงศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึ้ง ควบคู่กับการน�ำไปปฏิบัติอยู่เสมอ

พระจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ เป็นอีกด้านหนึ่งที่ชาวไทยมีความประทับใจ ด้วยด�ำรงพระองค์เป็น “พุทธมามกะ”
และ “พุทธศาสนูปถัมภก” ผูซ้ งึ่ เปีย่ มด้วยพระศรัทธาอย่างแรงกล้า เอาพระทัยใส่บ�ำรุงและผดุงพระพุทธศาสนา อัน
เป็นศาสนาของชาติไทย ทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะพุทธศาสนิกชนเป็นนิจ ทรงเคร่งครัดยึดมั่นด�ำรงธรรมะและ
ทรงด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทยเสมอ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ท รงมี โ อกาสเสด็ จ เยื อ นสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย จะเสด็ จ ไปทรงสั ก การะพระบรมสารี ริ ก ธาตุ
ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในกรุงนิวเดลี ซึ่งถือเป็นศาสนวัตถุสูงค่าแทนพระบรมศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สักการะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคล
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัย
ในการปฏิ บั ติ ธ รรมกรรมฐาน และเป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า
ทรงศรัทธาพระอริยสงฆ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี อย่างแท้จริง ทรงได้ศึกษา
ธรรมะกับหลวงตามหาบัวนานถึง 15 ปี และทรงยึดพระธรรม
และแนวทางของหลวงตาในการปฏิ บั ติ พ ระองค์ ตั้ ง แต่
เมือ่ ครัง้ กระนัน้ เมือ่ หลวงตาอาพาธ แม้ยามพระองค์ประชวร
จนพระด�ำเนินไม่ได้ต้องประทับรถเข็น ก็มิได้เป็นอุปสรรค
ในการดูแลอริยสงฆ์ที่ทรงเทิดทูนดุจ “บิดาบุญธรรม” ในทางธรรม เสด็จไปทรงเยี่ยมอาการอาพาธอย่างสม�่ำเสมอ
และทรงใส่พระทัยเป็นกรณีพเิ ศษในเรือ่ งของการรักษาพยาบาลหลวงตา ยากจะหาผูใ้ ดเสมอเหมือน จวบจนหลวงตา
ละสังขาร เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554
หลังการดับขันธ์ของหลวงตามหาบัวแล้ว ทรงเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงาน “โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” ของหลวงตาจนจบโครงการ
เมื่อครั้งยังมีชีวิต หลวงตามีเมตตาธรรมอย่างสูงและมีบทบาทในการ
เผยแพร่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นผู้น�ำ
ในการช่วยเหลือค�้ำชูประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เงินและทองที่ได้รับ
บริจาคจากศรัทธามหาศาลทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์ทวั่ สารทิศมีตอ่ ธรรมะค�ำสอน
วัตรปฏิบตั ิ และการด�ำรงสมณเพศของท่าน หลวงตามอบให้กบั ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น เพื่อน�ำไปเป็นทุนส�ำรองของประเทศ

“อดีตมัวเมา อนาคตท�ำเมา ปัจจุบันธรรมโม”
คือ ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้ เพราะฉะนั้น ไม่ควรหมกมุ่น
ยึดติดอดีต ท�ำให้จติ ใจเศร้าหมอง อดีตมีสงิ่ ทีด่ อี ย่างเดียว
คือ เป็นเครื่องเตือนใจตัวเอง ส่วนอนาคตท�ำเมา ก็อย่า
เอาไปท�ำนาย ท�ำให้จิตฟุ้งซ่านแล้วเป็นทุกข์ ปัจจุบัน
ธรรมโม ให้เราท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตก็ย่อมดีด้วย”
พระด�ำรัสตอนหนึ่งขณะทรงบรรยายหลักธรรมของ
หลวงตามหาบัวแก่ประชาชน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในงานแถลงข่าวหนังสือความในใจของข้าพเจ้า (พ.ศ. 2554)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ วัดป่าบ้านตาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุเครื่องอัฐบริขาร เก็บรวบรวมประวัติและ
หนังสือของหลวงตามหาบัว ตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ ค�ำสอนของหลวงตา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ เพื่อเตือนใจชนรุ่นหลังให้ร�ำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม และ
ยึดถือหลวงตาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ท�ำความดีเพื่อความวัฒนาถาวรของพระพุทธศาสนา
และประเทศชาติสืบต่อไป
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เมื่อ พ.ศ. 2555 ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เสด็จไปเป็น
ประธานในการแถลงข่าวก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ มีพระด�ำรัสว่า
“...ข้าพเจ้าน้อมรับเป็นประธานด้วยความเต็มใจ เพราะ
นอกจากเป็ น การแสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ ท่ า นพ่ อ แล้ ว
ยังเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลัง ซึ่งไม่มีโอกาส
ได้รับค�ำสั่งสอนจากท่านพ่อโดยตรง ได้ทราบถึงคุณงามความดี
ที่ท่านพ่อได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ เพื่อให้
เป็นสถานที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาและประวัติของท่านพ่อตั้งแต่
แรกเกิดจนละสังขาร…
“...ส�ำหรับโครงการนี้ข้าพเจ้าอยากเห็นพระธรรมเจดีย์
เรียบง่าย สง่างาม และมีความคงทน แต่จะส�ำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่
กับแรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทุกคน”
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทรงทอดผ้าป่ามหากุศลสมบทุนโครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ ส�ำนักสงฆ์สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ในฐานะพุทธมามกะ ทรงแสดงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ด้วยการทรงเป็น
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม เผยแพร่พระธรรมค�ำสอน และทรงร่วมท�ำนุบำ� รุงพุทธศาสนา เพือ่ ให้เป็นเสาหลักด้านศีลธรรม
และจิตใจของประชาชาติไทยตลอดกาล
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้าน
พระจริยวัตรงดงามและเพียบพร้อม เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาไม่มีที่สิ้นสุด
ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ทรงอุทิศพระวรกายแม้ยามประชวร
ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ
เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ประชาชนในผืนแผ่นดินไทย
อันเป็นคุณูปการแก่บ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์
พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และยกย่องสรรเสริญทั้งในและต่างประเทศโดยทั่ว
ปวงประชาน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ
ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์
เพื่อประโยชน์สุขของ “ชาติ” และ “ราษฎร”

มูลนิธิจุฬาภรณ์

