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ฉบับที่ 2

 เทิดพระเกียรติ	 ธ	ดั่งดวงประทีป	 รู้จักมูลนิธิจุฬาภรณ์	 ห้องข่าว
 พระศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา พระสมัญญา	“สิริศิลปิน” ความก้าวหน้ามูลนิธิจุฬาภรณ ์ ผลส�าเร็จสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์



ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนถวำยชัยมงคล

และน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยสดุดี





ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ทรงตัดสินพระทัยเลือกศึกษาในเส้นทาง

วิทยาศาสตร์ตามพระราชประสงค์ของพระราชมารดาแม้จะ

โปรดด้านศลิปะกต็าม ทรงประสบความส�าเรจ็อย่างดเีลศิด้วย

ทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตถึง 4 ใบ อีกทั้งมีพระปณิธาน

อนัมุง่มัน่ในการศกึษาค้นคว้าองค์ความรูด้้านวจิยัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการ

สาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 

เพื่อน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วผืนแผ่นดินไทย อาทิ  

ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข โดยน�าองค์ความรู้

ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการรกัษาผูป่้วยมะเรง็และผูป่้วยโรคท่ัวไป 

รวมไปถงึการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนทัว่ทกุภมูภิาค

องค์สิริศิลปินเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

ทรงส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านศิลปะ

ปริญญาแห่งความสุขที่ทรงเลือกศึกษาด้วยพระองค์เอง

“...ลูกมีหน้าที่จะต้องเรียนหนังสือ

ให้มีความรู้ เพื่อจะได้ออกมาท�างาน

เพื่อประเทศชาติต่อไป..”

ค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ทีพ่ระราชธิดาทรงน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และได้เป็นแรงบันดาลพระทัย 

ในการทรงงานเพื่อชาติและประชาชนเสมอมา
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ยามเมื่อทรงว่างเว้นจากพระกรณียกิจใหญ่น้อย

นานัปการ ทรงทบทวนถึงการทรงงานต่างๆ ที่ผ ่านมา  

ทรงค้นพบว่ายังมีอีกหนึง่ส่ิงทีท่รงรกัและมคีวามสขุทกุครัง้ 

เมื่อได้คิดถึงหรือมีโอกาสท�า คือ “การท�างานศิลปะ”  

ซึ่งเปรียบเสมือนการบ�าบัดจิตใจ (Art Therapy) ให้มีความสุข

และผ่อนคลาย ภายหลังจากพระภารกิจท่ีเกี่ยวพันกับชีวิต 

และทกุข์สขุของผู้อ่ืนตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมา

ความรักและความสุข

จาก “การทรงงานศิลปะ”

จากการวาดภาพธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ ์

ที่อยู่รายรอบพระองค์ เช่น ภาพดอกบัว ดอกกุหลาบ และ

ผีเสื้อ ทรงส่งต่อความสุขเหล่านี้โดยการน�าลวดลายต่างๆ  

จากภาพวาด ไปต่อยอดผลิตเป็นเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ 

เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 

พระปรีชาสามารถด้านศิลปะเป็นที่ประจักษ์แก่ 

ชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยทรงได้รับเชิญจาก บริษัท แอสปรี 

ลอนดอน (Asprey London) สหราชอาณาจักร ให้ทรงร่วม

ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีและเครื่องแต่งกาย โดยใช้

แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ 

ทรงบูรณาการศาสตร์หลายแขนงลงในชิน้งานท่ีทรงออกแบบ

ได้อย่างงดงามลงตัว ซึง่มีทัง้ลวดลายของสตูรเคมี คณิตศาสตร์

และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วย นอกจากนี ้ยังทรง 

มีภาพวาดจากการศึกษาด้วยพระองค์เอง และมีพระสมาธ ิ

ในการวาดภาพติดต่อกันหลายชั่วโมง ซึ่งเมื่อพระองค์เจ้า 

สิริภาจุฑาภรณ์ทรงสังเกตเห็น จึงได ้กราบบังคมทูลว ่า  

“น่าจะได้ทรงเรียนเขียนลายไทยด้วย”

w w w . c r i . o r . t h

5



ในเวลาต่อมา จึงทรงเริ่มศึกษาการวาดลายเส้นจิตรกรรมไทย โดย 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอ

พระราชทานพระอนุญาตให้ นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขา 

ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นพระอาจารย์ถวายการสอน การศึกษาศิลปะในครั้งนี้  

เป็นแรงบันดาลพระทยัให้ทรงศกึษาการวาดภาพอย่างจรงิจงั จงึมพีระประสงค์ทีจ่ะ

เข้าศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาทศันศลิป์ คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ โดยทรงสมัคร

เรียนแบบออนไลน์ และกรอกเอกสารการสมัครเรียน พร้อมกับแนบ Portfolio  

ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปเสือ เสนอแก่คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณา 

เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป อีกทั้งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทรงศึกษา ก็ทรงปฏิบัติ

พระองค์เฉกเช่นนักศึกษาปกติทั่วไป 

เช่นกัน ด้วยพระวิริยอุตสาหะผนวกกับ

ความมุ่งมั่นต่อการเล่าเรียน ทรงมิเคย

ย่อท้อแม้จะมีพระภารกิจมากมาย  

แต่ยังทรงหมั่นฝึกฝนและสร้างสรรค์ 

ผลงานการวาดภาพอย่างสม�่าเสมอ  

ทั้งระหว่างการเรียนท่ีคณะจิตรกรรมฯ 

และที่พระต�าหนัก โดยทรงน�าผลงาน

จ�านวนมากน�าเสนอให้คณาจารย์ผูถ้วาย

การสอนได้ถวายค�าแนะน�าอยู่เสมอ  

นบัเป็นความภาคภมูใิจของคณะผูถ้วาย

การสอน ท่ีทรงมีความตั้งพระทัยและ

มุมานะในการเล่าเรียนอย่างดียิ่ง

ด้วยพระประสงค์ทีจ่ะทรงศึกษา

ตามหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป ์ฯ  

ซึ่ งมุ ่ ง เน ้นให ้ผู ้ เรียนเป ็น “ศิลป ิน 

มืออาชีพ” โดยผู ้ เรียนต้องพัฒนา 

ทกัษะจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ พระองค์ 

จะต้องทรงน�าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ด้วยพระองค์เอง และจดันทิรรศการเพ่ือ 

เผยแพร่แก่สาธารณชน จ�านวน 2 ครั้ง 

ตามกฎของการท�าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้

ทรงด�าเนนิการทกุอย่างตามกฎระเบยีบ

ของมหาวิทยาลัยทุกประการ โดยทรง 

น�าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อว่า 

“หลากลาย หลายชีวิต” (Various 

Patterns; Diversity of Life) จัดขึ้น 

ครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 
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 คุณลักษณะในผลงานฝีพระหัตถ์

รูปแบบผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์

เป็น “ศิลปะนาอีฟ” (Naive Art) งานสร้างสรรค์ท่ีม ี

ความบริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติ ไม่ยึดติดหลักทฤษฎีทาง

วชิาการของศลิปะใดๆ แต่แสดงออกซึง่สญัชาตญาณและ 

ความรู้สึกภายในจิตใจ

เทคนิคการใช้สี

ทรงเป็น “พระองค์แรก” และเป็นครั้งแรกในการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ “สีโคปิค” (COPIC) 

ปากกาเมจิกสีน�้าหัวแหลมที่ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม 

ผลงานที่ทรงสร้างสรรค์ จึงมีความละเอียดประณีต งดงาม และเป็นเอกลักษณ์

ลวดลายผลงาน

ทรงบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีการแพทย์ และการแพทย์ ฯลฯ โดยทรงน�าลวดลายสญัลกัษณ์ 

สูตรเคมี รูปทรงโมเลกุล การประกอบของตัวพันธะเคมีในโมเลกุล  

ตัวอักษรภาษาญ่ีปุ ่น ตัวเลข รูปหัวใจ ดอกไม้ และทิวทัศน์ธรรมชาติ  

เข้ามาอยู่ในผลงาน รวมถึงนกฮูกและสัตว์ปีกต่างๆ ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ 

ความรู้สึก ผ่านรูปทรง ความหมาย เร่ืองราว และความเป็นตัวตนของ 

สรรพสิ่งในบริบทรอบข้าง

ส�าหรับครั้ งที่  2  

โปรดให ้ จัดนิทรรศการ

วิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบ

จบภาคการศึกษา เมื่อเดือน

มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอศิลป์

พิมานทิพย์ อ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 
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จากความสุขพระทัยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ที่ทรงรัก ขณะเดียวกันกับท่ีทรงมีอีกห้วงความรู้สึกหนึ่งคือ 

พระประสงค์ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สามารถเข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง

และเท่าเทียมกัน จึงทรงมีแนวพระด�าริที่จะน�างานศิลปะ 

ที่ทรงรักมาต่อยอดเพื่อท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วย

“...วิทยาศาสตร์เป็น

ส่วนประคับประคองประเทศ

ในระหว่างที่ประเทศเดือดร้อน...

...ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง

ที่ผสมผสานกันสองสาขา

เพื่อน�ามาสู่การช่วยเหลือราษฎร

ในยามที่ประชาชนล�าบาก...”

พระอจัฉรยิภาพด้านการวจิยัวทิยาศาสตร์ การแพทย์

และการสาธารณสุข ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทุกหมู่

เหล่า ส่วนพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถที่โดดเด่น

อกีด้านหนึง่คอืด้าน “ศลิปะ” นัน้ กเ็ป็นท่ีประจกัษ์เช่นเดยีวกัน

ด้วย พระองค์มีพระวิริยอุตสาหะใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจ 

ในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้ากับศิลปะได้อย่างงดงาม  

ในขณะเดียวกัน ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย  

โดยเฉพาะแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ในเรื่องของการใช้และจัดสรร

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่อีกทั้งให้ความสุขด้วย  

ดังการวาดภาพท่ีโปรด และการสานต่อความฝันของพระองค์

ด ้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านศิลปะ  

ซึ่งทรงแสดงให้เห็นว่า “การศึกษาเรียนรู้ สามารถท�าได้ตลอด

ชีวิต” 
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ด้วยพระปรชีาสามารถและพระปณธิานอนัแรงกล้า จงึมพีระด�ารใิห้จดัท�าภาพพมิพ์จากภาพวาดฝีพระหตัถ์ออกจ�าหน่าย 

พร้อมทัง้น�าลวดลายจากภาพมาต่อยอดจดัท�าเป็นผลติภณัฑ์หลากหลายชนดิ เพือ่หารายได้น�าไปช่วยเหลอืประชาชนผูย้ากไร้

และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนที่เจ็บป่วย และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผ่านการด�าเนินงาน

จากมูลนิธิในพระด�าริ อันได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและ 

สัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

	รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธาน
กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ 
กราบทลูถวายพระพรชยัมงคลและน้อมเกล้าฯ แสดงความ
ยินดีในโอกาสที่ทรงได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทศันศลิป์

	ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ                         
ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์  ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการ 
ฝ่ายหาทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจ�าปี 2563 กราบทูล
ถวายรายงานการจัดงานฯ

เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “ศิลป์เพื่อชีวิต” เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ

องค์อคัรศลิปินเจ้านกัวิทยาศาสตร์ทรงงานทกุด้านด้วยความรกัและความสขุ ตลอดจนทรงน�าผลงานทัง้ด้าน 

“ศาสตร์” และ “ศิลป์” มาสร้างสรรค์ต่อยอดหารายได้ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

โดยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพซึ่งเป็นท่ีประจักษ์ ล้วนเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ 

ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง 

	องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรายได้จากการจ�าหน่ายภาพวาด 
ฝีพระหัตถ์ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ และพระราชทานเงินให้แก่มูลนิธ ิ
จุฬาภรณ์ โดย ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงได้รับการปลูกฝังความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต ่

ยังทรงพระเยาว์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจในฐานะ 

ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกตามบูรพขัตติยประเพณีอย่างสมบูรณ์ ทรงเป็นพุทธมามกะผู้เคร่งครัดในการปฏิบัต ิ

บชูายิง่ ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลโดยสม�า่เสมอ ทรงด�ารงพระองค์อยู่ในธรรม และทรงแสดงพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ 

อยู่เป็นนิจ จึงเป็นสิ่งที่ท�าให้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงซึมซับคุณค่าอันประเสริฐย่ิงนี้มาโดยตลอด กอปรกับ 

ทรงมีพระวิริยอุตสาหะศึกษาหลักธรรมค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังด้วย 

		พระศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา 

องค์ประธานสถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ทรงสบืสานพระศาสนาด้วยพระศรทัธาทีม่ัน่คง โปรดการสนทนาธรรมกับพระสงฆ์

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย และทรงน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนต่างๆ มาเป็นแนวทางในการด�าเนินพระจริยวัตรตามวิถี 

แห่งธรรม โดยเฉพาะเมื่อได้ตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชมารดายังวัดป่าบ้านตาดในหลายโอกาส  

ทรงมคีวามเลือ่มใสศรทัธาในหลกัค�าสอนของ “หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน” เป็นอย่างสงู โดยทรงปวารณาพระองค์เป็น

ศิษย์และบุตรบุญธรรม และทรงยึดมั่นพระธรรมค�าสอนของหลวงตาพระมหาบัว เป็นหลักส�าคัญในการทรงงานเพื่อพสกนิกร

ตลอดมา ดังที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์เมื่อ พ.ศ. 2554 ในหนังสือ ความในใจของข้าพเจ้า ใจความตอนหนึ่งว่า
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 ทรงธ�ารงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน 

โดยทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

“...พลงัใจของข้าพเจ้าทีท่�าให้ท�างานลลุ่วง

ไปด้วยดีมีอยู ่3 พระองค์ องค์แรก คอื พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  พระองค์ที่สอง

ควบคูก่นัคอื สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  

(ในรัชกาลที่ 9)  ตั้งแต่เด็กมาเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่ 

ที่ต้องท�างานเพื่อประชาชน...ส�าหรับแรงใจในการ

ท�างานองค์ทีส่าม คอื หลวงตามหาบวั ทีเ่ป็นเหมอืน

พ่อบุญธรรม ท่านท�าเพื่อส่วนรวมตลอด...

...จะเห็นว่าแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าไม่เคย 

ท�าอะไรเพ่ือตัวเอง...ทั้งสองพระองค์เปรียบเสมือน

ธงชยัทีท่�าให้ข้าพเจ้าท�างาน และความรกัความห่วงใย

ที่เพื่อนมนุษย์มีให้ข ้าพเจ้าก็เป็นแรงบันดาลใจ 

อย่างยิ่ง และในฐานะลูกบุญธรรมของหลวงตา  

จะเผยแผ่ธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ด้วย”

นอกจากนี้ ในหลายโอกาสที่เสด็จเยือนกรุงนิวเดลี 

สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อทรงงานทางวิชาการ ทรงแสดงความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์โดย

เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติในกรุงนิวเดลี ซึ่งถือเป็นศาสนวัตถุสูงค่าแทน 

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุด

ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณารับเป็น 

องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์  

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 

ณ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ�าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี ตามค�ากราบทูลเชิญของคณะศิษยานุศิษย์ 

ซึ่งมีความประสงค์ท่ีจะสร้างอนุสรณ์สถานแสดงหลักธรรม  

ค�าสอนของหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน ผูเ้ป็นแบบอย่าง

ในการท�าความดีเพื่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และเพื่อ

ระลึกถึงคุณูปการในฐานะท่ีเป็น “ถูปารหบุคคล” โดยทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา

จุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรโีนเวท เป็นผูด้�าเนนิการออกแบบ

ก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น 
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หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้มีคุณูปการและเมตตาธรรมอย่างสูงต่อสงฆ์และ 

ฆราวาส ท้ังด้วยธรรมะค�าสอนและกิจสงเคราะห์ต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วย “โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” ซึ่งเป็นการระดมเงินและทองค�าจากการบริจาคของประชาชน  

เพื่อมอบให้แก่คลังหลวงส�าหรับเป็นทุนเงินตราส�ารองของประเทศ อันเป็นแบบอย่างของจิตใจท่ีงดงามและการเสียสละตน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

องค์ประธานโครงการฯ ทรงติดตามการด�าเนินงาน

ต่างๆ ของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ อย่าง

สม�่าเสมอ นับตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง จนถึงพิธีวาง 

ศิลาฤกษใ์น พ.ศ. 2556 ซึ่งการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ 

พระธรรมวิสุทธิมงคลนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

สิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบร่วมกับทีมงานสยามรีโนเวท 

ตามสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผสมผสานกับ

ศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสานแบบล้านช้างที่มีความงดงามและ 

ทรงคณุค่า โดยองค์ประธานโครงการฯ ได้เสด็จไปทรงตดิตาม

ความคืบหน้าการก่อสร้าง และทรงประกอบพิธีทางศาสนา 

ในโอกาสส�าคญัๆ ทกุครัง้ ด้วยพระบารมแีละพลงัศรทัธาแห่ง

ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ท�าให้การก่อสร้าง

ด�าเนินและส�าเร็จลุล ่วงไปด้วยดี โดยมีก�าหนดเปิดให้

พุทธศาสนิกชนเข ้าสักการะได ้ประมาณเดือนมีนาคม  

พ.ศ. 2564

“...นอกจากจะเป็นการแสดงความกตญัญู

กตเวทีต่อท่านพ่อแล้ว ยังเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์

เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลัง ซึ่งไม่มีโอกาสได้รับค�าสั่งสอน

จากท่านพ่อโดยตรง...

...ได้ทราบถึงคณุงามความดีทีท่่านพ่อได้อุทศิตน

เพ่ือพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ เพ่ือให้เป็น

สถานที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาและประวัติของ 

ท่านพ่อตั้งแต่แรกเกิดจนละสังขาร...

. . .ส�าหรับโครงการน้ี ข ้าพเจ ้าอยากเห็น 

พระธรรมเจดีย์เรียบง่าย สง่างาม และมีความคงทน 

แต่จะส�าเร็จได้หรือไม่ ขึ้นอยู ่กับแรงศรัทธาของ

ศิษยานุศิษย์”พระด�ารสัองค์ประธานโครงการฯ  เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราฯ จังหวัดอุดรธานี
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	พิธีบวงสรวงและพิธียกปลียอดพระเจดีย์ 

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าสริิภาจฑุาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฯ เพื่อเตรียม

การยกยอดฉัตรพระเจดีย์ในล�าดับพิธีต่อไป

	ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล 

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา การก่อสร้างส่วนหลักทั้ง 3 ส่วน ได้แก่  

พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 85 จึงสมควรแก่เวลา 

ที่จะด�าเนินงานส�าคัญ คือ พิธียกยอดฉัตรทองค�าของพระเจดีย์ องค์ประธานโครงการฯ  

มีพระประสงค์ให้ปลียอดและฉัตรพระเจดีย์มีความงดงามอย่างท่ีสุด เพ่ือน้อมถวายเป็น 

พุทธบูชา และเพื่อสักการะพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบูรพาจารย์ของประเทศ อาทิ หลวงปู่มั่น  

ภูริทัตโต หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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	พิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

ซึ่งเป็นวันครบรอบชาตกาล 107 ปี ของ 

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  

และเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์ประธาน 

โครงการฯ ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน 

ในพิธียกยอดฉัตรทองค�าและฉัตรทองค�า 

ชั้นที่ 1 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

สิรภิาจุฑาภรณ์  องค์ประธานคณะออกแบบ

โครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์ธรรมเจดย์ีฯ 

 เฝ้ารับเสด็จ

ยอดฉัตรทองค�า มีขนาดความกว้าง 0.31 เมตร สูง 1.17 เมตร  

น�้าหนักทองค�า 86.2 กิโลกรัม 

ยอดฉัตรชั้นที่ 1 มีขนาดความกว้าง 0.49 เมตร สูง 0.38 เมตร 

น�้าหนักทองค�า 99.4 กิโลกรัม
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ทองค�าทีใ่ช้ในการสร้างทัง้ยอดฉัตรและฐานฉตัรมาจากศรทัธาอนัแรงกล้า

ของเหล่าคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมกันบริจาคทั้งปัจจัยและทองค�า จ�านวน 255 

กิโลกรัม เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา 

ให้ยัง่ยนื และเป็นศนูย์รวมจติใจของพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย หลงัจากได้น�าทองค�า

จ�านวนมากทีไ่ด้รบับรจิาคมาจัดสร้างยอดฉตัรและฐานฉตัรชัน้ที ่1 แล้ว ส่วนทีเ่หลอื

ได้น�าไปเคลือบปลียอดพระเจดีย์ให้งดงามเหลืองอร่ามดุจเนื้อเดียวกัน

พระเจดีย์ของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เป็นศิลปกรรมไทยองค์ส�าคัญ 

องค์สุดท้าย ในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยอดหรือเครื่องยอดคือส่วนสูงสุด 

หรือส่วนเหนือสุดที่อยู่บนบัลลังก์ขององค์เจดีย์ เป็นส่วนที่บ่งบอกสถานะของ 

สิ่งส�าคัญยิ่งท่ีอยู่ภายใต้ยอดหรือเครื่องยอด ดังปรากฏมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศก

มหาราช ในแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย เม่ือประมาณพุทธศตวรรษที่ 3  

เครื่องยอดในรูปของร่มหรือฉัตรเหนือสถูปเจดีย์ ได้น�ามาประกอบเหนือเจดีย์ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ความสูงพระเจดีย ์

ถึงยอด 61.58 เมตร ประกอบด้วย ส่วนปลียอดและฉัตรโลหะผิวทองค�า ความสูง

รวม 19 เมตร ส่วนบนสุดของปลียอดเป็นยอดทองค�าและฉัตรทองค�า ขนาดความสูง

รวม 1.55 เมตร 

ส่วนยอดเหนือองค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  

พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งบรรจุ

ในเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด ประกอบด้วยซุ้มทิศ 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง 

พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปนาค และพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึก เพื่อแสดง 

ถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนา การเทิดทูนบูชาบูรพาจารย์ และเป็น 

เจติยสถานอันบุคคลควรบูชา ดังเช่นคติโบราณกาล

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ทรงตั้งพระทัยให้อนุสรณ์สถานของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งนี้ เป็นสถานท่ีสืบทอดมรดก 

แห่งธรรม อันเป็นหลักทางใจให้ประชาชนได้ยึดมั่น อีกทั้งเพื่อธ�ารงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ พิพิธภัณฑ์

ธรรมเจดีย์ฯ จึงเป็นศาสนสถานที่ถาวรและมีคุณค่าอย่างยิ่ง นับเป็นพระเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่ท่ีได้พระราชทาน 

ให้แก่พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย เพือ่ส่งเสรมิ สบืสาน และค�า้จุนพระบวรพทุธศาสนาให้ไพบลูย์รุง่เรอืงคูก่บัประเทศไทย

ตลอดไป
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 ทรงส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดา 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 

สวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ีทรงอุปถมัภ์พระสงฆ์และ

พทุธบรษัิท อีกทัง้ทรงส่งเสรมิการปฏิบติัศาสนพธีิต่างๆ  

ดงัเช่นในศภุโอกาสมหามงคล ทรงเจรญิพระชนมายุ

ครบ 60 พรรษา (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) รัฐบาล

โดยส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ร ่วมกับ

ส�านักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล 

กระทรวงการต่างประเทศ กรมการศาสนา ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ร่วมแสดงความจงรกัภักดี น้อมส�านกึในพระกรณุาธคิณุ 

และท�าความดีถวายเป็นพระกุศล โดยจัด “โครงการ

บรรพชาอปุสมบทถวายพระกศุล” ขึน้ ณ แดนพทุธภมิู

ในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมี

ข้าราชการในสังกัดดังกล่าว บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

(พอ.สว.) รวมจ�านวน 61 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
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จากนัน้ ปี พ.ศ. 2563 ในโอกาส 

อนัเป็นมงคลครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัด 

“โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และ

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล” แด่ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมี 

พระด�าริให้ก่อต้ังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2552 ตามที่ทรงมี 

พระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือประชาชนชาวไทยผู ้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่ง 
ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ ให้ได้รับ 
การบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
กัน โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในพระด�าริ อันประกอบด้วย  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จ�านวน 44 คน เข้าร่วม 
โครงการฯ เมื่อวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐ

อินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

องค์ประธานฯ ทรงให้ความส�าคัญต่อการศึกษาและ

ปฏิบัติธรรมในถ่ินก�าเนิดของพระพุทธศาสนา ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลลาอุปสมบท 

พร้อมทัง้เข้ารบัพระราชทานผ้าไตรและรบัพระราชทานพระโอวาท

เพ่ือการปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาและมุ่งม่ัน เพื่อพัฒนา 

จิตใจให้สงบสะอาดอย่างแท้จริง อีกทั้งให้น้อมน�าหลักธรรม 

มาเป็นพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติและปฏิบตังิาน  น�าปัญญาและ

ศรัทธากลับมาท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

ด้วยพระศรัทธาและพระวิริยะอันแรงกล้า ได้เสด็จ

ยงัแดนพทุธภมูขิองสาธารณรฐัอนิเดยี เพ่ือทรงเป็นองค์ประธาน

ฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ เมืองคยา รัฐพิหาร 

พร้อมทั้งโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานของโรงพยาบาล

จฬุาภรณ์ทีโ่รงพยาบาลพระพทุธเจ้า วดัไทยพทุธคยา สาธารณรฐั

อินเดีย เพื่อให้บริการตรวจรักษาพระภิกษุ สามเณร ผู้เดินทาง

มาปฏิบัติธรรม และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโดยไม่แบ่ง 

เช้ือชาติ ศาสนา ตลอดจนเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานฝ่าย

ฆราวาส ในพิธีลาสิกขา ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตรประเทศ 

สาธารณรฐัอินเดยี ยังความปลืม้ปีติในพระกรณุาธิคณุเป็นล้นพ้น

หาที่สุดมิได้แก่คณะท�างานและผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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		สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สนองพระนโยบาย 

จัด “การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ” ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวข้อ “สติและสมาธิ” 
โดย พระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ)

แห่งสถานพ�านักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวข้อ “ศิลปะการด�าเนินชีวิต

ในมิติแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม”

โดย พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร

หัวหน้ากองงานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล

วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ด้วยศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นอกจากจะทรงเป็นต้นแบบแห่งการเป็นพุทธมามกะแล้ว ยังทรง

สนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนของหน่วยงานในพระด�าริได้ปฏิบัติธรรม โดยพระราชทานแนวพระนโยบายให้จัด 

การบรรยายธรรมเป็นระยะๆ เพื่อน้อมน�าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต

และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทรงเป็นแบบอย่างให้

พุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตาม เกิดค่านิยมและประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�าคัญยิ่งต่อการส่งเสริม

คุณค่าความส�าคัญและการสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบต่อไป 
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พระกรณียกิจในประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควฒัน วรขัตตยิราชนาร ีองค์ประธานมูลนธิจิฬุาภรณ์ 

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”  

จากรัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม อันเป็นการ 

แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณ 

ของปวงชนชาวไทยทีท่รงบรูณาการงานศิลปะกบัการทรงงาน

ด้านอื่นๆ เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็น

คุณูปการต่องานศิลปะร่วมสมัยของชาติอีกด้วย

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล 

คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย 

คณะเข้าเฝ้า ณ พระต�าหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี  

เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อกราบทูลสัมภาษณ์ 

การทรงงานด้านศิลปะและการบูรณาการการทรงงาน 

ด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสท่ีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอ

พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”  

อนัหมายถึง ทรงสร้างสรรค์งานศลิปะซึง่เป็นสิง่สวยงาม และ

ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีพระสิริโฉมงดงามในสายตาพสกนิกร

กระทรวงวัฒนธรรมทูลเกล้าฯ 

ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”

การถวายพระสมัญญาครั้งนี้  สืบเนื่องมาจาก 

การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร ่วมสมัย  

ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีมติ 

เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยส�านักงานศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย ด�าเนินการถวายพระสมัญญาแด่ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน ้อม

ส�านึกในพระกรุณาธิคุณ 

ที่ทรงมีต่อวงการศิลปะ

ร่วมสมัย และเป็นการ

เผยแพร่พระเกยีรติคณุ

ด้านศิลปะร่วมสมัย

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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พระสมัญญา “สิริศิลป ิน” คือ การเทิดพระเกียรติ 

ในพระปรีชาสามารถเป็นเลิศขององค์ศิลปินที่ได้ทรงสร้างสรรค์งาน 

ศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี 

และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ซึ่ง 

นับเป็นยุทธศาสตร์ ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ในการส่งเสริมและ

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กอปรกับพระวิริยอุตสาหะ 

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อน�าไปต่อยอดหารายได้น�าไปใช้เป็น 

ทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล และได้รับ

ความทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมท้ังผลกระทบจากสถานการณ์ 

โรคระบาด และภัยพิบัติต่างๆ ผ่านมูลนิธิในพระด�าริ อาทิ มูลนิธ ิ

จุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อ 

สัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ 

ในการพระราชทานสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี 

มีพระด�ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“. . .ในยามที่ประชาชนล�าบาก ..จะท�าเป ็น 

ภาพพิมพ์ แล้วก็ออกขาย และเอาเงินไปช่วยชาวบ้าน 

ที่ล�าบากล�าบน...

...อย่างตอนโควดิ ประชาชนเดอืดร้อนมาก ถ้าเรา

เอาของเราไปจ�าหน่าย เป็นการเสริมให้เงินยังมี ไปช่วย 

ผู้เดือดร้อนได้...

...วทิยาศาสตร์เป็นส่วนท่ีประคับประคองประเทศ 

ในระหว่างที่ในประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหน่ึง

ที่ผสมผสานกันสองสาขา เพื่อน�ามาสู ่การช่วยเหลือ 

ราษฎร”

 ภาพวาดฝีพระหัตถ์เก็บรวบรวมและจัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ 

ต�าบลโป่งตาลอง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เปิดบริการให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร)

พระกรุณาธิคุณเพื่อประชาชนเป็นที่ประจักษ์แจ้ง

และจารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งปวง
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขตัตยิราชนาร ีทรงต้ังพระทัยทีจ่ะพระราชทานทรพัย์อนัประเสรฐิคอื การมสีขุภาพทีด่แีก่ประชาชนท่ัวทกุภมูภิาคของประเทศ 

ดังนั้น จึงทรงงานด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทรงทุ่มเทพระสติปัญญา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนโปรดให้คณะนักวิจัยของ 

หน่วยงานในพระด�าริค้นคว้าเสาะแสวงหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นการป้องกันโรค รักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพ 

ทั้งกายและใจของประชาชน

ส�าหรับโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขรุนแรงระดับโลกตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คือ โรคมะเร็ง ทรงตระหนักว่า

ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องเผชิญ คือ ความยากล�าบากท่ีจะเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ส�าหรับการรักษาโรค เนื่องจากมีราคาสูงมากเพราะต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ จึงน�ามาสู่การแก้ปัญหาซึ่งเป็นท่ีมาของ 

การก่อสร้าง “โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ในพระด�าริ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ต�าบลพลูตาหลวง อ�าเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี พระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด�าเนินโครงการจัดสร้างอาคารดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็น

โรงงานต้นแบบผลติเภสชัภัณฑ์ทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการต่อยอดน�างานวจัิยเข้าสู่กระบวนการผลติท่ีสามารถน�ามาใช้ได้

ในผูป่้วย รวมทัง้เชือ่มโยงความรูแ้ละประสานความร่วมมอืด้านเทคโนโลยกีารผลิตเภสัชภณัฑ์กับนานาชาต ิเพือ่ให้ประเทศไทย

สามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงส�าหรับรักษาโรคมะเร็งได้เอง โดยเป็นโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์แบบครบวงจรของไทย 

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด�าริพร้อมด�าเนินงานสนองพระประสงค์ต้ังแต่กลางปี พ.ศ. 2563 โดยได ้

เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 โรงงานนี้เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นส่วนโถงต้อนรับและส่วนงานผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า  

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด�าริ

เพื่อประชาชน
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(Targeted Therapy) ชัน้ที ่2 เป็นส่วนงานควบคุมคุณภาพและ

มลพิษเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการ

วิจัยทดลอง ชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่รองรับส่วนขยายก�าลังผลิต 

ในอนาคต และชั้นที่ 4 คือ ส�านักงาน

ภายในอาคารมีระบบการท�างานแบบปิด มีการ

ควบคมุคณุภาพ และการประกนัคุณภาพ เพือ่ให้ได้มาตรฐาน

สูงสุดในการผลิตยา ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับของประเทศ 

ในสหภาพยุโรป และมีการลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของ

ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การท�างานที่มีความสะอาดปลอดภัยและ

ปราศจากเช้ือแบคทีเรีย ซึ่งจัดเตรียมไว้ส�าหรับการผลิตยา

รักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพระด�าริ

อ่ืนๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต GMP (Good 

Manufacturing Practice) โดยพื้นท่ีภายในอาคารส่วนหนึ่งใช้เป็นสถานที่วิจัย 

สกัดพืชสมุนไพรไทย โดยการน�าสารหอมท่ีสกัดได้จากพันธุ์ไม้หอมมาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในพระด�าริ อาทิ 

น�้าหอม ครีมทาผิว และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล อันเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศด้านงานวิจัยให้มี

ความยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

เป็นทีน่่าภาคภมูใิจว่า ขณะนีป้ระเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุม่ประเทศอาเซยีนทีม่โีรงงานผลติ

เภสัชภณัฑ์แบบครบวงจร เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาวงการแพทย์และการสาธารณสขุของประเทศไทย 

ซึ่งความส�าเร็จนี้เกิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยแท้

w w w . c r i . o r . t h

23



ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของการมี 

สุขอนามัยท่ีดีของประชาชน จึงทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระภารกิจ

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ 

พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เมือ่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงด�ารงต�าแหน่งประธาน

กิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งแม้จะทรงมีพระกรณียกิจมากมาย

หลายด้าน แต่ทรงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเสด็จเยี่ยม 

การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. อย่างสม�่าเสมอ  

เนื่องด้วยเป็นภารกิจเพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ 

ในท้องถิ่นห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ

การสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ราษฎรอีกด้วย

การเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิ พอ.สว.

ระหว ่างเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563  

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เสด็จไปทรงติดตาม 

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว.  

ในหลายภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ที่จังหวัด

อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท นครนายก ภาคตะวันออก  

ท่ีจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ 

ภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ก�าแพงเพชร 

และพิษณุโลก โดยโปรดให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัย 

จุฬาภรณ์ และสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมออกปฏิบัติ

หน้าที่ด้วย 

ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและผู ้ป่วยน�าเฝ้าที่ม ี

โรคซับซ้อน เรื้อรัง โดยทรงรับฟังการถวายรายงานการตรวจ

รักษาจากแพทย์ผู ้รับผิดชอบ และทรงซักถามอาการของ 

ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉยั

ร่วมกับแพทย์ โดยมีพระกรุณารับไว้ในพระอนุเคราะห์  

เพื่อส่งต่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาคท่ีมีเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเครื่องมือตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย และมีแพทย์เฉพาะทาง เพ่ือให้ 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเพ่ือใช้ในการเดินทาง

ไปเข้ารับการรักษา ตลอดจนพระราชทานค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

หรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ แก่ครอบครัวจนกว่าผู ้ป่วยจะ

สามารถกลับมาด�าเนินชีวิตเป็นปกติได้
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จากการเสด็จเยีย่มราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวดันครนายก ทรงพบว่า ประชาชนในพืน้ทีมี่อัตราผูป่้วยมะเรง็สงูผิดปกติ 

และเกิดมะเร็งหลายจุดในร่างกาย ด้วยพระเมตตาและความห่วงใย จึงมีรับสั่งให้คณะแพทย์จาก มูลนิธิ พอ.สว. จังหวัด

นครนายก เข้ามามีส่วนช่วยงานวิจัยผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีพระด�ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“ ....ตอนนี้เราวิจัยเกือบเสร็จแล้ว และได้ช่วยเขาให้เคมี

บ�าบัด เขาบอกว่าสบายขึ้น...

...ตอนนี้มาพบท่ีนี่เลยอยากจะช่วย แต่ท่ีนี่จะยากนิดนึง  

เพราะว่าเป็นมะเร็งหลายอย่าง อย่างทีบ่้านหลวง (อ�าเภอบ้านหลวง  

จังหวัดน่าน) เขาจะเป็นที่ตับและถุงน�้าดี ก็เลยค่อยหาสาเหตุได้...

...แต่ทีน่ีเ่ท่าทีด่มูา กเ็ป็นมะเรง็หลายทีม่าก และเป็นตัง้แต่เดก็ๆ 

เสียด้วย น่าสงสาร...

...ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างดีท่ีสุด ท่ีจะดูแลคนไข้ท่ีจะน�าไป

กรุงเทพฯ”

นอกเหนือจากคณะแพทย์พระราชทานฯ ที่โปรดให้ร่วมออกตรวจรักษาโรค
ประชาชนแล้ว ยังทรงตระหนักถึงปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จึงโปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
ร่วมปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ป่วย โดยท�าแบบสอบถาม 
จากการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการด�าเนินชีวิต  
การประกอบอาชีพ สุขอนามัย สภาพแวดล้อม และประวัติทางพันธุกรรม ตลอดจนข้อมูล
ด้านสาธารณสุขและอุบัติการณ์การเกิดโรค เพื่อน�ามาวิเคราะห์ถึงกลไกส�าคัญและปัจจัย
เสี่ยงที่ท�าให้เกิดความเจ็บป่วยของประชาชน อันน�าไปสู่การตั้งสมมุติฐานเพ่ือการศึกษา
วิจัยในระดับห้องปฏิบัติการต่อไป 

ทั้งนี้ ด้วยสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนอาศัยในแต่ละท้องถ่ินท่ัวทุก
ภูมิภาคนั้น เป็นปัจจัยหนี่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านมลภาวะในอากาศ คุณภาพน�า้ ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนสารเคม ี
ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน จึงทรงมีความ 
สนพระทัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรงทุ่มเทในการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ตลอดมา เพ่ือน�าผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
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 ด้วยพระวสัิยทัศน์อนักว้างไกล

ในการพัฒนาด ้านการแพทย ์และ 

การสาธารณสขุของประเทศอย่างยัง่ยนื

ในอนาคต โปรดให้นักศึกษาจากคณะ

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะ

พยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

วิทยา ลัยวิทยาศาสตร ์การแพทย  ์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

ร่วมออกปฏิบัติหน้าท่ีกับคณะแพทย์ 

ในการรักษาโรคแก่ราษฎร ตลอดจน

นักศึกษาจากคณะสัตวแพทย ์และ

สัตววิทยาประยุกต์ได้ร่วมออกปฏิบัติงาน

ดแูลสัตว์เล้ียงพร้อมกบัหน่วยสัตวแพทย์

อาสาจุฬาภรณ์เช่นกัน ท้ังนี้ ด้วยม ี

พระด�าริให้นักศึกษารุ่นใหม่ๆ มีโอกาส

ได้เรียนรู้การท�างานของหน่วยแพทย์ 

ในพื้นที่ห่างไกล อันเป็นการปลูกฝัง 

และสร้างจิตส�านึกของการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยการอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 

เพื่อร่วมพลังสืบสานการด�าเนินงาน 

ตามพระปณธิานในวนัข้างหน้า โดยทรง

พระกรุณาแนะน�าเรื่องการเรียนและ 

การออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลอืประชาชน 

พร ้อมทั้ งพระราชทานก�าลั ง ใจให ้

นักศึกษาตั้งใจเล่าเรียน เพื่อให้ส�าเร็จ

และเป็นบุคลากรทางการแพทย์และ 

การสาธารณสุขที่ดีของประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวิริยะและทรงมุ่งมั่นงานด้านการพัฒนาสุขอนามัย

ของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนและห่างไกลอย่างเต็มพระปรีชาสามารถและอย่างต่อเน่ือง

โดยมิทรงย่อท้อ อีกทั้งยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 

ในการขับเคลื่อนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติ ด้วยทรงมุง่หวงัให้ประชาชนชาวไทยมสีขุอนามยัทีด่ ีมคีวามเป็นอยู่ 

ที่ได้มาตรฐาน จึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง 
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ในยามที่ราษฎรต้องประสบกับความเดือดร้อนจาก

สถานการณ์โรคระบาด หรอืเหตภัุยพบิตัต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้อย่าง

ไม่คาดคิด ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ จะทรงมีความห่วงใยและพระราชทานความ

ช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแก่ราษฎรอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วง

ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ประเทศไทยและทั่วโลกได้ประสบกับ

วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ยงัความเดอืดร้อนแผ่กระจายเป็นวงกว้าง ส่งผล 

กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการด�าเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพ และรายได้ของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย 

น�้าพระทัยบรรเทาทุกข์ภัยราษฎร

เพ่ือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎร องค์ประธาน

มูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งเป็นชุดเครื่องอุปโภค

บรโิภคท่ีจ�าเป็นกว่า 1,000 ชดุ ไปมอบให้แก่ราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการทบัทมิสยาม 

ซึ่งได้แก่ หมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จังหวัดตราด หมู่บ้านทับทิมสยาม 03, 05 

จังหวัดสระแก้ว หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ และ หมู่บ้านทับทิม

สยาม 06, 07 จังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งได้มอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และ

ข้าวอินทรีย์จากแปลงนาสาธิต ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีดังกล่าวอีก 26 แห่ง ระหว่างวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563

โครงการทับทิมสยาม เป็นโครงการในพระด�าริขององค์ประธานมูลนิธิ

จุฬาภรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ 

ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงราษฎรท่ีเข้าไปบุกรุกพื้นที ่

ป่าต้นน�้า ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท�ากินเป็นของตนเอง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
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โดยส�านักกิจกรรมพิเศษร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด�าเนินงานสนองพระด�าริ ในการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน  

ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างอาชพีและการหารายได้เลีย้งครอบครวั เพือ่ให้ราษฎรสามารถพึง่พาตนเองได้ และมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ต่อมา ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 

มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายจังหวัด เป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย

อย่างฉับพลัน มีน�้าไหลหลากและท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  

บ้านเรอืนและพืน้ทีก่ารเกษตรของราษฎรเสยีหายเป็นอย่างมาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือ

อย่างทนัท่วงท ีโดยโปรดให้ นายบญัชา เตชะสกลุ รองประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของเครื่อง

อุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพไปมอบให้แก่ราษฎร 

ที่ได้รับผลกระทบในอ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 

500 ชุด และอ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ�านวน 1,500 ชุด 

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จ�านวน 500 ชุด เมื่อวันที่ 24 กันยายน  

พ.ศ. 2563 

จากนั้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ไปมอบให้

ที่อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 500 ชุด วันท่ี 

28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่อ�าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจนีบรุ ีและอ�าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว จ�านวน 

600 ชุด วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่อ�าเภอเขาชัยสน  

จังหวัดพัทลุง จ�านวน 500 ชุด และวันที่ 17 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 ที่อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จ�านวน 600 ชุด และ

อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 1,000 ชุด 

ตลอดจนจัดชุดส�าหรับพระสงฆ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย 

ท้ังนี ้เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนเป็นการเร่งด่วน และเพือ่

สร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ราษฎรในทุกแห่งที่ต้องเผชิญกับ

อุทกภัยในครั้งนี้
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มูลนิธิจุฬาภรณ.์..ช่วยเหลือ เพื่อปวงประชา

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

ทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานมูลนิธิจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้จัดตั้งมูลนิธิ 

จุฬาภรณ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2529 เพื่อด�าเนินกิจกรรมสาธารณกุศลนานัปการ ท่ีจะ

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และพยาบาล การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ป่วยยากไร้ โดยเฉพาะผู ้ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคท่ีมีความซับซ้อน 

ซึ่งทรงรับไว ้ในพระอนุเคราะห์ ตลอดจนการจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ ์

ทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็นแก่โรงพยาบาล รวมทั้งการพระราชทานความช่วยเหลือ 

แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ทรงตั้งโครงการและกิจกรรม 

สาธารณกุศลในพระด�าริ เพื่อน�ารายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการต่างๆ ไปสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อให้ 

มูลนิธิฯ สามารถให้การดูแลช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
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องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 

มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสด็จไปทรงเป็นประธาน 

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจ�าป ี  2563  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

เพื่อทรงติดตามการด�าเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ในปี 2562 ตลอดจน 

ความก้าวหน้าของโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของมลูนธิฯิ ซึง่ได้ด�าเนินการภายใต้

พระนโยบายตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ที่ผ่านมา

ในโอกาสเดียวกัน องค ์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได ้พระราชทาน 

เงนิรายได้จากการจ�าหน่ายภาพพมิพ์จากภาพวาดฝีพระหตัถ์ และจากการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จ�ากัด แก่ ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ 

เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์

ของมูลนิธิทั้งสองต่อไป นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ยังมีพี่-น้องร่วมชาติที่จ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออีกมาก

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันความสุข โดยบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์”

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-2-52296-1

	การด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

สนับสนุนมูลนิธิ

และหน่วยงานต่าง	ๆ

สงเคราะห์ผู้พิการ	

อุปการะเด็กก�าพร้า

จัดหาเวชภัณฑ์แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	

มอบเครื่องมือแพทย์ที่จ�าเป็นแก่โรงพยาบาล

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้

ในพระอนุเคราะห์	และช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

สร้างอนาคตให้เยาวชนที่ยากไร้	

มอบโอกาสทางการศึกษา	อุปการะค่าเล่าเรียน

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติ

ทั่วประเทศ

56%

15%

10% 8%

6%

5%
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวาย

พระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันคล ้าย 

วันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัย 

จฬุาภรณ์ (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ณ ศนูย์ประชมุ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 โดยประธานในพิธี พลเอก ชาญ  

บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

มูลนิธิจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของ

สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมในพธีิฯ ด้วยความ

จงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

รวมใจถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนี้  ยั ง มีคณะบุคคลจาก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ มาร่วมลงนาม

ถวายพระพร แสดงความจงรกัภักดีและน้อมส�านกึ

ในพระกรณุาธคิณุทีท่รงปฏบิตัพิระภารกจิอนัทรง

คุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ 

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในด้านการทรงงานวิจัยและวิชาการเพื่อพัฒนา

งานวทิยาศาสตร์ การสาธารณสขุ งานพฒันาและ

ผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจน

ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่ไปกับ 

งานศกึษาวจิยั เพ่ือไปสูจ่ดุมุ่งหมายของการพฒันา

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีผลงานโดดเด่นหลากหลายสาขา  

โดยเฉพาะด้านเคมี ซึ่งได้ทรงศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่างๆ โดยทรงน�ามา 

ปรบัใช้และต่อยอดในการพฒันาประเทศชาต ิเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนชาวไทย อนัเป็นท่ีประจกัษ์และยอมรบั

ในประชาคมโลกมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ท�าให้องค์กรและสถาบันชั้นน�าจากนานาประเทศถวายพระเกียรติคุณในฐานะที่

ทรงเปน็นกัวทิยาศาสตรช์ั้นน�าของโลก และทลูเกลา้ฯ ถวายรางวลัระดับนานาชาติ โดยรางวลัล่าสุดทีส่ถาบันมะเร็งนานาชาติ

แห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้

ทูลเกล้าฯ ถวาย คือ รางวัลประกาศ

พระเกียรติคุณ “บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อ

ต่อต้านมะเรง็ แห่งพทุธศกัราช 2563” 

(Grand Prix de la Charte de Paris 

2020) ภายใต้กฎบตัรกรงุปารสีว่าด้วย

การต่อต้านมะเร็ง 

โอกาสนี ้สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์

ได้จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสที่

ทรงรบัการทูลเกล้าฯ ถวายรางวลัดังกล่าว 

รวมทัง้นทิรรศการเทดิพระเกยีรตใินฐานะ 

“องค์ศิลปินเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”  

ซึ่ ง ส่ือให ้ เ ห็นถึ งพระอัจฉริยภาพ 

ด้านทัศนศิลป์ และผลงานภาพวาด 

ฝีพระหตัถ์ชดุ “หลากลาย หลายชวีติ” 

อนัสบืเนือ่งจากการทีท่รงส�าเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ทัศนศลิป์ คณะจติรกรรม ประตมิากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตลอดจนการเผยแพร่พระกรณียกิจ 

ด้านงานวิจัย วิชาการ และโครงการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชน

ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วย
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ผลงานวิจัยร ่วมระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับ

มหาวิทยาลัย Birmingham และมหาวิทยาลัย Nottingham ของ

สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการวจิยั “ความสัมพนัธ์ของ PRH/

HHEX ในมะเร็งท่อน�้าดีและความเก่ียวข้องต่อการลุกลามของ

โรคและการตอบสนองต่อยา” โดยทุนสนับสนุนจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (Thailand Research Fund) และ Medical 

Research Council (Newton Fund) ได้รับการตีพิมพ์ลงหน้าปก

วารสาร Cancer Research ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

ซึ่งเป็นวารสารด้านงานวิจัยมะเร็งที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  

(มีค่า Impact factor พ.ศ. 2562 = 8.378) 

โครงการวิจัยด้านมะเร็งท่อน�้าดี

ผู ้ เข ้าร ่วมท�าโครงการวิจัยฯ ได ้แก ่ นักวิจัย 

จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์  รองศาสตราจารย ์  

ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยฯ

ฝ่ายธรุการวทิยาศาสตร์ และผู้อ�านวยการห้องปฏบิตัิ

การวิจัยเภสัชวิทยา พร้อมด้วย ดร.อัญญาภรณ์  

สวัสดิชัย และ ดร.จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ นักวิจัย

ของห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี  

ร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร ได้แก่ Dr.Sheela 

Jayaraman กับ Dr.Simon Afford จากมหาวิทยาลัย 

Birmingham และ Professor Kevin Gaston จาก

มหาวิทยาลัย Nottingham

งานวจิยัช้ินนีมุ่้งเน้นการศึกษาบทบาทและความ

สัมพนัธ์ของทรานสครปิชัน่โปรตนีทีม่ชีือ่ว่า Proline Rich 

Homeodomain Protein หรือ PRH/HHEX ต่อมมะเร็ง 

ท่อน�้าดี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โปรตีน PRH/HHEX 

เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญของโรคมะเร็งท่อน�้าดี โดย

โปรตีนชนิดนี้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเคล่ือนท่ี

รุกรานของเซลล์มะเร็งท่อน�้าดี

ผลส�าเร็จอีกขั้นของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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เมื่อท�าการลดการสร้างโปรตีน PRH/HHEX แบบถาวรด้วยโมเลกุล ShRNA ในเซลล์มะเร็งท่อน�้าดีของยุโรป  

ชนิด CCLP-1 พบว่า เซลล์มีการเจริญเติบโตที่ช้าลง การรุกรานลดลง และรูปร่างเซลล์เปล่ียนไปคล้ายเซลล์ท่อน�า้ดีปกต ิ

มากขึ้น และเมื่อใช้โมเลกุล siRNA เพื่อลดการสร้างโปรตีน PRH/HHEX แบบชั่วคราวในเซลล์มะเร็งท่อน�้าดีทั้งของเอเชียและ

ยุโรป HuCCA-1, RMCCA-1, KKU-M213, KKU055, และ CCLP-1 พบว่า เซลล์ดังกล่าวมีการรุกรานลดลง อีกทั้งพบว่า

เซลล์มะเรง็ท่อน�า้ดชีนดิ CCLP-1 ทีม่รีะดบัโปรตนี PRH/HHEX ลดลง เจรญิได้ช้าลงในหนทูดลอง รวมทัง้ความสามารถ

ในการสร้างก้อนมะเรง็กล็ดลงมากเช่นกนั

นอกจากนี ้ทมีวจิยัยงัพบว่า โปรตนี 

PRH/HHEX และระบบ Notch signaling ใน

กระบวนการอักเสบ ส่งเสริมการแสดงออก

ซึ่งกันและกัน และส่งผลให้เซลล์มะเร็ง 

ท่อน�้าดีมีการรุกรานเพิ่มขึ้น ที่ส�าคัญการลด

หรือเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน PRH/

HHEX จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโรค 

และการตอบสนองต่อยา โดยการที่มีโปรตีน 

PRH/HHEX ต�่าจะท�าให้เซลล์มะเร็งท่อน�า้ดี

มคีวามทนทานต่อยาและสารท่ียบัย้ังการเจรญิ

ได้มากกว่าเซลล์ที่มีโปรตีน PRH/HHEX สูง 

อาทิ เซลล์มะเร็งท่อน�้าดีของยุโรป ชนิด 

CCLP-1 ที่มีโปรตีน PRH/HHEX ลดลง  

มีความทนทานต่อยาหลายชนิดมากขึ้น 

ได้แก่ CX-4945 และ AP1 ดังนั้น โปรตีน PRH/HHEX นี้ จึงอาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส�าคัญในการพัฒนาแนวทาง 

การรักษามะเร็งท่อน�้าดี (Potential Novel Target) ในอนาคต

สามารถอ่านผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/4/757 และข่าวสาร/กิจกรรมของ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ https://www.tsri.or.th/th/news/detail/

โครงการวิจัยไทยตีพิมพ์ลงปกวารสาร-Cancer-Research-วารสารด้านงานวิจัยมะเร็งระดับโลก

รางวัล 2019 Best Paper Award

ผลงานตีพิมพ์ของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล 2019 Best Paper Award จาก

วารสารระดับนานาชาตด้ิานสิง่แวดล้อม Environmental Science and 

Technology Letters (มค่ีา Impact Factor ใน พ.ศ. 2561 = 6.934) โดย

เป็น 1 ใน 5 บทความที่ได้รับการคัดเลือกจากบทความจ�านวนทั้งสิ้น 

123 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารน้ีตลอดปี 2562 ซึ่งบทความ 

ท่ีได้รับเลือกแสดงความโดดเด่นและน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ในด้าน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
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ผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับรางวัลน้ี เป็นงานวิจัยเรื่อง 

“CrAssphage as a potential human sewage marker 

for microbial source tracking in Southeast Asia” โดย 

นายเอกชัย คงประจักษ์  ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข 

และ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน

งานวิจัยน�าเสนอการประยุกต์ใช้แบคเทอริโอเฟจ 

หรอื ไวรสัในแบคทเีรยี ทีเ่รยีกว่า crAssphage เพือ่ใช้ระบุ

การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ในแหล่งน�้า แนวคิด

การใช้จุลินทรีย์ที่จ�าเพาะในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์

หรือสัตว์ เพื่อระบุแหล่งปล่อยมลพิษน�้าเสีย ที่เรียกว่า 

Microbial Source Tracking (MST) จะเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ทีจ่ะช่วยฟ้ืนฟคูณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้เสือ่มโทรม โดยมุง่เน้น

การจัดการและลดมลพิษที่แหล่งก�าเนิดได้อย่างแม่นย�า

ไวรสั crAssphage ถกูค้นพบในปี พ.ศ. 2557  

ด้วยวิธีทางเมตาจีโนมิกส์โดยใช้โปรแกรม cross 

assembly ในผลงานของทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติ

การเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้ทดสอบหาปริมาณ

ไวรสั crAssphage ด้วยวธีิ quantitative polymerase 

chain reaction (qPCR) พบว่า มีความไว (sensitivity) 

และความจ�าเพาะ (specificity) สูง ส�าหรับใช้บ่งชี้การ 

ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ในประเทศไทย

รายงานนีเ้ป็นรายงานแรกของประเทศไทย

และเอเชีย งานวิจยัยงัได้น�าเสนอผลการใช้ไวรสั 

crAssphage ในแม่น�้าท่าจีน ซึ่งสามารถจ�าแนก

แหล่งปล่อยมลพิษน�้าเสียจากชุมชนออกจาก

แหล่งก�าเนดิน�า้เสยีจากฟาร์มปศุสตัว์ได้อย่างแม่นย�า

ผลจากงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า crAssphage มี

ความเหมาะสมในการใช้เพื่อจ�าแนกแหล่งปล่อยมลพิษ 

ซึ่งเป็นน�้าเสียจากกิจกรรมชุมชนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

และสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดการ

มลพิษทางน�้าในแหล่งน�้าผิวดินของประเทศไทยให้มีคุณภาพ

ดีขึ้น ประโยชน์ของผลงานวิจัยนี้ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ต่อความก้าวหน้าในวงการวชิาการทัว่โลก และสามารถ

น�าไปประยกุต์เพือ่พฒันาต่อยอดเป็นชดุทดสอบภาคสนาม

ได้ในอนาคต

สามารถอ่านผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.9b00041
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