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เรื่อง วันคลายวันประสูติ สมเด็จเจาฟ าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รายละเอียด

          7 ธันวาคม วันคลายวันประสูติ พลโทหญิง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประสูติ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เจาฟ าพัชรกิติยาภา เป็นพระราช

ธิดาพระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว – พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่น

สุทธนารีนาถ

          พระองคมีพระขนิษฐาและพระอนุชา คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟ าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

          เมื่อ วนัที่ 5 พ.ค. 62 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เฉลมิพระนาม สถาปนา พระเจาหลานเธอ พระองคเจา

พัชรกิติยาภา เป็น “สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี” ตอมาวันที่ 28 ก.ค. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจา

อยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสถาปนาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจาฟ าตางกรมฝายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา สมเด็จพระเจาลูก
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เธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กับพระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณอันโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ

          พระราชกรณียกิจ

          มลูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เริม่ตนจากการดาํเนิน โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครัง้รายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2538 และมีผูได

รับความเดือดรอนเป็นจํานวนมาก จนภาคราชการและองคกรการกุศลที่มีอยูมิอาจใหความชวยเหลือไดอยางทัว่

ถึง จนเกิดเหตุการณกระทบกระทัง่กันระหวางประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเน่ืองมาจากการป องกันน้ําให

ทวมในวงจํากัด ผูที่เดือนรอนจึงรูสึกวาขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ตองไดรับความเดือดรอนเฉพาะชาว

พื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันไดรับความสะดวกสบายอยางเป็นปกติ วันที่ 29 ตุลาคม เป็นวันที่สมเด็จเจา

ฟ าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการฯ เป็นครัง้แรก โดยเสด็จ

ออกรับน้ําใจจากผูไมประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ํามัน ตอจากนัน้ในชวงบาย ไดเสด็จพระดําเนินเยี่ยมเยียน

ประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ 34 เขตบางกอกน อย ซอยจรัญสนิทวงศ 82, 84 และ 86 เขตบางพลัด การออก

ปฏิบัติพระกรณียกิจในครัง้น้ีสงผลใหเหตุการณสงบลง จากนัน้มาโครงการฯ ก็ไดดําเนินการอยางตอเน่ือง จนได

จัดตัง้เป็นมูลนิธิที่ผูบริจาคสามารถหักลดหยอนภาษีได ตัง้แตวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และไดพัฒนาการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองเรื่อยมา นอกจากน้ี ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จเจาฟ าฯ กรมหลวงราชสาริ

ณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณา

โปรดให รองศาสตราจารย ดร. นายแพทยพิชิต สุวรรณประกร เป็นผูแทนพระองคนําถุงยังชีพ 3,000 ถุง ไปชวย

เหลือผูประสบภัยในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมตอเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ

          โครงการกําลังใจ ในพระดําริ

          ทรงกอตัง้เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 เมื่อครัง้ยังทรงเป็นนักศึกษากฎหมาย โดยครัง้แรก เสด็จ

เยี่ยมผูตองขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดวยความสนพระทัย

ในสภาพชีวิตและความเป็นอยูของผูตองขัง โครงการน้ีไดขยายความชวยเหลือไปยังเด็กที่ติดทองแมกอนเขา

จําคุก รวมทัง้ผูตองขังหญิงสูงอายุ และเพื่อใหการชวยเหลือผูตองขังหญิงไดกระจายไปทัว่โลก ทรงมีบทบาท

สําคัญในการนําเสนอและยกรางขอกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าตอสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง

ภายใตชื่อ “Enhancing Life for Female Inmates: ELFI”

          มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดําริ
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          เป็นมูลนิธิที่จัดตัง้ขึ้นดวยพระประสงคของสมเด็จเจาฟ าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยประทานพระกรุณารับเป็นองคประธานมูลนิธิ เพื่อดําเนินกิจการตามพระ

ดําริดานสาธารณกุศลในการใหโอกาส การเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาส และการพัฒนาชีวิตแกผูดอยโอกาส

ในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอดีตผูตองขังและผูตองขัง ตลอดจนกระตุนเตือนใหสาธารณชนตระหนักถึงความ

สําคัญของการใหโอกาส มูลนิธิ ณภาฯ จึงไดดําเนินการตามพระดําริดังกลาว เพื่อสนับสนุนกลุมผูดอยโอกาสให

สามารถกลับมาดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข ผลิตภัณฑจากมูลนิธิ ณภาฯ ในปัจจุบัน ประกอบดวยกลุมผลิต

ภัณฑ ผลิตภัณฑในกลุมอุปโภคตรา “จัน” และ ผลิตภัณฑในกลุมบริโภคตรา “ธรา” โดยมูลนิธิ ณภาฯ มีหน าที่

เป็นตัวกลางในการเผยแพรและจัดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อนํามาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิตอ

ไป

           พระอิสริยยศ

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 — 28 กรกฎาคม พ.ศ.

2562)

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (28

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 — ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรง

ไดรับพระราชทานเครื่องราชูปโภคสําหรับสมเด็จเจาฟ า ซึ่งสรางขึ้นมาตัง้แตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีรายการดังตอน้ี

พานพระศรี (พานใสหมากพลู) ทองคําลงยา เครื่องพรอม

พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) ทองคําลงยา

หีบพระศรีทองคําลงยา พรอมพานรอง

พระคนโททองคําลงยา พรอมพานรอง

พานเครื่องพระสําอาง พรอมพระสางวงเดือนกับพระสางเสนียดสอดในซองเยียรบับ และพระกรัณฑทองคําลงยา

สําหรับบรรจุเครื่องพระสําอาง

ราวพระภูษาซับพระพักตรทองคําลงยารูปพญานาค 2 ตน ขนดหางพันเกลียวเป็นเสาราว ผินเศียรไปทางซายและ

ขวาเป็นราวพาด 2 กิ่ง พรอมซับพระพักตรจีบริว้พาดบนราว 2 องค
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พระฉายกรอบทองคําลงยาทําเป็นรูปพญานาคขนดพันกันโดยรอบบานพระฉาย ดานบนเป็นรูปพระมหามงกุฎ

เปลงรัศมี

          เครื่องราชอิสริยาภรณ ไทย

พ.ศ. 2562 –   เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณรุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ (ม.จ.ก.) (ฝายใน)

พ.ศ. 2562 –   เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ (น.ร.) (ฝายใน)

พ.ศ. 2534 –   เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ชัน้ปฐมจุลจอมเกลา (ป.จ.) (ฝายใน

พ.ศ. 2548 –   เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นที่เชิดชูยิ่งชางเผือก ชัน้สูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2539 –   เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชัน้สูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.

พ.ศ. 2538 –   เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชัน้ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ (ป.ภ.)

พ.ศ. 2527 –   เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ 9 ชัน้ที่ 1 (ภ.ป.ร.1)

พ.ศ. 2562 –   เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ 10 ชัน้ที่ ๑ (ว.ป.ร.๑)

          เครื่องราชอิสริยาภรณ ตางประเทศ

พ.ศ. 2557 –   เครื่องอิสริยาภรณกิตติคุณแหงสาธารณรัฐออสเตรีย ชัน้ที่ 2

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2022-12-07

https://arit.kpru.ac.th/page_id/643/TH
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