ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ทรงเปนพระราชธิดาพระองคใหญใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถและทรง
ลาออกฐานันดรศักดิ์ เพื่อทรงสมรสกับปเตอร เจนเซนและทรงประทับอยูประเทศสหรัฐอเมริกา และเสด็จ
นิวัติประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2541
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษา การชวยราษฎร 3
จังหวัดชายแดนภาคใต การรณรงคการแกไขปญหายาเสพติด เปนตน
เพื่อประชาชาชาวไทยไดอยูรวามกันอยางสงบสุขและการอยูรวมกัน
สามัคคีจนทัว่ ถึงและนอกจากนี้ เมื่อปพ.ศ. 2551ไดทรงแสดงภาพยนตร
เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน เปนภาพยนตรที่ทรงแสดงดวยพระองคเองอยาง
มีพระอัจฉริยภาพจนทําใหชาวตางชาติตางประเทศไดนําภาพยนตรเรื่อง
หนึ่งใจ... เดียวกัน นําไปฉายตางประเทศจนทําใหภาพยนตรเรื่องนี้
กลายเปนภาพยนตรนานาชาติ

วันประสูติ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปนพระราชธิดาพระองคใหญใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อ
วันอาทิตยที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494[1] ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนดและได
เสด็จนิวัติพระนคร แลวประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเมื่อถึงงานพระราชพิธีสมโภช
เดือนและขึ้นพระอูแ ลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระอิสริยยศเมื่อประสูติ คือ "สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" โดยพระ
นามของพระองคมาจากพระนามและนามของพระประยูรญาติหลายพระองค อันไดแก
– สรอยพระนาม "สิริ" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
– สรอยพระนาม "วัฒนา" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจา (สวางวัฒนา) ซึ่งเปนสมเด็จพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
– พระนาม "อุบลรัตน" มาจากนามของ หมอมหลวงบัว กิตยิ ากร พระอัยกีของพระองค นอกจากนี้
พระองคยังทรงมีพระนามเลนของพระองควา ลา ปูเป (La Poupée) ซึ่งเปนคํามาจาก ภาษา
ฝรั่งเศส แปลวา ตุกตา ทูลกระหมอมพอและสมเด็จแมของพระองคทาน ทรงเรียกวา "เป" อีกดวย

การศึกษา
การศึกษาของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดีตั้งแตยังทรงพระเยาว ทรง
เขารับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขั้นตนจากโรงเรียนจิตรลดา แลวจึงเสด็จประทับเมืองเคมบริดจ มลรัฐ
แมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงเขารับการศึกษาตอจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส ในสาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร จากนัน้ พระองคทรง
เขารับการศึกษาตอจนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรจนสําเร็จในการศึกษา
การเสกสมรส
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2515ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรง
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศ[2] เพื่อทรงเสกสมรสกับนายปเตอร แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และ
ทรงประทับอยูประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 26 ป จนเมือ่ พ.ศ. 2541ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ไดทรงประกาศทรงหยากับนายปเตอร แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และ เสด็จกลับนิวัติ
ประเทศไทยเปนการถาวร เมื่อพ.ศ. 2541
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อไดทรงประทับขณะอยูที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกากับปเตอร เจนเซนพระองคทรงมีพระโอรสพระธิดา 3 พระองค ที่ไดประสูติประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือ
คุณพลอยไพลิน เจนเซน
คุณพลอยไพลิน เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524
คุณพลอยไพลิน เจนเซน หรือ คุณพลอย, พะพอย ธิดาคนโตของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี กับนายปเตอร เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 ที่เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษา
วิชาการดนตรีที่ Purcell School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย ซานดิเอโก มีพี่นองรวมพระมารดา-บิดา คือ
1. คุณพลอยไพลิน เจนเซน
2. คุณพุม เจนเซน
3. คุณสิริกติ ิยา เจนเซน

ปจจุบันศึกษาตออยูที่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส [1]
คุณพลอยไพลิน เจนเซน มีผลงานการแสดงละครเรื่อง ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน เมื่อ พ.ศ. 2544 และการ
แสดง แมน้ําของแผนดิน

คุณพุม เจนเซน คุณพุม ขณะกําลังทําขนม ซินนามอนโรลส กิจกรรมหนึ่งทีโ่ ปรดปราน
คุณพุม เจนเซนเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
คุณพุม เจนเซน หรือ คุณภูมิ เจนเซน เปนโอรสของทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับนายปเตอร เจนเซน เกิดเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ณ โรงพยาบาลในเมืองซานดิเอโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีพี่นองรวมพระมารดา-บิดา คือ คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณ
พุม เจนเซน และ คุณสิริกติ ิยา เจนเซน
ศึ ก ษาต อ ในโปรแกรมพิ เ ศษ ออทิ ส ติ ก ที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต แห ง
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร อิน เตอร เนชั่ น แนลโปรแกรม และโปรแกรม
วิทยาศาสตรกีฬา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ถึงแกอนิจกรรม ในเหตุการณคลื่นสึนามิ เนื่องจากแผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย ที่หนาโรงแรมลา
ฟลอรา ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สิริอายุ 21 ป[1][2][3]
พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลาฯใหมีก ารบําเพ็ญ กุศลและการสวดพระ
อภิ ธ รรมพระศพเป น เวลา 50 วั น และพระราชทานพระโกศราชวงศ ตั้ ง อยู ที่ ศ าลาสหทั ย สมาคมใน
พระบรมมหาราชวั ง ซึ่งมีพระบรมวงศานุ ว งศได ท รงบําเพ็ญ กุศลถวายแด ศพคุณ พม เจนเซน จนถึงวั น
พระราชทานเพลิงศพคุณ พุม เจนเซน ณ เมรุ หน าพลับพลาอิส ริ ย าภรณ วั ด เทพศิริ น ทราวาสเมื่อวั น ที่3 0
เมษายน พ.ศ. 2548
หลังจากนั้น เมื่อวันที่30 เมษายนพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี,
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร, ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจา
หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา, พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ, พระเจาหลานเธอ พระองค
เจาสิริวัณณวรีนารีรัตน, คุณพลอยไพลิน เจนเซนและคุณสิริกิติยา เจนเซน มาในการพระราชทานเพลิงศพคุณ
พุม เจนเซน ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานนอมรําลึกถึงของคุณพุม เจนเซน
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพรอมดวยพระโอรสธิดาประทับที่ จ.ภูเก็ต
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 คุณพุม เจนเซน ถึงแกกรรม ชวงเลนเจ็ตสกีในทะเลสาบ แลวเกิด

เหตุการณสึนามิ ซึ่งพระองคจะเสด็จเปนองคประธานในวันนอมรําลึกถึงของคุณพุม เจนเซน ทุกวันที่ 26
ธันวาคม เปนประจําทุกป รวมทั้ง จักใหมีการบําเพ็ญพระกุศลถวายแด คุณพุม เจนเซน ณ พระอุโบสถวัดราช
บพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนอัษฏางค ทุกวันที่ 26 ธันวาคม และ ทุกวันที่ 30 เมษายน เปนประจําทุกป
คุณสิริกิติยา เจนเซน
คุณสิริกติ ิยา เจนเซนเกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2528
คุณสิริกิติยา เจนเซน หรือ คุณใหม ธิดาคนสุดทองของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี กับนายปเตอร เจนเซน นามเดิมวา คุณใหม
เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2528 ที่เมืองซานดีเอโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน "คุณสิริกิติยา เจนเซน" โดยนําคําวา "สิรกิ ิติ์"
นํามาจากพระนามของสมเด็จพระอัยกี (สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ) มีพี่นองรวมพระมารดา-บิดา คือ
1. คุณพลอยไพลิน เจนเซน
2. คุณพุม เจนเซน
3. คุณสิริกิติยา เจนเซน
ปจจุบันศึกษาวิชาประวัติศาสตรอยูที่ มหาวิทยาลัยนิวยอรก [1]
ประทับประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อทานผูหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เจนเซนไดประทับอยูป ระเทศสหรัฐอเมริกาอยูนั้น บางปสมเด็จ
พระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และ พระบรมวงศานุวงศ ไดเสด็จมาเยี่ยมบาง และบางปทานผูหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา เจนเซน จะเสด็จนิวัติประเทศไทยเพือ่ ทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ และไดทรงรวมงานพระราชพิธีตางๆ พรอมดวย
พระโอรสและพระธิดา
เมื่อป พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจาลูกเธอ พระองคใหญ (พระยศในขณะนัน้ ) ไดทรงประกาศหยากับนาย
ปเตอร แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และ เสด็จกลับนิวตั ิประเทศไทยเปนการถาวร และไดรับพระราชทาน
พระอิศริยยศเปนทูลกระหมอมหญิง แตพระโอรสและพระธิดาอีก 3 พระองค ยังทรงศึกษาตออยูตางประเทศ
และบางปพระโอรสและพระธิดาก็จะเสด็จนัวัติประเทศไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี และทรงรวมงานพระราชพิธีหรือพิธี
ตาง ๆ
การเสด็จนิวัตปิ ระเทศไทย
เมื่อที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี เมื่อไดทรงประทับขณะอยูที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาพระองคก็จะเสด็จนิวัติประเทศไทยหลายครัง้ เพื่อทรงรวมงานพระราชพิธีและพิธีตางๆ และ

ทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถและ
พระบรมวงศานุวงศเปนประจํา มีดังนี้ การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 1 เพื่อทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศการเสด็จนิ
วัติประเทศไทยครั้งที่ 2 เพื่อทรงรวมงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารีและ นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศรินขณะยังมียศทหารอากาศเปน เรืออากาศโท เมื่อ
พ.ศ. 2525 การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 3 เพื่อทรงงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2530 การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 4เพือ่ ทรงงาน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5
รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 การเสด็จนิวตั ิประเทศไทยครั้งที่ 5 เพื่อทรงรวมงาน พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อพ.ศ. 2538 การเสด็จนิวัติประเทศไทย
ครั้งที่ 6 เพื่อทรงรวมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ
พ.ศ. 2539 และเสด็จนิวัติประเทศไทยเปนการถาวรเมื่อทรงหยากับนายปเตอร แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน เมื่อ
พ.ศ. 2541
พระกรณียกิจ
ดานการสงเสริมและชวยเหลือ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดานการชวยเหลือ
ราษฎรษรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข ทรงตั้งพระทัยแนวแนทจี่ ะ
พระราชทานความชวยเหลือในการบรรเทาความเดือดรอนทุกขยากดังกลาว จึงทรงพระกรุณาพระราชทาน
กําเนิดมูลนิธิชีวิตสดใสใหเปนองคการสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
– สงเสริมการสังคมสงเคราะห การศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย และการศาสนา
– สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับรัฐบาล เอกชน และองคการการกุศลอื่น ๆ ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนและความยากจนของประชาชน
– ดําเนินกิจกรรมในการชวยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น สามารถชวยตัวเองและพึ่งตัวเองได
– ดําเนินกิจกรรมในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ความเดือดรอนและความยากจน
ของประชาชน
–ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกอตั้งมูลนิธิชีวิตสดใสขึ้นเพื่อดําเนินการความชวยเหลือราษฎรษรใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมสามารถใชชวี ิตไดอยางปกติสุขกลับมามีความรวมกันสามัคคีและสงบสุขมาก
ขึ้น โดยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทรงทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูข อง
3 จังหวัดชายแดนภาคใตและทรงชวยเหลือชวยเหลือราษฎรษรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความอยาก
ลําบาก เพื่อใหราษฎรษรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีรวมสุขและสามัคคีกันจนทัว่ ถึง

ดานการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
เมื่อป พ.ศ. 2549 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดํารัสใหครอบครัว
ผูประสบภัยสึนามิ มีพลังใจเขมแข็งตอสูชีวิต พรอมขอบคุณรัฐบาลที่ชวยใหเห็นถึงความมีน้ําใจของคนไทย
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดํารัสหลังเปนประธานเปดงานพิธีรําลึก 2 ป
สึนามิ ณ บริเวณหาดบางเนียง ตําบลคึกคัก อําเภอตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา วา ในป 2549 ถือเปนปที่ 2 ของการ
จัดงานรําลึกถึงผูที่สูญเสียที่ซึ่งเปนที่รักจากภัยพิบัติสึนามิ ทั้งนี้ งานดังกลาวไดมกี ารเชิญผูที่ประสบดวยตนเอง
และครอบครัวของผูสูญเสียเขารวมรําลึกถึงเหตุการณดว ย โดยเหตุการณในครั้งนี้ยังมีสวนนําพาใหชวี ิตของ
คุณพุม เจนเซน โอรสทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเปนที่รักของปวงชนชาว
ไทยตองจากไป จึงทําใหเขาใจถึงความรูสึกสูญเสียดังกลาว ดังนั้น จึงขอใหผูที่ประสบภัยรวมทั้งครอบครัว
ของผูที่สูญเสียบุคคลซึ่งเปนที่รัก นําเอาความสูญเสียและความทรงจําในอดีต เก็บไวเพียงแตสิ่งที่ดีเพื่อเปน
พลังใจอันเขมแข็งตอสูดําเนินชีวติ ตอไป นอกจากนี้ ตองขอขอบคุณรัฐบาลที่ชวยจัดงาน ซึ่งนอกจากจะมีสวน
ชวยแสดงใหเห็นถึงความชวยเหลือเกื้อกูลและความไมทอดทิ้งกันแลว ยังแสดงถึงการมีน้ําใจของคนไทยที่
ใหแกกันดวยสวนทีจ่ ังหวัดภูเก็ตไดมีนกั ทองเที่ยวและประชาชนจํานวนมากมารวมงาน Light Up Phuket ซึ่ง
จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใตเขต 4 และเทศบาล
เมืองปาตอง โดยทุกคนไดรว มกันวางพวงหรีดไวอาลัยถึงผูที่จากไปจากเหตุการณสึนามิ จุดเทียนในหลุมทราย
ริมหาดปาตองจํานวน 2หมืน่ หลุม และปลอยโคมลอยขึ้นสูทองฟา เพื่อรําลึกถึงผูเสียชีวิตจากเหตุการณสึนามิ
ครบรอบ 2 ปดวย นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือ พอช.กลาวถึง
การแกปญ
 หาความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัยของผูประสบภัยสึนามิวา ไดใหการชวยเหลือดานสินเชื่อใน
สวนนี้ไปแลว1,000 ครอบครัว สวนการแกปญหาทีด่ ินทางศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
แหงชาติแกปญหาไปแลว 20 ชุมชนยังมีปญหาเหลืออีกวา50ชุมชนหรือประมาณ 5,000 ครัวเรือน ซึ่งพอช.ได
เสนอปญหาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมทราบแลว และกําลังมีการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการ
กลางขึ้นมาแกปญหาทั้งหมด 17 เรื่อง เชน เรื่องที่ดนิ สิทธิชุมชน ปญหาการไลที่ รวมทั้งปญหาจากผลพวง
ของสึนามิ สําหรับปญหาที่ยังคั่งคางและแกไมจบ ยอมรับวามีอีกมากโดยเฉพาะเรื่องที่ดินของคนไทยพลัดถิ่น
และกลุมชายขอบที่ประสบภัยสึนามิที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ เนื่องจากไมมีทะเบียนบาน และบางกลุมตก
สํารวจ ซึ่งพอช.พยายามจัดงบใหถึงชาวบานและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและแกปญหาเพื่อใหไดผล
อยางจริงจังตอไปแลว
ดานศาสนา
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางศาสนา หลาย
ครั้ง ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของคณะบุคคลตางๆ หรือสวนพระองค เชน งานพระราชทานเพลิงศพ พิธีมหา
พุทธาพิเษก งานเททองหลอพระพุทธรูป พิธีตัดหวายลูกนิมิต พระอุโบสถ การบําเพ็ญพระกุศลถวายแด คุณ
พุม เจนเซน ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนอัษฏางค เปนประจําทุกป และบางปพระองค
ทรงมีพระกรุณาธิคุณไดเด็จทรงรวมงานพิธีหลอเทียนพรรษา และงานบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันเทศกาล

เขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเปนบางป และงานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร เนื่องในวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปนประจําทุกป
ดานการศึกษา
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางการศึกษา
เปนประจําทุกป ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของคณะบุคคลตางๆหรือเสด็จเปนการสวนพระองค เชน การ
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก ม.ศรีปทุม ม.ธุรกิจบัณฑิต เปนตน ซึ่งจะเสด็จเปนองค
ประธานในพิธีนี้เปนประจําทุกๆป การทอดพระเนตรงานนิทรรศการเกี่ยวกับการสงเสริมใหเยาวชนตานภัย
จากยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาในแตละโรงเรียนและสถาบันที่รวมโครงการโดยคํากราบบังคมทูลเชิญ
ของคณะบุคคลตางๆหรือเสด็จเปนการสวนพระองค ของโครงการทูบีนัมเบอรวัน เปนประจําทุกป เพื่อ
เยาวชนของไทยไดรูโทษของยาเสพติด
ดานการรณรงคการแกไขปญหายาเสพติด
โครงการทูบีนัมเบอรวนั

สัญลักษณประจําโครงการทูบีนัมเบอรวัน
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทย
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลุมเยาวชน อายุระหวาง 6-25 ป จํานวน 21 ลานคน ซึ่งถือเปนกลุม เสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหรือโครงการทูบีนัมเบอรวนั เพื่อใหการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในประเทศดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดย
ความรวมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุนและปลุกจิตสํานึกของปวงชนในชาติใหมีความรู
ความเขาใจ และตระหนักวาการที่จะเอาชนะปญหายาเสพติดมิใชหนาทีข่ องบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใด
องคกรหนึ่ง แตทกุ คนในชาติจะรวมแรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหา ยาเสพติด
ใหไดโดยเร็ว
ดานสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 คุณพุม เจนเซน ไดสิ้นชีพตักษัย โดยมีพระดําริเห็นวาคุณพุม เจนเซน
ซึ่งเปนโรคออทิสติก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นเด็กที่มีเปนโรคออทิ

สติกเปนบานกลางและไมไดเรียนหนังสือและศึกษาเลาเรียน จนทําใหเปนคนไมปกติ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหกอตั้งมูลนิธิคุณพุมขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อทรงชวยเหลือเด็กที่เปนโรคออทิสติกนั้น ไดฝก ใหเด็กที่
เปนโรคออทิสติก ไดศกึ ษาเลาเรียนและพัฒนาตนเองทางประสาทเพื่อใหเปนคนปกติเหมือนคนทั่วไปได และ
บางปพระองคจะทรงพระราชทานเงินสวนพระองคใหแกเด็กที่เปนโรคออทิสติกนําไปใชจายเปนทุนการ
ศึกษา เพื่อใหเด็กที่เปนโรคออทิสติกไดพฒ
ั นาตนเองสูวัยปกติไดตอผูอื่นและสังคมของเราได และ นอกจากนี้
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไดทรงเปนประธานในพิธีเปดอาคารหรือพิธีวาง
ศิลาฤกษ อาคารฝกอบรมในเด็กออทิสติก และทอดพระเนตรการดําเนินการการฝกอบรมของเด็กออทิสติก
เพื่อใหคนที่เปนเด็กโรคออทิสติก ไดเปนคนปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมของเราใหกาวหนาตอไป
ดานอืน่
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนอกจากจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจการ
ชวยเหลือประชาชน การสงเสริมใหเยาวชนตานภัยจากยาเสพติดแลวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอื่นแลวหลาย
ครั้ง เชน การวางศิลาฤกษ การเปดอาคารของโครงการทูบีนัมเบอรวัน การเปดอาคารของมหาวิทยาลัยตางๆ
การประกวดการแขงขันตางๆ การเปดงานที่เปนการกุศล งานนิทรรศการ การแสดงโชวเวทีตางๆ เปนตน ตาม
คํากราบบังคมทูลเชิญเสด็จและเสด็จเปนการสวนพระองค ทุกครั้ง
ประธานมูลนิธิ
– โครงการทูบีนัมเบอรวัน
– มูลนิธิชีวิตสดใส
– มูลนิธิคุณพุม
– มูลนิธิ Miracle Of Life
องคอปุ ถัมภ
– โครงการฟนฟูกลุมสังคมครอบครัวที่มีลูกเปนเด็กออทิสติก
– มูลนิธิอุบลรัตน
– สมาคมเจ็ตสกีแหงประเทศไทย
– รับวัดปาสิริวัฒนวิสุทธิ์ (วัดเขาโคกเผน)
พระปรีชาสามารถ
ดานการแสดงละคร
เมื่อปพ.ศ. 2546 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไดทรงละครครั้งแรกของ
พระองคทาน คือ กษัตริยา และ พระนเรศวรมหาราช ตามคํากราบบังคมทูลเชิญแสดงละครของบรษัทกันตนา
จํากัด โดยไดออกทางโทรทัศนทกุ วันจัทรถึงศุกร เวลา19.30น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกเมื่อป พ.ศ.

2546 โดยขณะนี้ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเปนพระบรมวงศานุวงศ
พระองคแรกซึ่งไดทรงเปนดาราและทรงเลนละครดวยพระองคเอง
การออกรายการโทรทัศน
เมื่อปพ.ศ. 2550ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี ไดทรงถายรายการ
โทรทัศนในรายการทูบีนัมเบอรวนั วาไรตี้ ในชวงการตอบจดหมายของทางบาน ที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการ
รณรงคการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดทุกครั้ง และไดทรงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ซึ่งรายการทูบีนัม
เบอรวัน วาไรตีจ้ ะออกอากาศทุกวันเสารเวลา 20.30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และเมื่อป
พ.ศ. 2551ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไดทรงถายทํารายการโทรทัศนที่เกีย่ วกับ
สารคดีทสถานที่องเที่ยวที่สําคัญของตางประเทศและมีดารามารับเชิญรวมถายทําดวย ใน ราบการPrincess
Diary เพื่อที่ประชาชนที่ไดดูรายการนี้ไดความรูเกี่ยวกับสถานที่ที่สําคัญของและประเทศ ซึ่งจะออกอากาศทุก
วันเสารทาง โมเดิรนไนน ทีวี
การแสดงภาพยนตร
ภาพงานแถลงขาวเรื่อง หนึ่งใจ..เดียวกัน ที่เมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส
เมื่อป พ.ศ. 2551 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ไดทรงถายภาพยนตรเรื่อง หนึ่งใจ
เดียวกัน เปนภาพยนตรที่ทรงแสดงดวยพระองคเองอยางมีพระ
อัจฉริยภาพ และนอกจากนี้พระองคยังทรงเลนภาพยนตร
รวมกับดารานักอีกดวย จนทําใหชาวตางชาติตางประเทศไดนํา
ภาพยนตรเรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน นําไปฉายตางประเทศจนทําให
ภาพยนตรเรื่องนี้กลายเปนภาพยนตรนานาชาติ
ดานการกีฬา
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปรีชาสามารถในกีฬา
โดยเฉพาะกีฬาเรือใบ โดยทรงลงแขงกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในประเภท โอ.เค.ในฐานะนักกีฬาทีม
ชาติไทย แลวไดทรงแขงขันจนชนะเลิศการแขงขันเรือใบ และไดรับพระราชทานเหรียญทองจากสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใน งานกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแหงชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
ดานการรองเพลง
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปรีชาสามารถในดานการรอง
เพลง โดยได จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถวายงานเบื้องหลังซึ่งไดทรงขับรองและทํานองแบบมิวสิคดวยพระองค

เองซึ่งมีเพลงที่ขับรองหลายเพลงอาทิ เชน เพลงประจําโครงการทูบีนัมเบอรวนั เพลงประกอบละคร และเพลง
ประกอบภาพยนตรเรื่องหนึ่งใจ...เดียวกันซึ่งมีประชาชนไดรูจักเพลงนี้เปนอยางดี และซึ่งเปนพระบรมวงศานุ
วงศแหงพระราชวงศจักรีวงศพระองคแรกซึ่งทรงขับรองเพลงและทํานองเพลงแบบมิวสิคดวยพระองคเอง
พระเกียรติยศ
รางวัลสูงสุด
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงไดรับรางวัลอันทรงสูงสุดตอประเทศ
ไทยและนานาชาติ ซึ่งรางที่ทรงไดรับ ทําใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมีความปราบปรื้มปติยนิ ดีเปนอยางยิ่งที่
พระองคทรงทําเพื่อประชาชน มีดังตอไปนี้
– องคการอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดถวายรางวัล WHO/SEARO Award ใน
ฐานะที่ทรงประกอบพระกรณียกิจดานการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทูลเกลาฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสาธารณสุข
ศาสตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ทู ล กระห ม อ มหญิ งอุ บ ลรั ต น ร าชกั ญญา สิ ริ วั ฒ นาพ รรณวดี ทรงได รั บ พระ ราชทา น
เครื่องราชอิสริยาภรณสายสะพายและเหรียญตาง ๆ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาตั้งแต
ทรงพระเยาวจนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี้
– เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณรุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ พ.ศ. 2504[3]
– เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ชั้นปฐมจุลจอมเกลา พ.ศ. 2515
– เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก พ.ศ. 2548[4]
– เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชัน้ มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
– เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2494
พระอิสริยยศ
–สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบ ลรัตนราชกัญ ญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอิสริยยศ
ตั้งแตวันที่ทรงประสูติ เมื่อวันที่ 5 เมษายนพ.ศ. 2494 แตในการปจจุบันหมายบัตรราชการกําหนดใหออกพระ
นามวา ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดวย คํานําหนาพระนาม ทูลกระหมอม เปน
คําอยางลําลองสําหรับออกพระนาม สมเด็จพระเจาพระเจาลูกเธอ และสมเด็จพระลูกยาเธอ ที่ประสูติสมเด็จ
พระอัครมเหสี และพระภรรยาเจาชั้นลูกหลวง อาทิ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี ขาทูลละอองพระบาท จะออกพระนาม ทูลกระหมอมเล็ก เปนตน

เครื่องอิสริยยศ
เมื่อที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขณะพระยศเปนสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจ าฟาหญิ ง ไดทรงมีเครื่องอิสริย ยศประจําพระองค ทรงได รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และภายหลังเมื่อทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แหงราชวงศ เปนศักดิ์ ทานผูหญิง แลวได
คืนเครื่องอิสริยยศประจําพระองค และจนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2541พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ พระราชทานอิสริยยศเปน ทูลกระหมอมหญิง แดทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องอิสริยยศประจําพระองค โดย
อนุโ ลมตามราชประเพณี ในฐานะที่พระองคทรงเปน พระราชธิด าพระองคใ หญ ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และทรงเปนเจาฟาฝายใน และเครื่องอิสริยยศ ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีดังตอไปนี้
– พระสุพรรณบัฎ พรอมหีบทองคําลงยาราชาวดี ประดับตราพระปรมาภิไธยยอ ภปร. ประดับเพชร
– พานพระศรีทองคําลงยาราชาวดี พรอมจอกทองคําลงยาราชาวดี ผอบทองคําลงยาราชาวดียอดปริก
ประดับเพชร ซองพลูทองคําขอบบนลางประดับทับทิม และมีตลับภูประดับทับทิมกับเพชร ไมควัก
พระกรรณ ไมแคะพระทนต และพระกรรบิดทองคําลงยาราชาวดีประดับทับทิม
– หีบพระศรีทองคําลงยาราชาวดีประดับตราพระจุลมงกุฎ มีลูกหีบสามหีบ พรอมพานรองลงยา
ราชาวดี
– พระสุพรรณศรีทองคําลงยาราชาวดี
– พระภิงคารทองคําลงยาราชาวดี พรอมพานรองลงยาราชาวดี
– ขันพระสุธารสทองคําลงยาราชาวดี ทีข่ อบประดับทับทิม พรอมพานรองลงยาราชาวดี กับจอก
ทองคําลงยาราชาวดี
– ขันสรงพระพักตรทองคําลงยาราชาวดี พรอมพานรองลงยาราชาวดีขอบประดับทับทิม กับคลุมปก
– ที่พระสุธารสชาทองคําสลักลาย ประกอบดวย กาพระสุธารสชาทองคําสลักลาย ถวยพระสุธารสชา
ทําจากหยก มีถาดทองคําสลักลาย
– กาพระสุธารสทองคําสลักลาย ทรงกระบอก พรอมพานรอง ทองคําสลักลาย
สถานทีอ่ ันเนื่องดวยพระนาม
สถาบันการศึกษา
– โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
– โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
– โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ
– โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

มูลนิธิ
– มูลนิธิอุบลรัตน
– มูลนิธิสิริวัฒนาคริสเตียน ในพระบรมราชูปถัมภ
การคมนาคม
– เขื่อนอุบลรัตน หรือที่ชาวขอนแกน เรียกวา "เขื่อนพองหนีบ" สรางปดกั้น แมน้ําพอง ที่อําเภอ
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
– อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
– สะพานอุบลรัตน
สถานที่ทอ งเที่ยว
– ตลาดทาปลาเขื่อนอุบลรัตน

