
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เรื่องราวการสรางพระรูปและสวน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เม่ือส้ินสมเด็จพระบรมราชชนกแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญรอยตาม

อุดมการณของพระสวามี ทรงหันมาทุมเทใหแกการแพทย พยาบาล และสาธารณสุขอยางเต็มท่ี 

โดยเฉพาะโครงการตาง ๆ ที่สมเด็จพระบรมราชชนกเคยสนับสนุนมาแตเดิม สมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนีไดทรงดำเนินกิจกรรมทุกอยางใหเปนไปตามพระราชประสงค 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงกอต้ัง “หนวยแพทยอาสาศรีสังวาลย”
ออกเยี่ยมเยียนราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร 

ทรงพระราชทานทุนให นักเรียนออกไปศึกษา ณ ตางประเทศ ในสาขาการแพทย สาธารณสุข พยาบาล 

และในแขนงวิชาเตรียมแพทยตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงงานพระองคไดทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

อันเปนประโยชนตอการแพทย และการสาธารณสุขของไทยอยางมากมาย จนเปนที่ประจักษ และทรงได

รับการยกยองเปน พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

พระองคทรงตระหนักวา...

“การสาธารณสุข มีสวนสำคัญในการพัฒนาของประเทศ และการสาธารณสุขจะไดผลดี

ก็ตองมีแพทยที่มีคุณภาพสูง และมีการศึกษาแพทยที่เหมาะสม”

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงเปนประธานมูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง

ทุนการศึกษาขึ้นและพระราชทานนามวา “ทุนอานันทมหิดล” เพื่อเปน

พระบรมราชานุสรณในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมน-

ทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อมุงสงเสริม

สนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตชาวไทยท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการสาขาตาง ๆ 

ใหไดรับโอกาสไปศึกษาตอเพ่ิมเติม ณ ตางประเทศ ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหเปน

บุคคลช้ันนำของประเทศในสาขาวิชาน้ัน ๆ และนำความรูความเช่ียวชาญกลับ

มารับใชประเทศชาติตอไป

พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2507



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกอตั้งเปน 
"แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.)" จากการทรงงานกอนหนานี้ทรงพบปญหา
หนึ่งที่สำคัญคือเรื่องโรคฟนทรงไดกำชับตอการ
ออกหนวยแพทย พอ.สว. ไววา

นับตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงมีทันตแพทย รวมปฏิบัติ
งานในหนวยแพทย พอ.สว. ทุกครั้ง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีความหวงใย
ประชาชนชาวไทยในทุกดาน โดยเฉพาะในดานสุขภาพอนามัย 
ซึ่งพระองคทรงถือวาปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน
นั้นเปนปญหาสำคัญที่ตองไดรับการแกไข ดังพระราชดำรัสที่วา

“ถาคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไมสามารถพัฒนาชาติได

เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง”

"ตองมีทันตแพทยไปชวยชาวบานทุกครั้ง

เนื่องจากคนไขในทองถิ่นทุรกันดาร

เมื่อปวดฟนจะตองทนทุกขทรมานไมสามารถชวยตัวเองได

ดังนั้นตองมีทันตแพทยไปชวยโดยดวน"

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2513

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง 
“โครงการแพทยหลวงเคล่ือนท่ีพระราชทาน” 
ใหเจาหนาท่ีแพทย พยาบาล นำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนยา
รักษาโรคใหราษฎรโดยไมคิดมูลคา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
 ใหจัดตั้ง “โครงการหนวยแพทยพระราชทาน” ใหคณะแพทยที่
ตามเสด็จฯ ทำการตรวจรักษาประชาชนที่มีอาการเจ็บปวยโดย
ไมตองเสียคารักษาใด ๆ และใหมีการจัดอบรมหมอหมูบานนั้น ๆ 
เพ่ือชวยใหราษฎรมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคภัยตาง ๆ และ
รูจักวิธีรักษาพยาบาลแผนปจจุบันอยางถูกตอง

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดรับถวาย
การรักษาพระทนตทรงตรัสแกทันตแพทยสี สิริสิงห ทันตแพทย
ประจำพระองค วา 

พระมารดาแหงแพทยชนบทไทย  

พระมารดาแหงการพยาบาลไทย 

พระมารดาแหงการทันตแพทยไทย 

พระมารดามารดาแหงการสังคมสงเคราะห  

พระมารดาแหงการสาธารณสุขไทย

"เวลาที่พระองคทานมีปญหา เกี่ยวกับฟน มีทันตแพทยมาชวยกันดูแลรักษา

แลวราษฎรที่อยูหางไกลความเจริญ มีหมอชวยดูแลรักษาหรือเปลา" 

“ฉันตองการใหหมอชวยไปดูแลบำบัดทุกขใหแกนักเรียนและประชาชน

ที่อยูในทองถิ่นกันดารหางไกล หมอและจะออกคาใชจายใหทั้งหมด

ตามความจำเปนโดยใหจัดหนวยเคลื่อนที่ไปโดยรถยนตและตระเวน

ไปตามถนนหนทาง ตามหมูบาน ที่อยู หางไกล ชนบท”

เมื่อไดทรงทราบวาบางจัวหวัดไมมีทันตแพทยจึงรับสั่งวา

"การจะใหราษฎรที่ยากจน ที่มีปญหาเรื่องฟน หยุดการทำนา ทำไร

เดินทางไปหาหมอนั้น เปนสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันขาม

หากเปนการใหบริการเคลื่อนที่ไปสูประชาชน ก็จะเปนการแกปญหาไดทางหนึ่ง"

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหจัดตั้ง  “หนวยทันตกรรมพระราชทาน” 

ตลอดพระชนมชีพของพระองคทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั่วประเทศดวยพระวิริยะ อุตสาหะ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จึงไดรับการยกยองเปน  



"ทันตแพทยอยาดูแตเรื่องฟนอยางเดียว ใหดูเรื่องอื่น ๆ ดวย

เชน สังเกตขาเจ็บตาบวม เจ็บคอ ฯลฯ 

เพราะทันตแพทยก็เปนแพทยเหมือนกัน เรียนมาเหมือนกัน

ถารักษาไดก็ควรใหการรักษา ถารักษาไมไดควรใหคำแนะนำสงตอไปรักษา

ราษฎรจะไดรับการดูแลแตเนิ่น ๆ และตองซักถาม ทุกข สุข

เรื่องการทำมาหากินถนนหนทาง น้ำทา เพราะถาน้ำไมมี

จะใหแปรงฟนวันละ 2 ครั้ง ไดอยางไร

ถนนไมดีจะใหมาพบหมอปละ 2 ครั้ง ไดอยางไร"

“รากฟนเทียมนี้ดีจริงๆ ดีกวาฟนจริงเสียอีก 30 บาทรักษาไดหรือไม 

คนจนจะไดมีโอกาสใสรากฟนเทียมบาง ถาสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ยังมีพระชนมชีพอยู อยากใหทำถวายทาน เพราะระยะหลังทานเสวยอาหารไมคอยจะได”

พ.ศ. 2552

การออกเคล่ือนท่ีไปใหบริการน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรง
วางแผนและติดตามผลการดำเนินงานดวยพระองคเอง ทรงเล็งเห็นความสำคัญ
ของงานทันตสุขภาพวาเปนปจจัยพ้ืนฐานเบ้ืองตนของการมีสุขภาพท่ีดี โดยทรง
พระราชทานพระราชดำริแกทันตแพทยไววา..

พระองคไมเพียงเล็งเห็นแตงานดานทันตบริการเทาน้ัน ยังทรงสงเสริมการศึกษาวิจัยทาง
ทันตแพทยศาสตร การพัฒนาดานวิชาการ และทรงมีพระบรมราชูปถัมภแกงานอันเก่ียว
เน่ืองกับกิจการทันตกรรมดวย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง 
“มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ” 

       ในพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ นอกจากดำเนินการวิจัยพัฒนาและผลิตนวัตกรรมดาน
ทันตกรรมเพ่ือคนไทยแลว ยังเปนแหลงการเรียนรูสำหรับทันตบุคลากรและบุคคลท่ัวไป
ไดเขามาศึกษาเย่ียมชมดูการดำเนินงาน อีกท้ังยังทำหนาท่ีเผยแพรเร่ืองราวผูมีพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย และประจักษแกใจ
ของพระราชโอรส ผูซ่ึงเปนกษัตริยของประเทศไทยท่ีประเสริฐสุดและมีพระมหากรุณาธิคุณ
นานัปการรวมถึงงานดานทันตสาธารณสุข เพื่อใหคนรุนหลังไดรำลึกถึงและสรางแรง
บันดาลใจใหนำไปปรับใชในการทำงานและพัฒนาสังคมใหดีสืบตอไป 

      สืบเน่ืองจากเม่ือป พ.ศ. 2546 ทันตแพทยไดเขาทำการถวายการรักษาดวยวิธี
ทันตกรรมรากฟนเทียม พระองคทรงพอพระทัยเปนอยางย่ิง พระองคจึงตรัสกับ
ทันตแพทยวา....

จากพระราชปรารภนี้แสดงใหเห็นถึงความความหวงใยตอพสกนิกรผูดอยโอกาส
และความคิดถึงที่ทรงมีตอพระราชมารดาพระผูเปนดวงใจเสมอไมเคยเปลี่ยน

ในโอกาสครบรอบ 50 ป หนวยทันตกรรมพระราชทานฯ และ 10 ป 

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีมติอนุมัติใหมีการ

จัดสราง “ประติมากรรมพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”  

โดยประดิษฐานไว ณ บริเวณสวนหนาอาคารปฏิบัติการหนวยทันตกรรม

พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเทิดพระเกียรติและ

เปนอนุสรณใหไดนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมท้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ี

มูลนิธิฯ และผูมาติดตอทั่วไปไดเขามาถวายสักการะ



สวน

          ประติมากรรมพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แกะสลักจากหินคารารา หินออนที่ดีที่สุดในโลก มีขนาด 1 เทา
ครึ่งของพระองคจริง โดย นายนที เกวกุล ประติมากรผูสรรคสรางงานแกะสลักหินออนที่ไดรับการยอมรับวามีฝมือดีที่สุดคนหนึ่ง
ของประเทศไทย ที่สามารถแกะสลักหินที่ดูแข็งใหดูออนได 

 พระรูปทรงฉลองพระองคแบบเรียบงาย มีพระพักตรที่ทรงพระสรวล 
แสดงถึงความอบอุนมีเมตตา และมีความสงางามเหมือนดั่งพระองค
จริงมาก โดยในสวนที่ประดิษฐานพระรูปนั้นไดแรงบันดาลใจจากกลิ่นไอ
ของสถานที่ที่พระองคทานทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีลักษณะเปนปาผสมผสาน
ทุงดอกไมของ Les Pleiades ในสวนฯ แหงนี้จึงประกอบดวยตนไมยืนตน 11 ชนิด ไมพุม ไมดอก 27 ชนิด หญา 4 ชนิด และ
พืชสมุนไพรไทยที่เกี่ยวของกับสุขภาพชองปาก 10 ชนิด บรรยากาศในสวนฯ แหงนี้นอกจากความอบอุนที่ไดจากพระรูปแลว ยังได
ความรมรื่น สดชื่น สบายตาและสบายใจแกผูมาเยี่ยมชมอีกดวย 



ไมพุม ไมดอก 27 ชนิด

หญา 4 ชนิด

ประยงค

โคลงเคลงเลื้อย
Plumbago auriculata

ปตตาเว�ย
Jatropha integerrima

พยับหมอก
Plumbago auriculata

รำเพยสีคร�ม
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

เข็มแดง
Ixora lobbii Loudon.

ผกากองดอกชมพู
Lantana camara L

เฟนรัศมีโชติ
 Blechnum x rasmijoti

บัวดิน
Zephyranthas sp.

กุหลาบหนู
Rosa chinensis Jacq.

สาระแหนฟลิปปนส
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd.

ดอนญา
 Mussaenda philippica A.

เข็มขาว
Tarenna collinsiae

พูจอมพล
Calliandrahae matocephala Hassk.

พุดชมพู
Kopsia fruticosa A. DC

มากาเร็ต บอรเนียว
Lantana camara L

ผกากรองพุดสามสี
Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

Aglaia odorata

ขาไกดำ

ใบตางเหร�ยญ
Evolvulus nummularius (L.) L.

บุษบาฮาวาย
systasia gangetica (L.) Anderson

ผกากอง
Lantana camara Linn. 

หนาวัว
Anthurium andraeanum

หญานวลนอย
Zoysia matrella Merrill. 

หญามาเลเซ�ย
Axonopus compressus (Swartz)

เฟนออสเตรเลีย
Sphaeropteris cooperi

ชองนาง
Thunbergia erecta (Benth.)

โกฐจ�ฬาลัมพา
 Artemisia vulgaris L.

หญาแฝก
Chrysopogon zizanioides

ราชาวดี
Buddleja paniculata

มะเข�อ
Solanum melongena L.

ไทรเกาหลี
Ficus annulata ไทรอินโด

Ficus annulata 



ผูสนใจสามารถติดตอขอเขาชมไดที่ 
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ

สถานที่ :  157/4  ถนนประดิษฐมนูธรรม 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

(ดานหลังคลินิกศูนยแพทยพัฒนา)

ฝรั่ง
 Psidium guajava L.

แคนา
Dolichandrone serrulata

หมอน/มัลเบอรร�่
Morus alba Linn.

ลำดวน
Melodorum fruticosum Lour.

เสี้ยวดอกขาว
Bauhinia variegata L.

ปป/กาสะลอง
Millingtonia hortensis

มะฮอกกานี
Swietenia mahogany (L.) Jacq.

โมกลา
Wrightia religiosa Benth.

ศร�ตรัง
Jacaranda obtusifolia Humb

ราชพฤกษ
Cassia fistula L.

กระพี้จัั่น
Millettia brandisiana

บัวสวรรค
Gustavia gracillima

บุนนาค
Mesua ferrea L.

ผักแพว
Persicaria odorata

สะระแหน
Metha cordifolia Opiz.

สีฟนคนทา
Harrisonia perforata

ชะพลู
Glycyrrhiza glabra L.ชะเอมเทศ

Piper sarmentosum Roxb.

กานพลู
 Syzygium aromaticum (L.)

ผักคราดหัวแหวน
 Acmella oleracea (L.)

ขาไกดำ
Justicia fragilis Wall.

พืชสมุนไพรไทย 10 ชนิด

ไมยืนตน 11 ชนิด

รวมบริจาคเพื่อสมทบทุนดูแลบำรุงรักษา
สวนฯ และบูรณะประติมากรรมพระรูป
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

สอบถามเพิ่มเติม 02-318-2352-55 ตอ 1416 
Line Add : @dent_in_found

ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่ีบัญชี 069-8-68821-1

ชื่อบัญชี มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ 
เพื่อสวนนครินทรทันตรักษสแกนเพื่อบริจาค


