กับคำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก*

มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมธิ ร าชร่ ว มเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2558 โดยการน าพระราชกรณี ย กิ จ ที่ ป รากฎอยู่ ใน
“คำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ” ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษาต่างๆ มาเผยแพร่ให้ปรากฎ
เป็นมงคลประวัติแก่มหาวิทยาลัย ดังนี้

ปีกำรศึกษำ 2525 สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ (คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
โครงกำรศิลปำชีพ พิเศษ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรและ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อสงวนรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของทุกภาค ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร โดยได้พระราชทานทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ วัสดุอุปกรณ์ ทรงจัดหาครู
ทรงจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ และทรงติดตามความก้าวหน้าในโครงการตลอดเวลา ทาให้สามารถช่วยชาวนาชาวไร่ได้
หลายพัน ครอบครั ว จนมี ผู้ มี จิต ศรั ท ธาและซาบซึ้ ง ในพระมหากรุณาธิคุณถวาย เงิ น เป็น จานวนมาก จึง กลายเป็น มู ลนิ ธิ
ศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาหรับงานในโครงการมีหลายประเภท เช่น เย็บปักถักร้อย ทาดอกไม้ประดิษฎ์ จักสาน
ปั้นตุ๊กตาวัง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทาเครื่องถม ถนอมอาหาร เป็นต้น
โครงกำรอบรมประดิษฐ์สิ่งของจำก ป่ำนศรนำรำยณ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรบริเวณหุบกระพง อ.ชะอา จ.เพชรบุรี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรง
ทราบว่าฝ่ายแม่บ้านต้องการหารายได้เพิ่มเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดการอบรมนี้ขึ้น โดยขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์เป็นที่รู้จัก
และเป็นที่นิยมจนทาให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงตนเองได้
โครงกำรระดับหมู่บ้ำน ที่เน้นช่วยสตรีในชนบทให้สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว
ให้ดีขึ้น โดยทรงส่งเสริมให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการตาข้าวซ้อมมือซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับซื้อข้าวเหล่านี้นาไปจาหน่าย และทรงพระราชทานความร่วมมือแก่องค์การกุศลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาอาหาร เลี้ยงดูผู้อดอยากและเด็กกาพร้าที่ไร้ญาติขาดมิตร

ปีกำรศึกษำ 2530 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
สภำนำยิกำสภำกำชำดไทย ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการของสภากาชาดเป็นอย่างมากเป็นผลให้สภากาชาด
ดาเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ทั้งในยามที่บ้านเมืองสงบสุขและใน
ยามเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ได้ทรงแนะนาให้ผู้มี
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ศรัทธาอื่นๆ ร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยด้วย นอกจากนี้เมื่อเสด็จ
พระราชดาเนินไปในชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารจะทรงศึกษาสภาพของราษฎรในด้านความเป็นอยู่ อาชีพ ปัญหาต่างๆ ด้วย
พระองค์เองและได้
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ พสกนิ กรทั้ง พระราชทรัพย์ และพระราชดาริ ทรงแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในด้านผู้เจ็บไข้ได้ป่วย และทรงเอาพระทัยใส่รับผู้ป่วยที่ยากจนขัดสนไว้ในพระราชินูปถัมภ์ส่วนพระองค์

ปี ก ำรศึ ก ษำ 2538 สำขำวิ ช ำส่ ง เสริ ม กำรเกษตรและสหกรณ์ (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์)

โครงกำรพระรำชด ำริ ที่ เ กี่ ยวกั บ กำรดู แลรั ก ษำป่ ำ ในการเสด็จพระราชด าเนิ น เยี่ยมเยียนราษฎร พระองค์
ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทาให้สัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย พันธุ์ไม้ท้องถิ่นถูกทาลาย ประกอบกับขาดที่ทากิน ทรง
ห่วงใยจึงทาให้เกิดโครงการตามพระราชดาริมากมาย เช่น โครงการดูแลรักษาป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติบริเวณใน
และนอกเขตพระตาหนัก โครงการพัฒนาป่าไม้สวนป่าสิริกิติ์ โครงการสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการ
อนุรักษ์สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการ
เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และโครงการป้องป่า
แ ล ะ เ ส ริ ม
อาชีพ “บ้านเล็กในป่าใหญ่”

ปี ก ำรศึ ก ษำ 2540 สำขำวิ ช ำพยำบำลศำสตร์
(พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

พระบรมรำชำนุเครำะห์ในกำรรักษำพยำบำล
เมื่ อ เสด็ จ พระราชด าเนิ น เยี่ ย มเยี ย นราษฎรและทรงเห็ น ว่ า
เจ็ บ ป่ ว ยจะมี พ ระราชด ารั ส ถามด้ ว ยความห่ ว งใย ในรายที่
จาเป็น ต้อ งได้รั บการรั ก ษาจะทรงบัน ทึก ข้อ มู ล ไว้ แ ละให้ ห น่ ว ย
แ พ ท ย์ ที่
ตามเสด็จตรวจรักษาทันที ถ้าผลปรากฎเป็น
โรคที่ไม่อาจรักษาได้ในเวลาอันรวดเร็วก็จะทรงให้หน่วยราชการในจังหวัดส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลประจา
จังหวัด ถ้าโรงพยาบาลประจาจังหวัดยังรักษาไม่ได้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตารวจตระเวนชายแดนหรือหน่วยงานอื่น
ส่งเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ ทันทีโดยทรงรับ ผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานค่ารักษา ค่าเดินทาง ของใช้
ส่วนตัวและอาหารบารุงเป็นระยะๆ จนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายดูแ ลครอบครัว ด้วย ซึ่งพระราชกรณียกิจนี้ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดเวลา ทั้งการรักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพทาให้ประชาชนของพระองค์มีสุขภาพที่ดี

ปีกำรศึกษำ 2545 สำขำวิชำศิลปศำสตร์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษเพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย ทรงเฟ้นหา
ช่างฝีมือจากที่ต่างๆ มาอบรมบ่มเพาะความรู้จนกระทั้งกลายเป็นศิลปินที่สามารถสร้างงานวิจิตรศิลป์จานวนมาก ตั้งแต่งาน
วาด ปัก ปั้น ประดิษฐ์ แกะสลัก ถักทอ หล่อโลหะ จนถึงงานเสื้อผ้า อาหารและเกษตรกรรม นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างในการนาภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เช่น ทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทย โดยให้ราษฎรปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ทรงแนะนาด้านคุณภาพ การออกแบบและสีสันจนกลายเป็นสินค้าส่งออกได้ ในสังคมโลกทรงปฏิบัติหน้าที่แทนคน
ไทยเพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของชาติไทย ทรงนาเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ เช่น ประติมากรรม วรรณกรรม ภาพยนตร์
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ดนตรี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทาให้ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลมากมาย เช่น เหรียญบูโรพุทโธขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ รางวัลผู้สนับสนุนดูแลรักษาศิลปะต่างๆ ของประเทศไทยที่ประเทศ
ฝรั่งเศสและรางวัลด้านมนุษยธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระราชกรณียกิจนานาประการเหล่านี้ที่ทาให้พสกนิกรทั้งหลายรู้สึกภาคภูมใิ จที่ได้เกิดเป็นคนไทยและเป็นพสกนิกรของ
พระองค์ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ โทร. 7467 – 7468

*บรรณารักษ์ชานาญการ หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สานักบรรณสารสนเทศ
ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) .2527-2542). สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2525-2540.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: นนทบุรี.

