กองการกําลังพล กรมสารบรรณทหารบก

วันที่ ๑๒ สิ งหาคม วันคล้ ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเป็ นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) และ
ท้าววนิดาพิจาริ ณี บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยูท่ ี่ ๑๘๐๘ ถนนพระรามที่ ๖ อําเภอปทุมวัน จ.พระนคร ได้รับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่า "สิ ริกิต์ ิ" มีความหมายว่า "ผูเ้ ป็ นศรี แห่งกิติยากร" สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ
ภาดา (พี่ชาย) ๒ องค์ และพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) ๑ องค์ ดังนี้
๑.หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิต์ ิ กิติยากร
๒.หม่อมราชวงศ์ อดุลยกิต์ ิ กิติยากร
๓.หม่อมราชวงศ์หญิง บุษบา กิติยากร
ในระหว่างยังทรงพระเยาว์ สถานการณ์บา้ นเมืองไม่สู้สงบนัก เนื่องจากเพิ่งพ้นจากช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นาน เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๖ ขณะที่หม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิ มีอายุเพียง ๑ ขวบ ก็ตอ้ งอยูไ่ กลจากพระบิดามารดาโดยได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ไปประทับอยูท่ ี่จงั หวัดสงขลา เมื่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงลาออกจากราชการและกลับมาจากวอชิงตัน ดี.ซี .ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ หม่อมราชวงศ์
สิ ริกิต์ ิ ซึ่ งขณะนั้นอายุได้ ๒ ปี ๖ เดือน จึงได้กลับมาอยูร่ วมพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว

พ.ศ. ๒๔๗๙ เมื่อหม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิมีอายุได้ ๔ ขวบ ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกในชั้นอนุบาลที่โรงเรี ยนราชินี ทว่าในขณะนั้น แม้
เหตุการณ์ดา้ นการเมืองภายในประเทศไทย จะสงบลง แต่สถานการณ์ระหว่างประเทศก็ไม่สงบ กล่าวคือสงครามมหาเอเชียบูรพาเริ่ มแผ่ขยายมาถึง
ประเทศไทย กรุ งเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้งจนการคมนาคม ไม่สะดวก พระบิดาจึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ ิยา้ ยไปเรี ยนที่โรงเรี ยน
เซนต์ฟรังซี สซาเวียร์คอนแวนต์ เพราะอยูใ่ กล้วงั พระบิดา ได้เรี ยนที่นนั่ ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๒ จนจบชั้น มัธยมศึกษา หม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิ
ได้เรี ยนเปี ยโน ซึ่ งเรี ยนได้ดี และเร็ วเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ยงั ได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสด้วย

พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงหม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํา สํานักเซนต์
เยมส์ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยได้ทรงพาครอบครัว ทั้งหมดไปอยูด่ ว้ ย ในเวลานั้น หม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิ มีอายุได้ ๑๓ ปี เศษ และเรี ยนจบชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ แล้ว
ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิได้ศึกษาต่อทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และวิชาเปี ยโนกับครู พิเศษหลังจากนั้นไม่นานพระบิดา
ย้ายไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําประเทศเดนมาร์กและประเทศ ฝรั่งเศส ตามลําดับ หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ ิกย็ งั คงเรี ยนเปี ยโน และตั้งใจจะ
ศึกษาต่อในวิทยาลัย การดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงของกรุ งปารี ส

ในประเทศฝรั่งเศสหม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช (ขณะนั้นทรงศึกษาต่อที่
สวิตเซอร์แลนด์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์) ซึ่ งพระองค์เสด็จประพาสกรุ งปารี ส โดยทางรถยนต์จากสวิตเซอร์แลนด์ เพราะประสงค์จะเลือกซื้อ
รถยนต์พระที่นงั่ แทนคันเดิม และยังได้รับชมการแสดงดนตรี ของคณะที่มีชื่อเสี ยงด้วย ในระหว่างที่เสด็จพระราชดําเนินมายังกรุ งปารี สก็ได้ประทับที่
สถานทูตไทยประจําประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับนักเรี ยนไทยคน อื่นในสมัยนั้น ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงโปรดการดนตรี
เป็ นพิเศษขณะที่หม่อม ราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิกส็ นใจศิลปะเช่นกัน ทําให้เกิดความความสัมพันธ์ข้ ึน

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมี หม่อมหลวงบัวและหม่อมราชวงศ์ หญิงสิ ริกิต์ ิ เข้าเฝ้ าฯ ถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และในช่วง
ระยะเวลาที่หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ ิอยูเ่ ฝ้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่สวิตเซอร์แลนด์น้ นั สมเด็จพระราชชนนีศรี สงั วาลย์ (พระนามในเวลา
นั้น) ได้ทรงรับเป็ นธุระจัดการให้หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ ิเข้าศึกษาในโรงเรี ยน Pensionnat Riante Rive ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนประจําแห่งหนึ่ง
ของโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงหายจากอาการประชวรแล้วก็ได้ทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ ิเป็ นการภายในเมื่อวันที่ ๑๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากทรงหมั้นแล้ว หม่อมราชวงศ์หญิงสิ ริกิต์ ิยงั คงศึกษาต่อ กระทัง่ พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระราชดําเนินนิวตั พระนครเพื่อร่ วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล พระองค์ท่านโปรดฯให้หม่อมราชวงศ์
หญิงสิ ริกิต์ ิตามเสด็จพระราชดําเนินกลับมาด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงสายสะพายนพรัตน์ราช วราภรณ์เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้จดั การ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม และโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ ิ
ขึ้นเป็ น สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ ิ

หลังจากครองราชย์สมบัติอย่างกะทันหัน พระบาทสมเด็จพระหัวอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธี บรมราชาภิเษกขึ้น
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ และโปรดฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ ิ เป็ น สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินี หลังจากนั้น
ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ กลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงรักษาพระองค์ และทรงศึกษาต่อ แล้วเสด็จฯ กลับมาอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๙๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดา ๔ พระองค์ ดังนี้

๑.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ประสู ติ ณ สถานพยาบาลมองซัวซี นครโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อมา ได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ (ปั จจุบนั ทรงพระนามว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิ ริโสภา
พรรณวดี)เพื่อสมรสกับนายปี เตอร์ เลด เจนเซ่น ชาวอเมริ กนั ทรงมีพระโอรส ๑ องค์ และพระธิดา ๒ องค์

๒.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าวชิราลงกรณ บรมจักราดิศรสันตติวงศ์ เทเวศรธํารงสุ รบริ บาล อภิคุณูประการมหิ ตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูร กิติ
สิ ริสมบูรณ์ สวางควัฒน์บรมขัตติยราชกุมาร ประสู ติ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็ น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราลงกรณ สยามมุฏราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

๓.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าสิ รินธรเทพรัตนสุ ดา กิติวฒั นาดุลโสภาคย์ ประสู ติ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมา
ทรงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอิสริ ยยศเป็ น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้าฟ้ ามหาจักรี สิรินธร รัฐสี มาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

๔.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสู ติ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงอภิเษก
สมรสกับเรื ออากาศโท(ยศในขณะนั้น) วีระยุทธ ดิษยะศริ น ทรงมีพระธิดา ๒ พระองค์

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ออกผนวชเป็ นเวลา ๑๕ วัน ระหว่าง วันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน และระหว่างที่
ผนวช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินี เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ ในภายหลังพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย เป็ น สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ปี
เดียวกัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บนั ทึก เรื่ อง "ความทรงจําในการตามเสด็จต่าง ประเทศทางราชการ" เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็ นพระราชนิพนธ์ที่ คนไทยควรจะได้อ่าน และตระหนักถึง พระปรี ชาสามารถ ในด้านอักษรของพระองค์ท่านอีกอย่างหนึ่งด้วย
ด้วยความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจึงได้ร่วมกัน กําหนดให้วนั ที่ ๑๒
สิ งหาคม ของทุกปี เป็ นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นต้นมา เพื่อเป็ น ที่รําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณในพระองค์ท่าน และ
เป็ นการสํานึกถึงคุณของแม่ไปพร้อมด้วย ด้วยนับถือกันทัว่ ไปว่า พระองค์เปรี ยบประดุจแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง เคียงข้างพ่อของชาวไทย นัน่
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสมอมา

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบตั ิพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภารกิจในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต อาชีพ และ
ความเป็ นอยูข่ องบุคคลผูย้ ากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดําเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไปทัว่ ทุกหนแห่งใน
แผ่นดินไทยนี้

โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทัว่ ประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพ ซึ่ งในภายหลังทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง
เป็ นรู ปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า "มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์" เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนชื่อ เป็ น มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ อันเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพและขณะเดียวกันยัง
อนุรักษ์และส่ งเสริ มงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้ น การทอ การจักสาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิฯ ยังทรงเอาพระทัยใส่ ในกิจการด้านสาธารณสุ ข โดยได้ทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และหาก
เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ก็มกั จะทรงถือโอกาสเสด็จฯทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อทรงนํามาปรับปรุ งกิจการสภากาชาดไทยอยู่
เสมอ
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็ นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ มีผลสําเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อเป็ นการรําลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิคุณในการอนุรักษ์ คุม้ ครอง และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็ นฐานการดํารงชีวิตของพสกนิกร คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งการคุม้ ครองความหลากหลายทางชีวภาพ" แด่พระนามสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็ นการแสดงกตเวทิคุณของรัฐบาล และปวงชนชาวไทยในพระมหากรุ ณาธิคุณที่ทรงมีต่อการคุม้ ครองความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
(กองการกําลังพล)

