เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ
และ 60 พรรษา สยามมกุฎราชกุมาร

ทศพนธ์ นรทัศน์ HS4HNL

พุทธศักราช 2555 นับเป็ นปี มหามงคล เนื' องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 80
พรรษา 12 สิ งหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต/ ิ พระบรมราชิ นีนาถ และเนื' องในโอกาสพระราชพิ ธีมหา
มงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(HS1C)
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต/ ิ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมือวันศุกร์ที 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ
บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงษานุ ประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) และท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์
ณ อยุธยา) บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตัง6 อยู่ที 1808 ถนนพระรามที 6 อําเภอปทุมวัน จังหวัด
พระนคร ได้รบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ว่า "สิ ริกิต/ ิ " มีความหมายว่า "ผู้เป็ นศรีแห่ง
กิ ติยากร"
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ? พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทัง6 ในฐานะ
พระผูเ้ ป็ นทีพึงของปวงชนชาวไทย และในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระองค์ท่าน
ทรงเจริญรอยตามเบื6องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพือความผาสุกของปวงชนชาวไทยและเพือ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
ทัง6 โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเสด็จพระราชดําเนินเป็ นการส่วนพระองค์เอง

พลเอกณพล บุ ณ ทับ รองสมุ ห ราชองครัก ษ์ ข้า ราชการ
บริพารทีรับใช้เบือ6 งพระยุคลบาท ได้เล่าไว้ในหนังสือพระราชินีของเรา
เรื องเล่ า จากแผ่ น ดิ น ใต้ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี น าถ ความตอนหนึ งว่ า “สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เคยมีพระราชกระแสเล่าเรือง พระองค์ท่านทรง
ยอมทํา ทุ ก อย่ า ง เหน็ ด เหนื' อ ยพระวรกายเพื' อ คนในชาติ ซึ' ง
เหมื อนกับ ลู กของพระองค์ท่าน ไม่ ว่า เดือ ดร้อนมี ปัญ หาอะไร
อาทิ โครงการปะการังเทียม อําเภอไม้แก่น จังหวัดปตั ตานี ชาวบ้าน
ร้องไห้ว่าทํามาหากินไม่ได้ เคยทําประมงอยู่ชายฝงั ตอนนี6ปลาไม่มี
ั หากัน
จากนัน6 ตี 3 พระองค์ท่า นเรีย กประชุม 2 ชัวโมงว่าจะแก้ป ญ
อย่างไร ซึงมีสาเหตุจากอวนลากอวนรุน…" ด้วยพระราชกรณียกิจเหล่านี6 แสดงให้เห็นถึงหิตานุหติ ประโยชน์ทพระองค์
ี
ท่านได้ทรงบําเพ็ญ ในฐานะ พระบรมราชินี ผู้เ ป็ นทีพึงของประชาชนโดยแท้ ดังข้อ ความทีพระองค์ท่ านได้ทรง
พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผูส้ อข่
ื าว BBC ในสารคดี “Soul of a Nation” เมือ พ.ศ. 2522 ความตอนหนึงว่า “Loving
kindness is the real thing one should give to other person, to give, not to take only. To give to love. So, that’s
the reason my husband and I can work year after year, day after day, without being ill. But we know when it
is time to die, nobody can escape. ความเมตตากรุณาเป็ นสิงทีทีคนเราควรมีให้ต่อผูอ้ นื อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็ นฝ่าย
รับข้างเดียว ให้และเมตตา นีเป็ นเหตุผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และข้าพเจ้าทรงงานปี แล้วปี เล่า วันแล้ววันเล่า
โดยไม่ประชวร แต่เราก็รดู้ วี ่า เมือถึงเวลาทีจะต้องจากโลกนี6ไป ไม่มใี ครทีหนีพน้ ได้”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชสมภพ เมือวัน
จันทร์ที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระทีนังอัมพรสถาน พระราชวังดุสติ พระองค์ได้ทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจเพือประชาชนชาวไทย ในหลายประการ อาทิ ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ขึน6 ทัวประเทศ เพือให้การรักษาพยาบาลผูเ้ จ็บป่วยในถินทุรกันดาร และเมือพ.ศ. 2552 ทรงปฏิบตั หิ น้าทีนักบินที 1
เครืองบินโบอิ6ง 737 - 400 ในเทียวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ ด้าน
การแพทย์ สําหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
ด้านกิ จการวิ ทยุสมัครเล่น กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ได้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนี ยบัตรพนักงานวิ ทยุ
สมัครเล่นขันC สูง พร้อมสัญญาณเรียกขาน "HS1C" แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื'อ
วันที' 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2541
เนืองในโอกาสพระราชพิธมี หา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขอประชาชนชาวไทย
ทุ ก หมู่ เ หล่ า ได้ น้ อ มจิ ต และทํ า ความดี
ถวายเป็ นพระราชกุศล ขอพระองค์จงทรง
พระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
สถิ ติ เ ป็ น มิ งขวัญ และคู่ พ ระบารมี แ ห่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ตราบนิจนิรนั ดร์เทอญ...ฑี ฆายุกา โหตุ มหาราชิ นี ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถร่วม
ถวายพระพรออนไลน์ได้ที www.belovedqueen.com และถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.crownprince60.com

