77 พรรษา สมเด็จแมแหงแผนดิน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไกพันธุไขใหราษฎรเลี้ยงไวเพื่อเก็บไขบริโภค เปนการเสริมสรางอาหาร
ที่มีประโยชนแกเด็กๆ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ณ บานตะลุบัน ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
ทศพนธ นรทัศน*
thossaphol@ictforall.org

สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เป น สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เปนพระธิดา
องคใหญของหมอมเจานักขัตรมงคล (ภายหลังไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาขึ้นเปนพลเอก
พระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับ หมอมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวัน
ศุ ก ร ที่ 12 สิ ง หาคม 2475 ณ บ า นของพลเอกเจ า พระยาวงษานุ ป ระพั ท ธ (หม อ มราชวงศ
สทาน สนิทวงศ) และทาววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ ณ อยุธยา) บิดาและมารดาของหมอมหลวง
บัว กิติยากร ตั้งอยูที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ไดรับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัววา "สิริกิติ์" มีความหมายวา "ผูเปนศรีแหงกิติยากร"
12 สิงหาคม 2552 จึงเปนปที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 77 พรรษา ผูเขียน จึงขอนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ผานทางบทความนี้
* ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
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สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชภารกิ จ นานั ป การ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ ความเปนอยูผูยากไร และประชาชนใน
ชนบทอันหางไกล ไดโดยเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทั่วทุกหนแหงของ
แผนดินไทย หนึ่งในโครงการตามพระราชดําริที่มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ก็คือ
โครงการสงเสริมศิลปาชีพ ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งเปนมูลนิธิ พระราชทาน
นามวา "มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2519 และ
เมื่ อ พ.ศ. 2528 ได เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น “มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ” อันเปนการสงเสริมอาชีพ พรอมกับการอนุรักษและสงเสริมงานศิลปะพื้นบาน
ที่มีความงดงามหลายสาขา อาทิ การปน การทอ การจักสาน เปนตน
พลเอกณพล บุณทับ รองสมุหราชองครักษ ขาราชการบริพารที่รับใชเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ไดรับมอบหมายใหไปติดตาม
สถานการณชายแดนภาคใต ไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการตางๆ ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงดําเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไวในหนังสือพระราชินีของเราเรื่องเลาจากแผนดินใต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2548 ความตอนหนึ่งวา
“โครงการราษฎรอาสารักษาหมูบาน -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโครงการหนึ่ง คือ โครงการราษฎร
อาสารักษาหมูบานเกิดจากเมื่อป 2547 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯเยี่ยมราษฎร
ราษฎรใน 5 หมูบานไดเขามารองไหกับพระองคทานแลวบอกวาอยูไมไดแลว เพราะถูกรบกวน
หนั ก จนมี ค นในตํ า บลตั น หยงลิ ม อ ถู ก ตั ด คอคามอเตอร ไ ซด ร ะหว า งไปกรี ด ยางตอนเช า มื ด
ชาวบานบอกวาเหตุการณอยางนี้ไมเคยเกิดขึ้น ชาวบานถามพระองคทานวาจะใหพวกฉันอยูที่นี่
หรือจะใหไปจากที่นี่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถรับสั่งวาในเมื่อเราอยูที่นี่ เราทํามาหากินที่นี่มาตั้งแต
ปูยาตายาย แลวจะอพยพไปที่ไหนกัน
พระองค ทานก็ทรงพระกรุ ณาบอกทหารใหสงคนมาชวยฝกอาวุธให ตามที่ช าวบานได
ถวายฎีกา และรับสั่งวาที่ใหฝกนั้นเพื่อปองกันตัวเอง ปองกันทรัพยสินพี่นองเรากันเอง ไมไดมี
เจตนาใหพวกเธอเที่ยวเอาปนไปไลฆาใครตอใครเขา ขอใหทําความเขาใจกันใหถองแท รับสั่งเสมอ
วาผูบริสุทธิ์มีสิทธิ์อยูบนแผนดินนี้ มีทั้งพุทธและมุสลิม ไมไดแยกเชื้อชาติศาสนา ใครขอมาก็ฝกให
ครู เ องก็ม าขอฝก บอกวาฝ กให แ ต ช าวบ าน พวกครูยิ่ งเสี่ย งอัน ตรายหนัก เลย ฝกลั ก ษณะการ
รวมกลุมกัน ใชอาวุธเขาเวรยามในการรักษาหมูบาน ซึ่งมีผลใหหมูบานเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
ขณะนี้เปนที่แนชัดวามีกลุมคนตองการที่จะแบงแยกดินแดน เชน มีการนําวิซีดีภาพการตัดศีรษะไป
แพรภาพในจังหวัดปตตานี ซึ่งถือเปนสิ่งที่นาเปนหวง คนทํามีวัตถุประสงคใหชาวบานหวาดกลัว
และไมอยากจะอยูในพื้นที่หากเราปลอยเหตุการณใหลุกลามบานปลายบานเมืองก็จะแย
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โครงการฟารมตัวอยาง -- จากการฝกอาวุธ ทุกคนก็ระวังตัวหมด ไปไหนก็ไมกลาไป
เมื่อกอนเคยขายของในเมือง ไปรับจางในเมือง ตอนนี้จะไปคนเดียวก็ไมกลา เลยมีรับสั่งวาจะชวย
เขาอยางไรในเรื่องการทํามาหากินจึงได เกิดโครงการฟารมตัวอยางขึ้นมา เพื่อจะสรางงานใหกับ
ชาวบาน คนไหนไมกลาไปทํางานในเมืองก็มาทําในฟารมทําการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง
สัตว สัตวปก เชน เปด ไก และก็มีการทําประมงในครัวเรือน วันใดไมมีกับขาวก็สามารถชอนปลา
เปนอาหาร นอกจากนั้นมีการเลี้ยงแพะนม ที่มีโปรตีนสูง ใหจางคนเขามาทํางาน เพื่อจะสอนให
เรียนรูการทําเกษตรอยางถูกหลักวิชาการ เมื่อทําเปนแลวก็จะได นํากลับไปทําในพื้นที่ของตัวเอง
ได ผลผลิตเหลือจากรับประทานก็นํามาขายใหฟารมรับซื้อ
การจัดตั้งฟารมนั้นอยูใกลๆ กับแหลงชุมชนเพื่อที่เขาจะไดมาทํางานงายๆ อยางในบาง
แหงเปนกลุมของไทยพุทธอาศัยอยูทามกลางกลุมไทยมุสลิม ผูไมหวังดีก็ใชวิธียุยงใหราษฎรแตก
สามัคคีกัน พระองคทานทรงลงไปชวย 30 กวาป ชวยใหเขาทํามาหากินได ทรงทําอยางตอเนื่อง
เชนเรื่องน้ํา บางบานนาสงสารมาก เพราะขุดขึ้นมาน้ําเปนสนิม ดีที่ชวงนี้เปนหนาฝน จึงพอบรรเทา
ไดบาง
พระองค ท า นทรงยอมทํ า ทุ ก อย า ง เหน็ ด เหนื่ อ ยพระวรกายเพื่ อ คนในชาติ ซึ่ ง
เหมือนกับลูกของพระองคทาน ไมวาเดือดรอนมีปญหาอะไร เชน โครงการปะการังเทียม
อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ชาวบานรองไหวาทํามาหากินไมได เคยทําประมงอยูชายฝง ตอนนี้
ปลาไมมี จากนั้นตี 3 พระองคทานเรียกประชุม 2 ชั่วโมงวาจะแกปญหากันอยางไร ซึ่งมีสาเหตุจาก
อวนลากอวนรุน ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เสนอการกําหนดระยะของการทําประมง คือ ระยะ 5
กิโลเมตรจากชายฝงใชเครื่องมือตกปลาขนาดเล็ก ระยะ 5 – 10 กิโลเมตร ใหประมงปนไฟ และ
ระยะ 10 – 15 กิโลเมตร อวนลากอวนรุนดําเนินการ แลวก็ทิ้งปะการังเทียมเพื่อปองกันการใชอวน
ที่ระยะผิดประเภทไปในตัว และใหปลาได อาศัยปะการังเทียมนี้เปนที่หลบยามลมพายุแรงๆ หรือ
ใชชั้ง คือทางมะพรามถวงดวยปูนซีเมนตเพื่อใหปลาเกาะอยูชายฝง
พระองคทานรับสั่งวาอยากเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นกอนเสด็จฯกลับ ซึ่งตอนนั้นเปนวันที่ 24
กันยายน พระองคทานเสด็จฯกลับตนตุลาคม ทุกฝายก็รีบดําเนินการ นี่คือการแกปญหาใหไทย
มุสลิมโดยตรง ที่ปตตานี ไมแกน สายบุรี หนองจิก อําเภอเมือง ปตตานี จนถึงตากใบ นราธิวาสพอ
ทิ้งไป 6 เดือน ปลาก็มาวางไข ตอนนี้ปลาชุกมาก ชาวบานมีกินมีใช สามารถนําปลาไปขายได
กิโลกรัมละ 200 – 300 บาท นี่ก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณ
พระองคทานรับสั่งวาเขาขาดเสาหลัก ตอนเปนขาราชการชั้นผูนอยยังไมไดสรางหลักปก
ฐาน พอสามีตายก็บานแตกสาแหรกขาด ไมรูจะทําอยางไร บางคนเปนแมบาน พระองคทานก็ทรง
เอื้อมพระหัตถลงมาชุบชีวิตคนใกลจมน้ําใหอยูรอด ตัวอยางอันนี้เปนประจักษพยานอยางเห็นได
ชัด ประธานกลางมุสลิม OIC เห็นแลวยังเทิดพระเกียรติวาทรงชวยเหลืออยางเปนธรรม ไมเลือก
ชาติ ศาสนา”
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ความตอนหนึ่ ง จากหนั ง สื อ พระราชิ นี ข องเราเรื่ อ งเล า จากแผ น ดิ น ใต ได ก ล า วถึ ง “น้ํ า
พระทัย แมของแผนดิน” ไววา “หลายตอหลายขาวที่มีการลอบทํารายผูบริสุทธิ์จากผูกอการราย 3
จังหวัดชายแดนภาคใตชางเปนที่นาสลดใจอยางยิ่ง และจากขาวทางหนาหนังสือพิมพ เรื่องคุณครู
กอบกุล รัญเสวะ อายุ 47 ป ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานตือกอ อําเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส ไดจบชีวิตลงดวยการรอบทํารายของผูกอการรายในภาคใต ไดทราบถึงพระเนตรพระ
กรรณ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองคทรงมีความหวงใยพสกนิกรอยู
แลว ไดพระราชทานพวงหรีดและมีพระราชหัตเลขาทรงยกยองวาเปนครูยอดกตัญู โดยมีใจความ
วา
“วังไกลกังวล หัวหิน
วันที่ 26 มิถุนายน 2548
ถึง คุณแฉลม รัญเสวะ คุณแมของคุณครูกอบกุลฯ ผูกลาหาญ
ขาพเจาได ทราบขาวจากหนังสือพิมพิ์เดลินิวส ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2548 วา นางสาว
กอบกุล รัญเสวะ อายุ 47 ป ผูอํานวยการโรงเรียนบานตือกอ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
เปนบุตรสาวของคุณแฉลม รัญเสวะ อยูบานเลขที่ 251 อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ถูกยิงดวย
ปนขนาด 11 มิลลิเมตร ที่กลางหลัง 2 นัด และที่แขนขวาอีก 2 นัด นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู
กลางถนน ระหวางขับขี่รถจักรยานยนตกลับไปบาน ซึ่งอยูหางจากโรงเรียน 7 กิโลเมตร ในตอนพัก
กลางวันเพื่อปอนขาวคุณแมซึ่งเปนอัมพาต เมื่อวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2548 ขาพเจาได ทราบขาว
นี้ดวยความสลดใจ และขอแสดงความเสียใจกับคุณแฉลม รัญเสวะ ที่ตองสูญเสียบุตรสาวในคราวนี้
ดวย คุณครูกอบกุลฯ เปนบุคคลที่สมควรได รับการยกยอง เปนแบบอยางของครูที่ดี มีความกตัญู
ตอคุณแมผูมีพระคุณ แตตองมาถูกคนรายลอบสังหารอยางทารุณ โดยไมมีหนทางตอสู คุณครูกอบ
กุลฯ เปนผูที่มีความเชื่อมั่นวา ตนเองเปนครูสตรี สรางแตคุณงามความดี ในการทําหนาที่อบรมสั่ง
สอนเด็ก ไมเคยคิดรายตอผูใด คงจะไมมีใครมาทําราย แตเหตุการณหาเปนเชนนั้นไม ผูกอการราย
ไมเคยคํานึงถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ทํางานเสียสละเพื่อสังคม เห็นชีวิตผูบริสุทธิ์เหมือนผัก
ปลาจะฆาเสียเมื่อไหรก็ได
ขาพเจาทราบดีวา ครูที่ทํางานอยูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน เปนผูที่มี
ความกลาหาญ เสียสละ ทํางานเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา เพื่อที่จะทําหนาที่อบรมสั่งสอนเด็กๆ ให
เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ การจากไปของคุณครูกอบกุล รัญเสวะ ครั้งนี้ นับเปนการสูญเสียอยาง
ใหญหลวงของครอบครัวคุณแฉลม รัญเสวะ
ขาพเจาจึงขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้ และขอแจงใหทราบวา ถาแมนมี
สิ่งใดที่ขาพเจาจะพอใหการชวยเหลือแกปญหาความเดือดรอนของคุณแฉลม เปนการตอบแทนคุณ
งามความดีของคุณครูกอบกุลฯ ไดบาง ก็ขอใหบอกไปใหทราบ ขาพเจาพรอมจะใหการชวยเหลือ
ตลอดเวลา”
ลงพระนามาภิไธย “สิริกิติ์”
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถได มีพระราชดํารัสตอหนาคณะบุคคลประกอบดวย
คณะลู กเสือชาวบาน สมาชิ กไทยอาสาปองกันชาติ สมาชิกราษฎร อาสาพัฒนาปองกันตนเอง
สมาชิกกองหนุนรักษาความมั่นคงของชาติ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา สมาชิกอาสารักษา
หมูบาน ดวยความเปนหวงเปนใย ตอนหนึ่งวา
“พวกเราคนไทยทั้งหลาย พลังทั้งหลายเหลานี้ชวยกันรักษากฎหมายใหมีความศักดิ์สิทธิ์ได
โดยไมตองถืออาวุธอะไรเลย เพื่อจะนําความสงบสุขคืนมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว
ชวยใหพี่นองคนไทยผูบริสุทธิ์ ได ประกอบสัมมาอาชีพ และมีชีวิตอยูในผื่นดินเกิดอยางปลอดภัย
ถาทุกคนสามารถทําได เชนนี้ รวมใจกัน รวมใจรวมหัวคิด รวมพลังกัน ประณามออกไปวา
การกระทําเชนนี้เปนการกระทําที่เราอยูเฉยไมได เพราะเปนการกระทําที่เปนผลรายอยางยอดเยี่ยม
ผลร ายอยาสาหั สแก ป ระเทศชาติ ของเรา ซึ่ง พวกทานทั้ง หลายได สาบานไวแ ลว ว าจะปกปอ ง
ประเทศชาติ ผลรายอยางสาหัสแกประเทศชาติของเรา ซึ่งพวกทานทั้งหลายได สาบายไวแลววาจะ
ปกปองประเทศชาติ ถาทุกคนทําได เชนนี้ทุกหมูบานก็จะอุนใจ เพราะเราตางดูแลซึ่งกันและกัน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ขาพเจาหวังใหประเทศชาติของเรากลับเปนดินแดนแหงความสงบสุข และมี
รอยยิ้มเหมือนแตเกากอน...”
ความสูญเสีย ความพลัดพราก จากสิ่งที่รัก ยอมนํามาซึ่งความทุกขโศกโดยเฉพาะคนเปน
พอแมที่ลูกตองกลายเปนเหยื่อ และเสียชีวิตสังเวยความอํามหิตของพวกที่มีจิตใจเหี้ยมโหดผิด
มนุษย แตความทุกขจากความสูญเสียของแตละครอบครัวคงไมสามารถเทียบได แมเพียงเศษเสี้ยว
ความทุกขพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไมวาจะเปน ไทยพุทธ ไทย
มุสลิม หรือคนไทยที่นับถือศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาใด แตที่แนๆ ทุกคนคือคนไทย คือลูกของ
แผนดินไทย”
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงเอาพระทัยใสในกิจการดาน
สาธารณสุข โดยทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย ตอจากสมเด็จพระพันวสาอัยยิกา
เจา ที่เสด็จสวรรคต เมื่อปลายป พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จ
พระบรมราชินี ดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบตอมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2499
พระองคทานทรงอุทิศพระองคปฏิบัติพระราชภารกิจดานนี้อยางเต็มกําลัง และหากทรงเสด็จฯ
เยือนตางประเทศ ก็จะทรงถือโอกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้นๆ เพื่อทรง
นํามาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยูเสมอ นอกจากปวงชนชาวไทยแลว บรรดาชาวตางชาติซึ่ง
เปนประชาชนของประเทศเพื่อนบานที่ตองอพยพลี้ภัยเขามายังแผนดินไทยเปนจํานวนมากในอดีต
ก็ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสภากาชาดไทยรวมมือกับกาชาด
สากลในการช ว ยเหลื อผู อ พยพเหล า นั้ น และพระราชทานครู เ ขา ไปสอนวิ ช าชี พ ให แ ก ผูอ พยพ
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอผูหนีรอนมาพึ่งเย็นอยางหาที่สุด การดังกลาวไดเปนที่ประจักษตอ
ประชาคมโลก องคกรระหวางประเทศตางพากันยกยองและทูลเกลาถวายรางวัลและปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์เปนจํานวนมากแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาทิ
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• องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกลาฯ ถวายเหรียญ
ซีเรส เทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีใหมีระดับสูงขึ้นและทรงเปนผู "ใหโดยไมเลือก
ที่รักมักที่ชัง" (11 พฤษภาคม 2522)
• มหาวิ ท ยาลั ย ทั ฟ ส จากมลรั ฐ แมสซาชู เ ซตส สหรั ฐ อเมริ ก า ทู ล เกล า ฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรมในฐานะที่ทรงยกระดับฐานะการครองชีพของ
ประชาชนและชวยบรรเทาทุกขของเด็ก (พ.ศ. 2523)
• สหพันธพิทักษเด็กแหงนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลบุคคล
ดีเดนดานพิทักษเด็ก (9 พฤศจิกายน 2524)
• สถาบันเอเชียโซไซตี้แหงกรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลดาน
มนุษยธรรม (14 มีนาคม 2528)
• มู ล นิ ธิ คุ ม ครองสั ต ว ป า ของโลก สดุ ดี เ ทิ ด พระเกี ย รติ ในฐานะบุ ค คลดี เ ด น ด า น
อนุรักษสัตวปา (19 พฤศจิกายน 2529)
• ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไดทูลเกลาฯ ถวายสมาชิก
ภาพกิตติมศักดิ์ ซึ่งสถาบันแหงนี้เคยมอบใหแตเฉพาะผูที่เปนแพทยและนักวิทยาศาสตรดีเดนซึ่ง
เปนที่รูจักระดับโลกเทานั้น (1 พฤษภาคม 2531)
• ศูนยศึกษาการอพยพ (CMS) ที่มีสํานักงานใหญอยูที่มลรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปทรงรับรางวัลความชวยเหลือผูลี้ภัย ดวยการที่ทรงสงเสริมดาน
มนุษยธรรมแกผูลี้ภัยนับลานคนที่หลั่งไหลเขาสูประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2518 (29 มีนาคม 2533)
ฯลฯ
ในวโรกาสอันเปนมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 77 พรรษา พระผูทรงเปน “สมเด็จแมแหงแผนดิน” ราชอาณาจักรไทยแหงนี้โดย
แท ปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคจงทรงพระเจริญยิ่งยืน
นาน มีพระราชประสงคจํานงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเปนมิ่งขวัญเคียงคูพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวตราบจิรติกาลเทอญ..ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี.
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