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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย”
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้น้อยและ
ประสบปั ญ หาความยากจน จึ ง ทรงตระหนั ก และทรงให้ ค วามสํ า คั ญ ในการสร้ า งอาชี พ เสริ ม เพื่ อ
แก้ปัญ หาความยากจน โดยทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งเสริมอาชีพ การปลูกหม่อนเลี้ย งไหม
แก่พสกนิกร สนับสนุน อาชีพ ทางด้านหัต ถกรรมการทอผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ มาตั้ง แต่ปี ๒๕๑๓
จนเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางและเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีน าถ พระองค์ท รงฉลองพระองค์ด้ว ยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสเพื่อทรงเป็น แบบอย่าง
เนื่องด้วยมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่ครั้งทรงเป็น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และทรงงาน
ด้านหม่อนไหมด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ได้มีอาชีพ
ที่ ยั่ ง ยื น มี ร ายได้ พึ่ ง พาตนเองได้ ซึ่ ง พสกนิ ก รทุ ก หมู่ เ หล่ า ต่ า งตระหนั ก และรั บ รู้ ไ ด้ ถึ ง ความรั ก
และความห่วงใยของพระองค์ท่ที รงมีต่อพสกนิกร และบังเกิดเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิความเป็นไทย
จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาอารยประเทศ จนกระทั่งในปี ๒๕๔๕ คณะกรรมการหม่อนไหม
ระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission) ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้า ฯ
ถวายรางวัล หลุยส์ปาสเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
ผู้ที่ศึกษาพัฒนาและทําคุณประโยชน์ยิ่งต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมกับจัดงาน
กาลาดินเนอร์ถวาย ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ต่อมาในปี ๒๕๕๐ ได้พระราชทานสัญลักษณ์
นกยู ง ไทยให้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายรั บ รองคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมไทย ๔ ชนิ ด ได้ แ ก่ ตรานกยู ง
พระราชทานสีทอง (Royal Thai Silk) สีเงิน (Classic Thai Silk) สีนํ้าเงิน (Thai Silk) และสีเขียว
(Thai Silk Blend) ซึ่งขณะนี้ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศ
ไปแล้วรวม ๓๕ ประเทศ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ที่จะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านผ้าไหมโดยตรง จนกระทั่งในปี ๒๕๕๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ยกฐานะสถาบั น หม่ อนไหมแห่งชาติเ ฉลิม พระเกีย รติสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิ ติ์ พระบรมราชิ นีน าถ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเป็นกรมหม่อนไหม ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชประสงค์ ในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม
ภูมิ ปั ญ ญาไหมไทย ส่ ง เสริม และสนั บ สนุน อาชี พ ปลู ก หม่อ นเลี้ ย งไหมและงานหั ต ถกรรมไหมไทย
รวมทั้งพัฒนางานวิชาการด้านหม่อนไหมให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรสืบไป
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีต่อเกษตรกร
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ย งไหมของประเทศไทย และพระเกีย รติคุณอัน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
หม่อนไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็น
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็น สมควรถวายพระราชสมัญญา
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ “พระมารดาแห่งไหมไทย” เพื่อจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและให้ประชาชนได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณที่มีต่อไหมไทย
ประเทศไทย ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา
“พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในนามรัฐบาล และปวงชนชาวไทย
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

