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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

ขอทําความดี ถวายพระพี่นาง นศ.สนองพระคณุ 

ปวงประชาทัว่หลายงัอาดูรตอการสิ้นพระชนม ของสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร และยังเดินทางมาถวายสักการะพระฉายาลักษณ ณ 
ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั อยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันหยดุเสาร-อาทิตย ทามกลางบรรยากาศ
ที่ยังเตม็ไปดวยความโศกสลด  

เล่ือนเวลาประชาชนถวายสกัการะ   

เม่ือเวลา 06.34 น. วันที่ 5 ม.ค. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีเสดจ็พระ ราชดาํเนินยังพระที่น่ังดุสติมหาปราสาท ใน
พระบรม มหาราชวัง ประกอบพระราชพิธีถวายภตัตาหารเชา แด
พระสงฆจํานวน 8 รูป ในพระพธีิธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
สวนที่ศาลาสหทัยสมาคม สํานักพระราชวังเปดใหประชาชนทั่วไปถวาย

สักการะพระฉายาลักษณสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ และลงนามถวายสกัการะตอเนื่องเปนวันที่ 
3 และเนื่องจากเปนวันหยุดเสารอาทติย ทําใหมีประชาชนเดินทางมารวมถวายสักการะกันเปนจํานวนมาก โดย
บางสวนก็มานั่งรอตั้งแตกอนเวลาเปดศาลา สาํนักพระราชวังจึงขยับเวลาจากเดิม 09.00 น. มาเปน 08.00 น. ทั้งนี้ 
สํานักพระราชวงัไดนําหนังสือเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 6 พ.ค. 2550 ซึ่งจดัพิมพโดยกระทรวงวัฒนธรรม มาแจกจาย
กับประชาชน ขณะที่มูลนิธิพระศรีมหาอุมาเทวนํีาน้ําดื่มและขนมปงมาบริการแจกจายกับประชาชนที่บริเวณหนาศาลา
ฯดวย   

กองงานฯ บันทึกภาพประวตัิศาสตร   

ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ระหวางการลงนามถวายสักการะของประชาชน ไดมีกองงานภาพยนตรสวนพระองค นํา
กลองบันทึกภาพขนาด 16 มิลลิเมตร มาบันทกึภาพการรวมลงนามถวายสักการะของประชาชนที่มากันมากอยางลน
หลาม เพ่ือเก็บภาพที่เปนประวตัิศาสตรครั้งนี้ไวในคลังภาพยนตรสวนพระองค ของสํานักพระราชวัง เปนความทรงจํา
ไวชั่วลูกชัว่หลาน  

ขาราชบรพิารยังไมคลายเศรา    

เปนที่นาสังเกตดวยวา ในการเปดใหประชาชนลงนามถวายสักการะในวันที ่3 น้ี ไดมีขาราชบริพาร วังเลอดิส คณะ
ผูตดิตามใกลชดิของสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดเดินทาง
มารวมกับเจาหนาทีส่ํานักพระราชวัง ในการตอนรับประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะ ภายในศาลาสหทยัสมาคม
ดวย อาท ิคุณหญิงดรุณี พูนทรัพย เลขานุการในพระองค สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร พญ.เยาวลักษณ ชาญศิลป แพทยผูตดิตามในพระองคสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวันที่  6  เดือนมกราคม พ.ศ.2551     หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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กัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ซึ่งทุกคนสวมชุดสีดาํและยงัคงอยูในอาการที่เงียบขรึม เศราสลด  

เผยทรงเปนเจานายทีท่รงพระเมตตาสูง   

คุณหญิงดรุณี พูนทรัพย เลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร กลาววา สวนตัวไดเขามาถวายการรบัใชในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ีตําแหนงเลขานกุารของ
ราชเลขานุการของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในป 2512 ขณะน้ันถือวาเปนจุดเริม่ตนของการถวายงานให
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ ดวยเชนกัน เพราะพระองคทรงงานอยูรวมกับสมเด็จยา กระทั่งป 
2528 ไดรับโปรดเกลาฯใหเปนเลขานุการในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ตลอดเวลาที่ถวายงานรับใช พระองค ทรงเปน
เจานายที่เปยมดวยพระเมตตา ทรงงานตลอดเวลา และทรงงานตรง หากมีอะไรทีผ่ดิจะมรีับสั่งวาผิด ตนในฐานะที่
สนองงานก็จะตรวจสอบ และจะพบวามีความผิดพลาดเหมือนที่รับสั่งจริง เพราะทรงมคีวามละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน หนังสืองานทุกฉบับที่มาถึงพระองค จะทรงตรวจทานดวยพระองคเองทุกตัวอักษร   

วางแผนปฏิบตัิงานดวยพระองคเอง  

เลขานุการในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยา ณิวัฒนาฯ กลาวดวยความสํานึกในพระกรุณาธิคุณดวยวา ไมวา
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ จะ เสด็จไปทีไ่หน ทรงนํารายละเอียดของภารกิจมาศึกษาดวย
พระองค และทรงวางแผนการปฏิบัติพระกรณียกิจดวยพระองคเอง ตลอดเวลาทีถ่วายงานไมสามารถเปรียบออกมา
เปนคําพูดได เพราะเมื่อเราถวายงานแลว น่ันคือชีวติของเราทั้งหมด แมวันนี้พระองคจะไมอยูแลว แตงานที่คางไวน้ัน
ไมมี เพราะปกติสมยัที่ยังทรงงานไดอยู พระองคไมเคย จะเก็บงานคางไว หลังจากนี้ในสวนของตนหมดภารกิจแลว 
ไมมีงานอะไรทีค่ั่งคางหรือตองปฏิบัตสิานตอ ตั้งแตวันนี้เปนตนไปขาราชบรพิารในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา 
กัลยาณิวฒันาฯ ไดลงมาชวยรบัการลงนามถวายสักการะ เน่ืองจากทราบวาประชาชนมากันเยอะและจะมาชวยดแูล
รวมกับสาํนักพระราชวังตลอด 100 วัน 

ผูเฒาผูแกอยากรวมถวายความภกัดิ ์  

สําหรับบรรยากาศการลงนามถวายสักการะตลอดทั้งวัน เหลาพสกนิกรผูจงรกัภักดีจากทั่วสารทศิพรอมใจกันสวมชดุ
สีดําเดินทางมารวมแสดงความอาลัย กับการเสดจ็สูสวรรคาลยัของสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ 
กันอยางเนืองแนน หลายคนยงัไมคลายความโศกสลด ขณะเดียวกัน มีชาวบานที่เดินทางมาจากตางจังหวดัเปน
จํานวนมากเปนพิเศษกวาทุกวนั ทั้งหมดลวนแสดงออกซึ่งความปลื้มปติที่ไดมีโอกาสมามสีวนรวมแสดงความอาลัย 
กับพระผูทรงเปยมไปดวยพระเมตตา เชนนายอินจันทร ปาอาย วัย 68 ป เดินทางมาพรอมกับชมรมผูสูงอายุ อ.แม
สอด จ.ตาก กวา 200 คน กลาวถึงความรูสึกวา วันที่สมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอฯ สิ้นพระชนม คนเฒาคนแกในจังหวัด
ตากจํานวนมากรองไหเหมือนใจจะขาด ตอนแรกชมรมผูสูงอายุน้ันตั้งใจจะจัดไปทัศนศึกษาที่ จ.เชียงใหม แตมีเสยีง
เรียกรองกันมากวา อยากจะมาถวายสักการะพระองค จึงเปลี่ยนแผนการเดนิทางใหมมาทีศ่าลาสหทัยสมาคมแทน 
วันนี้ทุกคนก็ปลาบปลื้มกับการที่ได มาถวายสกัการะ พวกเราลวนตดิตามพระกรณียกิจของพระองคทานมาตลอด 
พระเมตตาที่พระองคทรงมตีอปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะคนเฒาคนแกน้ันมากมายลนพน   

ปล้ืม จนท.สํานักพระราชวังตอนรบัด ี 

นางสผุล เยี่ยมภพ อายุ 62 ป มาจากสี่พระยา กลาววา มีความหวงใยในพระอาการของสมเด็จพระเจา พ่ีนางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนาฯ มาตั้งแตทรงรับการถวายรกัษาที่ รพ.ศริิราช โดยมีโอกาสไปรวมเฝาพระอาการ ตั้งใจเปนพิเศษที่
จะมาสักการะพระองค เพ่ือเปนการรวมไวอาลยั เม่ือมาถึงก็ประทับใจการดแูลตอนรับอยางดี จากเจาหนาที่สาํนัก
พระราชวัง ที่เพราะพูดจาไพเราะ สภุาพ ไมแบงชั้นวรรณะผูที่มารวมสักการะ ขณะเดียวกัน นายดวงดี อุปนันท อายุ 
58 ป จากปทุมธานี กลาววา มีความประทับใจเจาหนาทีส่ํานกัพระราชวังที่มาตอนรับใหคําแนะนํากับประชาชนอยางด ี
สวนตวัไมเคยมายังสถานที่แหงนี้ ปรากฏวามีเจาหนาที่มาใหคําแนะนาํตลอด วาจะตองปฏบัิติตัวอยางไร ทําใหไม
รูสึกอึดอัด   

พรอมเผยแพรพระปณธิานสู ตปท.  

ม.ล.สกุล มาลากุล เลขานุการชมรมชางกายอุปกรณ แหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พรอมคณะนําพวงมาลามาถวายสักการะ จากนั้นเปดเผยวา ทาง
ชมรมอยากตอบแทนพระคุณพระองค ที่รับชมรมเขาอยูในพระอุปถัมภตั้งแตป 42 โดยพระราชทานทรัพยสวน
พระองคเปนทนุในการกอตั้งชมรม จากนั้นก็เปนสวนหนึ่งที่ปฏิบัติงานรวมกับมูลนิธิขาเทียม ซึ่งปกติแลวจะมีการนําขา
เทียมไปแจกจายใหประชาชนปละ 2 ครั้ง ทุกครั้งที่อยูรวมในกิจกรรมนี ้จะเห็นวาประชาชนทุกคนจะมีความรูสึกปลาบ
ปลื้มที่ไดรับพระราชทาน และทุกครั้งพระองคจะใสพระทยั สอบถามผูที่ไดรบัพระราชทานขาเทียมทุกคน ไมเฉพาะผู
ที่รับพระราชทานดานแถวหนา แตจะเขาไปปฏสิันถารกับผูที่อยูแถวหลังดวยวา ขาเทียมที่ใสน้ันเจ็บหรือไม เพราะ
ตองใสตอไปตลอด หลังจากนี้ แมพระองคจะไมอยูแลว แตปณิธานของพวกเรา จะสืบสานงานนี้ตอไปไมมีหยดุ 
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เพราะคนพิการนั้นมีเพ่ิมข้ึนทุกวัน ขณะน้ีงานของมูลนิธิขาเทยีมก็เผยแพร เกียรตภิูมิในตางประเทศ ออกไปแจกจาย
ขาเทียมให ผูพิการในประเทศเพื่อนบานดวย   

ทูตสวิสสยังซาบซึ้งพระจริยวัตร  

ดร.โรดอฟ เอสอิม ฮูฟ เอกอัครราชทตูสวิตเซอรแลนดประจําประเทศไทย ลงนามถวายสักการะเปนภาษาฝรั่งเศส มี
ใจความสาํคัญวา สืบเนื่องจากที่พระองคเคยเสดจ็ไปยังประเทศ
สวิตเซอรแลนดหลายครั้ง ครัง้สุดทายที่ไดมีโอกาสเขาเฝา ขณะน้ัน
ทรงรวมเสวยพระกระยาหาร ทีส่ถานทตูสวสิส รับสั่งครั้งสดุทายวา หาก
มาอีกครั้ง อยากรับประทานอาหารพื้นเมือง คอืชีสเนยแข็ง แลวทานก็
แยมพระสรวล ภาพทีร่ับสั่งกับตนครั้งนี้จะตราตรึงอยูในใจตลอดไป การ
ที่พระองคเสด็จสูสรวงสวรรคน้ัน เปนความสูญเสียครั้งยิ่งใหญทั้งของ
ชาวไทยและชาวสวสิส ในฐานะรัฐบาลและประชาชนชาวสวสิสขอกราบ
ทูลแสดงความเสียใจถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และประชาชนชาวไทยทุกคน  

ทูตเขมรเสียใจแทนคนไทยทั้งชาต ิ  

นายอ้ึง เซ็น เอกอัครราชทูตเขมร ประจําประเทศไทย มารวมลงนาม
ถวายสักการะ แลวเปดเผยถึงความรูสึกวา เชื่อวาคนไทยทุกคนคงจะ
ทราบถึงพระกรณียกิจของพระองคเปนอยางด ีและจะจดจําพระองค
ตลอดไป เชนเดียวกับประชาชนและรัฐบาลกัมพูชา ทั้ง 2 ประเทศมี

ความใกลชดิกันมาก ในนามของรัฐบาลกัมพูชา ขอแสดงความเสียใจกับราชวงศไทยและประชาชนชาวไทยทั้ง
ประเทศ สวนนายคารลอส เวลเลสโก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจาํประเทศไทย กลาววา ในนามรัฐบาล
ประเทศเปร ูขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ทีสู่ญเสยี
สมเด็จพระเจา พ่ีนางเธอฯ และประชาชนชาวไทยทุกคนที่ยังอยูในภาวะเศราโศกเสียใจ อยางไรก็ตาม ตนประทับใจ
ในความรัก ที่ประชาชนทุกชนชั้นตางเดินทางมารวมแสดงความรักสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ กันอยางเนืองแนน 
นอกจากนี้สถานกงสุลสาธารณรัฐคองโก ประจําประเทศไทย ยังไดสงพวงมาลามาถวายสกัการะ และมีนายเย วิน 
เอกอัครราชทตู พมา ประจําประเทศไทย ลงนามสักการะ ระบวุา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของสมเด็จพระ
เจาพ่ีนางเธอฯ    

เจาของโรงแรมที่สวติฯ รวมอาลัย  

นายฌาคส เมเยอร เจาของโรงแรมโบริวาท ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนโรงแรมทีส่มเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ทรง
ประทับทุกครั้งที่เสด็จไปประเทศสวติฯ กลาววา ครอบครัวตนตั้งแตสมยัคณุทวดมีโอกาสถวายการรับใชพระบรม
วงศานวุงศราชวงศไทย ตั้งแตยุคที่รชักาลที่ 5 เสด็จฯยังประเทศสวิตเซอรแลนด และในยคุที่ตนเปนเจาของมีโอกาส
ถวายการรับใชพระบรมวงศานวุงศทุกพระองค ในสวนของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร มีโอกาสถวายการรับใชหลายครั้ง เม่ือประชวรที่โรงพยาบาลศิรริาช เคยเขาเฝาเพ่ือเยี่ยมพระ
อาการ กอนหนานี้ในชวงเดือนเมษายนไดเขาเฝา ณ วังเลอดิส โดยพระองคมีรับสั่งกับตนเก่ียวกับเรื่องดนตรี และ
เรื่องที่ทรงโปรดทั่วไป การสิ้นพระชนมของ พระองครูสึกเสยีใจมาก เพราะพระองคเปนดั่งทูตวฒันธรรมและทรงเปน
บุคคลที่มีความมหัศจรรยและทรงมีพระอัจฉรยิภาพ พระปรีชาสามารถที่นาชืน่ชมยิ่ง    

คณะผูบรหิารไทยรัฐถวายสักการะ    

ตอมาในชวงบายไดมีคณะบุคคลและผูมีชื่อเสยีง มาถวายสักการะสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร กันอยางคึกคัก อาทิ นางเพ็ชรากรณ วัชรพล เลขานุการบรหิารกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพไทยรัฐ พรอมดวยคณะผูบรหิารกองบรรณาธิการ นําพวงมาลามาถวายสักการะและรวมลงนามถวาย
สักการะ นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย นพ.พรหมมินทร เลศิสรุิยเดช อดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย นายภูมิธรรม เวชยชยั อดตี รมช.คมนาคม ม.ล.อุสสินีพร จักรพันธุ ผูแทนสายสกุล
จักรพันธุ นายศภุรตัน ควฒันกุล ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะ นายศักดา ศิริพันธ เลขาธิการมูลนิธิโอลมิปก
วิชาการและพฒันาวทิยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) และคณะ น.ส.อังคณา ตรรีัตนาทิพย นางสาวไทย ป 2550 กับรองฯ น.ส.ภทัรา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยาและ น.ส.พิชามญช เขียวทอง นางงามบุคลิกภาพ    

“จาตุรนต”  ซาบซึ้งในพระโอวาท   

นายจาตุรนต ฉายแสง กลาววา การสิ้นพระชนมของ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ถือเปนการ
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สูญเสยีครั้งใหญของวงการศกึษาไทย โดยเฉพาะสาขาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร วทิยาการเทคโนโลย ีเม่ือครั้ง
ดํารงตําแหนง รมว.ศึกษาธิการ เคยเขาเฝาพระองคทาน ซึ่งพระองคทรงมพีระเมตตา ประทานพระโอวาทถึงแนวทาง
ในการพัฒนาครูและนักเรียนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูเสมอ สงผลใหนักเรยีนไทยประสบความสาํเร็จจาก
การแขงขันโอลมิปกวิชาการอยางมากมาย สรางความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคณุอยางลนพน เชื่อวาจากนีทุ้กคนจะ
จดจําและนาํพระปณิธานของพระองคไปสานตอจนประสบความสําเรจ็   

ทรงปรารถนาใหเด็กเปนคนดี-เกง   

ดาน รศ.เย็นใจ สมวิเชยีร กรรมการและเหรญัญิก มูลนิธิโอลิมปกวิชาการและพัฒนาวทิยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภ สมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร กลาววา สมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ ทรงมีพระปณิธานแนวแนที่จะพยายามพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทยใหเทาเทยีมมาตรฐานนานาชาต ิทรงตดิตามขาวการแขงขันโอลิมปกวิชาการมาตลอด และทรง
อยากเห็นความกาวหนาในการพัฒนาครูและนกัเรียนเพื่อสรางคนดีและคนเกงใหชวยกันพัฒนาประเทศตอไป เพราะ
พระองคทานจะรับสั่งย้ําทุกครั้งวา ทรงมคีวามปรารถนาใหเดก็ไทยเปนทั้งคนดีและคนเกง อยาเอาแคเหรยีญรางวัล
มาหอยคอเพื่อความโก แตอยากใหคดิวา จะทําประโยชนอะไรใหบานเมืองไดบาง การจากไปของพระองคจึงเหมือน
การขาดรมโพธ์ิรมไทรของวงการศึกษา   แตกรรมการมูลนิธิ สอวน.ทุกคนจะชวยกันผลักดนัใหพระปณิธานของ
พระองคสําเรจ็ดังพระประสงคใหได   

คณะ นร.น่ังสมาธถิวายเปนพระกศุล   

จากนั้น คณะนักเรียนโรงเรยีนออมนอยโสภณชินูปถัมภ จาก จ.สมทุรสาคร จํานวน 120 คน เดินทางมารวมลงนาม
ถวายสักการะและนั่งสมาธ ิถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ ที่บริเวณสนามหญา
หนาศาลาสหทยัสมาคม น.ส.เรณู ปลีสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรยีนออมนอยโสภณชินูปถัมภ กลาววา ที่เดินทาง
มาเพราะรูสึกเสยีใจตอการสิ้นพระชนมของพระองค เน่ืองจากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมี
พระจริยวตัรงดงามมาก เชนเดียวกับนายสุวรรณ เปลี่ยนดี อายุ 15 ป โรงเรียนเดียวกัน กลาววา เม่ือตอนทีท่ราบขาว
พระองคสิ้นพระชนม รูสึกตกใจมาก แมวาไมเคยเขาเฝาฯพระองคมากอน แตจากที่ไดตดิตามขาวพระกรณียกิจของ
พระองคมาตลอด รูสึกประทับใจที่พระองคทานทรงงานหนกัเพ่ือประชาชนจริงๆ   

เห็นขาวพระประวัติแลวนํ้าตาไหล    

ขณะที่นางเอิบ ชัยสมทิ อายุ 77 ป ชาว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ีซึ่งเดินทางมารวมลงนามถวายสักการะ กลาววา ถึง
ในชีวติตนจะไมเคยไดเขาเฝาฯรับเสดจ็ พระองค แตตนก็รักสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ อยาง
มาก โดยเฉพาะเมื่อมีการนําเสนอพระประวัติของพระองคทางทีวีมาตลอด 3 วันทีผ่านมา จะเห็นวาการเปนเจาฟาเจา
แผนดินไมใชเรือ่งสบาย พระองคทรงลําบากยิง่กวาเราอีก นอกจากตองเปนลกูกําพราตั้งแตเล็ก และยังตองทรงงาน
หนักใหคนไทยไดอยูดีกินด ี  

สวนนายสมควร บุญสมเกียรติ ขาราชการบํานาญ วัย 64 ป ชาว จ.นนทบุร ีซึ่งเดินทางมาปกหลักอยูบริเวณหนา
ศาลาสหทัยสมาคมเปนเวลา 2 วันแลว กลาววา ตนตั้งใจจะมาอยูเปนเพ่ือนพระศพสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวฒันาฯ ที่หนาศาลาสหทยัสมาคมทกุวันเทาทีจ่ะทาํได ตนตั้งใจจะปฏิบัติเพ่ือถวายเปนพระกุศลแดพระองค 
กอนหนานี้ตนก็อยูติดตามพระอาการประชวรของพระองคมาตั้งแตสํานักพระราชวังออกแถลงการณเรื่องพระอาการ
ประชวร จนถึงสิ้นพระชนม  

พระเทพฯพระราชทานขนมปงกรอบ   

 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานขนมปงกรอบโฮมมี่ จํานวน 960 ชิ้น 
โดยโปรดเกลาฯใหนายวชัรกิตติ วัชโรทยั เปนผูแทนพระองค นํามาแจกจายใหประชาชนที่มาถวายสักการะและลง
นามสักการะสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา กัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ที่บริเวณทางลงศาลาส
หทยัสมาคม สรางความปลาบปลื้มให ประชาชน ซึ่งมีประชาชนเขาแถวรับขนมพระราชทานกันเปนแถวยาวเหยียด  

ยอดคนสกัการะวันเดียวเกือบ 2 หมื่นคน  

 เวลา 17.00 น. สํานักพระราชวังปดการถวายสักการะและลงนามสักการะ ภายในศาลาสหทัยสมาคม โดยรวมยอด
ประชาชนที่เดินทางมาสักการะ ในวันที่ 5 ม.ค. จํานวนทั้งสิ้น 16,643 รายชื่อ รวม 3 วัน 45,676 รายชื่อ ในจาํนวนนี้
เปนแขกวีไอพี รวมทั้งสิ้น 185 คน ขณะที่พวงมาลาที่นํามาถวายสักการะวันที่ 5 ม.ค. มีจํานวน 35 พวง ยอดเงินถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศยั จํานวนทั้งสิ้น 195,594.25 บาท   

สะเทอืนใจวังเลอดิสเงียบเหงา  
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สวนที่วังเลอดสิ ถนนสุขุมวทิ 43 พระตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ บรรยากาศเปนไปดวยความ
เงียบเหงา ตลอดกําแพงรั้ววัง มีผาสีขาวและสีดําหอยยาวตลอดกําแพง แสดงการไวทุกข เจาหนาที่ตํารวจรักษา
ความปลอดภยัที่ยืนอยูที่ประตดูานหนาเผยวา หลังจากมีการเปดวังเลอดสิใหประชาชนไดเขาไปลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันข้ึนปใหม เม่ือวันที่ 1 ม.ค. ไดมี
ประชาชนเขามาลงนามเปนจํานวนมาก และหลังจากพระองคสิ้นพระชนม ไมมีการเปดใหเขาอีก ซึ่งก็มีประชาชนที่
เดินทางผานไปมา มายืนมองวงัอันเปนสถานที่ประทับของพระองคทาน ดวยความสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค
ทรงมตีอพสกนกิรชาวไทย ประชาชนบางคนไดเขามาสอบถามถึงการลงนาม ไดบอกไปวาใหเดินทางไปลงนามและ
สักการะพระฉายาลักษณของพระองคที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง   

ทรงเปนแบบอยางอยูอยางพอเพยีง   

นายประชา แซคู อายุ 52 ป ประชาชนในยานใกลวังเลอดสิ กลาววา พสกนกิรใกลวังเลอดสิรูสึกเศราสลดใจในการ
สิ้นพระชนมของพระองค ตอนที่ทานยังไมประชวร ไดมีโอกาสเห็นพระองคหลายครั้ง แตหลังจากทรงเขารักษาพระ
อาการประชวรที่ รพ.ศริิราช ก็ไมไดเห็นพระองคอีกเลย จนกระทั่งสิ้นพระชนม ทุกครั้งที่นึกถึงพระองคยังรูสึกใจหาย 
สิ่งทีท่ําไดก็คือตั้งใจทําความดเีพ่ือถวายพระองค คิดวาตัวเองมีบุญที่ไดพักอาศัยอยูใกลวังเลอดิส เม่ือกอนคิดวา
หลังกําแพงวังแหงนี้คงจะกวางขวางใหญโต แตในวันที่มีโอกาสไดเขาไปลงนามถวายพระพรในชวงวันปใหม จึงได
รับรูวาพระองคทรงอยูอยางพอเพียงอยางแทจริง   

เผยเครือ่งดนตรทีรงโปรด  

นายธงชยั มธุรพรพิพัฒ ผจก.ศูนยฮารพตําหนักประถม หรือโรงเรียนสอนเครื่องดนตรีฮารพ หรือพิณฝรั่ง ซึง่อยูติด
กับกําแพงวังเลอดิส กลาววา สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ ทรงใหความสนพระทัย ในเครื่องดนตรี
คลาสสิกมาก ทรงโปรดเครื่องดนตรีฮารพ ทกุครั้งที่มีการจัดแสดง ม.ร.ว.สนิุดา กิติยากร พระธิดาในสมเด็จเจาฟา
จุฑาธุชธราดลิก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชยั ซึ่งเปน ผอ.ศูนยฮารพตําหนกัปฐม จะนําโปรแกรมการจัดงานขึ้นไป
ถวาย บางครั้งเปนงานภายในซึ่งจัดเล็กๆ ก็เสดจ็มาทอดพระเนตร ทรงเปนแฟนเพลงอยางเหนียวแนน ทีศู่นยแหงนี้มี
ฮารพเกาแกอายุ 92 ป สมเด็จเจาฟาจุฑาธุชธราดลิก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชยั ทรงนํามาจากอังกฤษเมือ่ป 2459 
เปนฮารพตัวแรกในประเทศไทย เคยใชจัดแสดงถวาย และทอดพระเนตรดวยความสนพระทัย พระองคทรงเปน
กําลังใจ และทรงเปนองคอุปถมัภ ทุกวนันีท้านยังประทับอยูในความรูสึกของนักดนตรทีุกคน   

พอ.สว.51 จังหวดัรองเพลงถวาย   

นพ.ยทุธ โพธารามิก รองเลขาธิการมูลนิธิแพทยอาสา สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กลาวถึงซดีี
เพลง พอ.สว. 51 จังหวัด ที่ขับรองถวายสมเด็จพระเจา พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯวา เม่ือประมาณ 4 ปที่แลว 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ ทรงเยีย่มอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ อ.สบเมย จ.แมฮองสอน และทรง
ไดรับฟงการขับรองเพลงแมฮองสอนแดนไพร และไดบันทึกเทปเอาไว จากนั้นเมื่อเสด็จไปยังทีต่างๆ พอ.สว.ก็จะ
ขับรองเพลงถวายพระองคทาน จนครบเกือบทุกจังหวดั ยกเวน จ.ปตตานี และนราธวิาส เทานั้นที่พระองคทรงตั้ง
พระทัยจะเสด็จไปในพ้ืนที่ แตทรงประชวรกอน แตหลังจากนัน้ทั้ง 2 จังหวัด ไดมาขับรองเพลงถวายแลวที่
โรงพยาบาลศริริาช จนครบ 51 จังหวดั   

ใหทาํซดีีขายนํารายไดเขาหนวย  

รองเลขาธิการ พอ.สว. กลาววา พระองคทรงรับสั่งใหตนนาํเพลงเหลานี ้ไปอัดแผนซีดแีลวสงไปตามจังหวัด 
พอ.สว.ทั้งหมด นําไปจําหนายแลวนําเงินทั้งหมดยกให พอ.สว.จังหวัดนั้นไป โดยไมหักตนทุน น้ีคือคาํสั่งที่พระองค
ไดตรสัไว จากนั้นตนไดจดัหาพระฉายาลักษณของพระองค มาทําหนาปกพรอมกับทําภาพกราฟริก กอนนํามาให 
พระองคทรงเลอืก โดยใชชื่อ “รวมเพลง พอ.สว. 51 จังหวัด แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ที่ขับ
รองถวายแดสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” หนาปกเปนพระฉายา
ลักษณของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ หลังจากที่พระองคสิ้นพระชนมแลว สิ่งเหลานี้เปนภารกิจ
ตกคางที่ยังไมเสรจ็สิ้น มูลนิธิ พอ.สว.จะทําถวายพระองคนํารายไดใหกับ พอ.สว.จังหวัดตางๆ โดยไมหักคาใชจาย
ใดๆทั้งสิ้น แตขณะนี้ยังไมมีบรษัิทเอกชนเขามาติดตอจดัทําซีดีชดุดังกลาวนี้  

เตรียมออกแบบพระเมรุใหม   

ในสวนการออกแบบพระเมรุน้ัน น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปนแหงชาต ิในฐานะประธานคณะทํางานจดัสรางและ
ออกแบบพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร เปดเผยในวันเดียวกันนี้วา ขณะน้ียังไมได รับคําสั่งและการตดิตอจากกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม ใน
การจัดสรางพระเมรุ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ซึ่งตนทราบวา กระทรวงวัฒนธรรมไดแตงตั้งตนเปนประธาน
คณะทาํงานจากทางสื่อตางๆเทานั้น ทีผ่านมาไดมีการพูดคยุกันอยางไมเปนทางการ คิดวากระทรวงวฒันธรรมอาจจะ
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ตองรอการโปรดเกลาฯจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เพ่ือให
ดําเนินการเสยีกอน ในเบื้องตนตนไดมีการจัดเตรยีมการออกแบบพระ
เมรุแบบคราวๆเอาไวแลว จะไมเหมือนพระเมรมุาศของสมเด็จพระศรีนค
รินทรา บรมราชชนน ีเพราะมกีารจัดทําข้ึนมาใหม เปลี่ยนแบบใหม
ทั้งหมด โดยเฉพาะสวนยอดมแีบบหลายอยาง ทั้งพระเกี้ยว ปราสาท 
มณฑป ซึ่งจะตองพิจารณาตามความถูกตองเหมาะสม แตขณะนี้ยังไม
สามารถเปดเผยรายละเอียดไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม หากตนไดรับ
คําสั่งแตงตั้งแลว สามารถดําเนินการจัดสรางไดโดยทันท ีเพราะวา
เวลาเหลือไมมากนักก็จะถึงพิธีถวายพระเพลงิ คาดวาสามารถสราง
เสร็จประมาณเดือนเมษายนนี ้  

พิมพหนังสือเชิดชูเกียรติพระพี่นางฯ  

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) กลาววา มศว ไดจัดทํานิทรรศการ เก่ียวกับ

พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ตลอดจนสมุดลงนามเพื่อไว
อาลัยแด พระองค ใหขาราชการ เจาหนาท่ี พนักงาน ตลอดถึงนิสิตและประชาชนที่ทํางานใน
ยานสุขุมวิทและอโศก ไดรวมลงนามไวอาลัยตั้งแตบัดน้ี ถึง 31 มี.ค. และยังไดประกาศถวายสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ โดยถวายปริญญา
แพทยศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาแพทยศาสตร ในพิธีพระ ราชทานปริญญาบัตร มศว 
เมื่อวันท่ี 12 ธ.ค. แมพระองคจะทรงประชวรอยู นอกจากน้ีกําลังจัดเตรียมพิมพหนังสือเพื่อเชิดชู
เกียรติ ในฐานะที่พระองคเปนนักการศึกษาที่ทํางานดานการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อแจกใหกับ
ชาว มศวและผูท่ีสนใจในวันครบรอบ 100 วัน   

รับบริจาคเลือดถวายพระกศุล  

อีกดานเมื่อเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ที่บริเวณลานหนาหางสรรพสินคาโตคิว นิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รวมกันจัดกิจกรรม “เลือดเดียวกันไมแบงส”ี โดยการเปดรับบรจิาคเลือด 
เพ่ือถวายเปนพระกุศลแดสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอฯ ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดนิทรรศการเกีย่วกับพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ และตั้งโตะใหประชาชนรวมลงนามถวายสักการะแดสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ดวย ทั้งนี ้
นายนิสติ รุงจิรตัน นิสติป 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ผูอัญเชิญพระเก้ียว ในงานประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-
ธรรมศาสตร ครัง้ที่ 64 กลาววา งานดังกลาวเปนสวนหนึ่งของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร ที่จะจัดข้ึนใน
วันที ่19 ม.ค. เพ่ือตองการถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ โดยจะเปดรับบรจิาคเลือดตั้งแตเวลา 
11.00-15.00 น.  

เส้ือผาชุดดํายังขายดบิขายด ี 

สําหรับบรรยากาศการหาซื้อเสือ้ผาชดุดําไวทกุข ถวายสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ น้ัน ผูสื่อขาว
รายงานวา ที่ทาน้ําศิรริาชและตามแหลงขายเสื้อผาขนาดใหญ อาทิ ตลาดหลังการบินไทย ตลาดบองมารเช ยาน
ประตูนํ้า หางแพลติน่ัม ยังคงมีประชาชนจํานวนมาก มาหาซือ้เสื้อผาชดุดาํกันอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสวมใสไว
อาลัยถวายแดสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ นอกจากนี้ ที่ศาลาศริิราช 100 ป โรงพยาบาลศริิราช 
ประชาชนจาํนวนมากยังแวะเวียนไปชมนทิรรศการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ 
ซึ่งมีการนําพระฉายาลักษณและพระประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ มาจดัแสดง ไดรับ
ความสนใจจากประชาชนเปนจาํนวนมาก   

แหนําพระฉายาลักษณใสกรอบบูชา  

ขณะที่ประชาชนอีกจํานวนมาก ยังคงหาซื้อพระ ฉายาลักษณของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ 
เพ่ือนําไปบูชา ทําใหรานกรอบรูปยานทาพระจนัทรขายดีเปนเทน้ําเททา จากการเปดเผยของนายอิทธิจินดา มาก
เมืองบุญบารมี เจาของรานอารมเฟรม ในตรอกพระจันทร กลางวา ประชาชนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญมาจาก
ตางจังหวัด พอหาซื้อพระฉายาลักษณสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา กัลยาณิวัฒนาฯ แลวนํามาทีร่านใหใสกรอบ
เปนจํานวนมาก สวนใหญจะรอรับทันท ีเพราะถือวาพระฉายาลักษณของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนาฯ เปนสิ่งสําคญัที่พสกนกิรชาวไทยตองการทีจ่ะนําไปบชูา  

หอสมดุจัดแสดงหนงัสือพระนิพนธ   



 
 
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 1/7/2008  3:52:08 PM 

ที่หอสมุดแหงชาติ มีการจัดเตรยีมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสอืพระนิพนธ ของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนาฯ จํานวน 23 เลม นางวิลาวัณย ทรัพยพันแสน บรรณารกัษ 8 หัวหนาศนูยสารนิเทศหองสมุด รักษาการ ผอ.
หอสมดุแหงชาติ กลาววา นิทรรศการนี้จะเริ่มข้ึนวันที่ 7 ธ.ค.โดยจะรวบรวมหนังสือพระนิพนธเก่ียวกับพระราชวงศ 11 
เรื่อง พระนิพนธแปล 3 เรื่อง พระนิพนธสารคดทีองเที่ยว 10 เรื่อง และพระนิพนธบทความทางวชิาการ 1 เรื่อง มาจดั
แสดงใหประชาชนทั่วไปไดชม   

ชาวศรีสะเกษแหซือ้เส้ือสีดาํไวอาลัย   

ทางดานบรรยากาศในสวนภูมิภาค วันเดยีวกันนี้ ทีส่นามหนาศาลากลางจังหวัดศรสีะเกษ ซึ่งมีการจดังานเทศกาลป
ใหมและงานกาชาดจังหวดัศรสีะเกษ ประจําป 2551 มีชาวศรีสะเกษพากันหาซื้อเสื้อดาํในรานจําหนายเสือ้ผา
สําเร็จรูปกันอยางคึกคัก เพ่ือนํามาสวมใสไวอาลัยตอการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนาฯ ทาํใหยอดขายเสื้อดําของรานตางๆ เพ่ิมข้ึนจากเดิมเปน 2  เทาตัว  นางรําไพ โคสารคุณ อายุ 43 ป อยู
บานเลขที่ 110 หมู 21 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ีแมคาขายเสื้อผาสําเร็จรูปรายหนึ่ง กลาววา เสื้อยดืสี
ดําปกติจะจําหนายในราคาตัวละ 199 บาท แตเน่ืองจากมีประชาชนชาวศรสีะเกษพากันมาซื้อเสื้อสดีําเปนจํานวนมาก 
และเพื่อเปนการรวมไวอาลัยแดสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ จึงลดราคาเสื้อเปนกรณีพิเศษ เหลือ
เพียงตัวละ 180 บาท ทําใหประชาชนพากันมาซื้อเสื้อยดืสดีาํมากขึ้นกวาเดมิ   

เดินหนาเรงสานตอโครงการ   

นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวินทร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการมูลนิธิ พอ.สว.เชยีงราย 
กลาวถึงการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันาฯ วา เปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ เน่ืองจาก
พระองคทรงรวมบุกเบิกและสานตอโครงการมลูนิธิ พอ.สว.มาตั้งแตแรกเริม่ ซึ่งสมเดจ็ยาไดเปนผูริเริ่มทรงงานมา
โดยตลอด เพ่ือทําใหประชาชนทุกพ้ืนที่มีความเปนอยูทีด่ีทีสุ่ด พอ.สว.เชียงราย ไดนําคณะเดินทางเขาใหบริการใน
เขตทุรกันดารปละ 12 จุด โดยทําปละ 2 ครั้ง ปจจุบันโครงการนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพฯ เขา
มาสงเสริมเรื่องการเสรมิเกลือไอโอดีน ทันตกรรม ศูนยเด็กเลก็ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ตชด.ใหเด็กชาวไทยภูเขามี
ความเปนอยูทีด่ ีและมีการศึกษาอยางถวนหนา ซึ่ง พอ.สว.เชียงราย จะเดนิหนาเรงสานตอโครงการทุกอยางให
สัมฤทธิผล   

เชียงรายเลื่อนประกวดขาออน  

ดานนายโชตศิริิ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ จังหวัดเชยีงราย ในฐานะเลขานุการกองการ
ประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจําป 2551 เปดเผยวา จังหวดัรวมกับ อบจ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ไดจดั
งานเทศกาลดอกไมงามครั้งที ่4 ที่บริเวณหาดเชียงรายข้ึน ระหวางวันที่ 28 ธ.ค.-6 ม.ค.โดยในชวงวันที่ 4-6 ม.ค. จะ
มีการจดัประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ป 2551 ดังนั้น ภายหลงัการสิ้นพระชนม กองการประกวดจึงเลื่อนการประกวด
ออกไป สวนงานเทศกาลดอกไมบาน ยังจัดตามปกติไปจนถงึวันที่ 6 ม.ค.น้ี.   

“ชาวเล” เกาะหลีเปะสุดอาลัย  

นายกิจชยั หอพิสุทธิสาร ผญบ.หมู 7 บานเกาะหลีเปะ ต.เกาะสาหราย อ.เมืองสตลู ซึ่งเปนเกาะกลางทะเลอันดามัน 
มี “ชาวเล” หรอืชนชาวพื้นเมอืงอาศัยอยู และไดรับนามสกุลพระราชทานจากสมเด็จยา คอื “หาญทะเล” กลาววา 
ชาวเลเกาะหลีเปะ รูสึกโศกเศราอาลัยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ เน่ืองจากพระองคและสมเด็จยาทรงม ีพระ
กรุณาธิคุณแกชาวเลเกาะหลีเปะเปนอยางมาก โดยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ เคยเสด็จเยีย่มชาวเล 2 ครั้งและทรง
สอนหนังสือนักเรียนชาวเล ที่โรงเรียนบานเกาะอาดัง ดังนั้น เม่ือพระองคสิ้นพระชนม ครูและนักเรียนโรงเรยีนบาน
เกาะอาดัง ไดรวมลงชื่อแสดงความอาลยัและจะรวบรวมลายเซ็นดังกลาว มอบใหทางอําเภอดําเนินการสงไปยัง
สํานักพระราชวงัตอไป  

ทรงชุบชีวิตนักเรียนพิการ  

ที่วทิยาลัยลุมนํ้าปง ต.หนองบวัใต อ.เมืองตาก ซึ่งเปนวิทยาลัยที่สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ได
พระราชทานทนุการศึกษาใหแกนักศึกษาและเสดจ็ฯมาทรงเปดปายและเปดอาคารเรียนถงึ 2 ครั้ง น.ส.วจิิตร แซหวา 
อายุ 22 ป นักศึกษาชาวเขาเผามง ที่ขาซายพิการตองใชไมเทาพยุงในการเดิน หนึ่งในนักศกึษาที่ไดรับพระราชทาน
ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ กลาวดวยน้ําตานองหนาวา ปจจุบันเปนนักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ สาขา
การบัญชี ป 4 พระองคทรงมพีระมหา กรุณาธิคุณอยางหาทีสุ่ดมิได ที่พระราชทานทุนการศึกษา ทําใหตนซึ่งเปนคน
พิการไดรับการศึกษา มีอนาคตทีด่ ีหากไมไดรับพระมหากรณุาธิคุณจากพระองคทานอนาคตคงมืดมน ไมสามารถ
ประกอบอาชีพได เพราะเปนคนพิการมาตั้งแตกําเนิด รูสึกเสยีใจอยางสดุซึ้งตอการสิ้นพระชนม ของพระองค เม่ือจบ
การศึกษาแลวจะดําเนินตามรอยพระ ราชดําร ิโดยทําความดีเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของชาต ิและใหการชวยเหลือ
เยาวชนที่ดอยโอกาสใหไดรับการศึกษา โดยจะกลับไปเปนครสูอนเด็กชาวเขา ที่ดอยโอกาส ทางการศึกษาใหไดรับ
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การศึกษาเหมอืนตนที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองคทาน   

ทรงชวยเดก็ดอยโอกาส  

ดาน ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ อธิการบดีวทิยาลัยลุมนํ้าปง เปดเผยวา สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา กัลยาณิวัฒนาฯ 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอสถานศึกษา ไดเสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษเม่ือวันที่ 10 ก.ค. 2539 และเสดจ็ฯมาทรง
เปดปายวทิยาลัยลุมนํ้าปง เม่ือวันที่ 24 ก.ค. 2541 และพระราชทานนามอาคารเรยีน “กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร” เปนอาคาร 3 ชั้น 30 หองเรียน เปนอาคารปฐมฤกษของวิทยาลยัแหงนี้ นอกจากนี้ ยังทรงหวงใยเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารหางไกลทีด่อยโอกาสทาง การศึกษา ทรงเปนองคอุปถัมภนําเด็กชาวเขาทีต่องการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรใีหศกึษาตอที่วทิยาลัยลุม นํ้าปง  พรอมพระราชทานทุนการศึกษาใหแกเด็กเยาวชนชาวเขาที่พิการและ
ยากจน แตมีความมุมานะ ใหไดรับการศึกษาจนจบระดับปรญิญาตร ีซึ่งปจจุบันมีนักศึกษาชาวเขาที่พิการและเด็ก
ดอยโอกาสอยูในพระราชูปถัมภ จํานวน 21 คน ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร และคณะรัฐศาสตร 
และพระราชทานทุนการศึกษาใหแก เยาวชนผูดอยโอกาสอยางตอเนื่อง 

 

 


