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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

เพิ่มเวลาจาก15เปน100วัน ขรก.ไวทุกข พอคาขายหนังสือพระพี่นางฯ 
 

ทั้งทีแ่จกฟร-ีขูดรดีชดุละพัน "ไขศรี"ชี้ไมเหมาะเรงคุมเขม 

 
 
 

กษัตริยภูฏาน เจาชาย"จิกมี" ทรงสงผูแทนสักการะพระศพพระพี่นางฯ 
รมว.ศธ.เผยสมเด็จพระเทพฯ ทรงตดิตามงานสรางพระเมรุอยางใกลชิด 
เผยทรงไดกระดาษทองยนจากจีนเปนตัวอยางแลว ชง ครม.ขยายเวลา
ขาราชการไวอาลัย 100 วนั 
 
เม่ือเวลา 06.45 น. วันที่ 14 มกราคม สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินยังพระที่น่ังดสุิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
เพ่ือทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเชาแกพระสงฆจํานวน 8 รูปจากวัดสุ
ทัศนเทพวราราม และวดัประยรุวงศาวาส และทรงสดับพระพธีิธรรมสวดพระ
อภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร  
 
ตอมาเวลา 07.08 น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิาภา เสด็จยังพระที่น่ัง
ดุสติมหาปราสาท เพ่ือทรงบําเพ็ญพระกุศล และทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระ
อภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ โดยกอนหนานี้มีประชาชนจาํนวนมาก
มาจับจองพื้นทีส่องฝากฝง บริเวณหนาประตูวเิศษไชยศรี เพ่ือเฝารอรับเสดจ็ 
 
เม่ือเวลา 18.55 น. สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมาร ีเสด็จยังพระที่น่ังดสุิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการประกอบพิธี
ธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ 
 
@ กษัตรยิภฏูานสงผูแทนวางพวงมาลา 
 
เวลา 13.45 น. สมเด็จพระราชาธิบดจีิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก แหง
ราชอาณาจักรภูฏาน ไดโปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็พระอัยยิกา เกซัง โชเดน วังชุก 
พรอมดวยพระราชวงศของราชอาณาจักรภฏูาน ประกอบดวย เจาหญิงเพ็มเพ็ม วัง

ชุก เจาหญิงเคซัง วังโม วังชุก พระปตจุฉาของสมเด็จพระราชาธบิดแีหงภฏูาน และเจาหญงิเคซัง วังชุก พระธิดาของเจา
หญิงเพ็มเพ็ม วังชุก เสด็จแทนพระองค เพ่ือทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระราชาธิบดี และพวงมาลาของพระบรมวงศานุ
วงศของภูฏานอีก 3 พวง ประกอบดวย พวงมาลาของพระราชาธิบดี จิกมี ซงิเก วังชุก และพระบรมวงศานวุงศ พวงมาลา
ของสมเด็จพระอัยยิกา เกซัง โชเดน วังชุก และพวงมาลาของเจาหญิงเพ็มเพ็ม วังชุก เพ่ือถวายสักการะพระศพสมเดจ็พระ
เจาพ่ีนางเธอฯ ณ พระที่น่ังดุสติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 
การน้ีสมเด็จพระอัยยิกา เกซัง โชเดน วังชุก พรอมดวยพระราชวงศของราชอาณาจักรภฏูานไดรวมสดับพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ เปนเวลา 40 นาที จากนั้นเสดจ็กลับในเวลา 15.00 น. โดยทานผูหญิง

 
สมเด็จพระอัยยกิา เกซัง โซเดน วัง
ชุก เสด็จแทนพระองค พรอมดวยเจา
หญิงเพ็มเพ็ม วังชุก เจาหญิงเคซัง วัง
โม วังชุก และเจาหญิงเคซัง วังชุก 
อัญเชิญพวงมาลาของสมเดจ็
พระราชาธิบดีจกิมี เคเซอร นัมเกล วัง
ชุก สมเดจ็พระราชาธิบดีจิกมี ซิงเก 
วังชุก และพระบรมวงศานุวงศแหง
ภูฏาน ถวายสักการะพระศพสมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ณ พระที่น่ังดุสติมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั เม่ือ
เวลา 14.25 น. วันที่ 14 มกราคม 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันที่  15  เดือนมกราคม พ.ศ.2551     หนา  1 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ เปนผูสงเสด็จ 
 
@ พระเทพฯทรงตามงานใกลชิด 
 
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กลาววา วธ.ในฐานะหนวยงานที่รับผดิชอบในการกอสราง
พระเมรสุมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอฯ ไดถวายรายงานตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนระยะๆ สวน
ใหญจะถวายรายงานตอพระองคทานในชวงเชาหลังจากทีท่รงบําเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ แลว 
อยาง น.อ.อาวธุ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศลิปากร ในฐานะประธานคณะทํางานออกแบบพระเมรุ จะเขาเฝาฯในชวงเวลานี้
เชนกัน เน่ืองจากพระองคทานมีพระกรณียกิจมาก เม่ือถวายรายงานแลว จะทรงสนพระทัย และทรงติดตามงานเสมอ แมแต
การตดิตอประสานจัดหากระดาษทองยนจากสาธารณรฐัประชาชนจีน เพ่ือนํามาใชตกแตงลวดลายพระเมรุ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ก็ทรงรับทีจ่ะประสานดวยพระองคเอง 
 
@ พอคาลอบขายหนังสือชดุละ1พัน 
 
คุณหญิงไขศรกีลาววา กรณีทีผู่นําหนังสือเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ที่พิมพแจกฟรีไปจําหนายนั้น วธ.ได
พิมพหนังสือออกมาหลายเลม โดยไมพิมพคําวาอภินันทนาการ จึงอาจมผีูนําไปจําหนายได ทราบวาหนังสือ 2 เลมน้ีมี
ราคาขายในรานหนังสือ 1 พันกวาบาท ซึ่งคิดวาจะตองมีมาตรการดูแลรอบคอบยิ่งข้ึนในการแจกจายหนังสอื เพราะกลุม
พอคาที่นําหนังสือเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ไปขายนั้น ไมเหมาะสม และไมควรฉวยโอกาส  
 
@ อ.กรมศิลปแถลงพระเมรทุกุ2วัน 
 
"ทานผูหญิงบตุรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ปรารภวาควรจะจัดพิมพหนงัสือในพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ 
ออกมาจําหนายเพ่ือนํารายไดเขากองทุนที่อยูในพระอุปถัมภของสมเดจ็พระพ่ีนางเธอฯ อาทิ กองทุนของสมเด็จยา ซึ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับสั่งวาหนงัสือพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ เปนหนังสือหายากแลว" 
คุณหญิงไขศรกีลาว  
 
คุณหญิงไขศรกีลาววา สาํหรบัการปนสตัวหมิพานต 3 คูประดับเชิงบันไดพระเมรตุามพระดําริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
จะใหสกุลชางเพชรบรุีที่มีฝมือในการปนมาดําเนินการ สวนการจดัสรางพระเมรุไดมอบใหกรมศิลปากร โดยจัดทําขอมูล
เพ่ือใหสื่อมวลชนนําไปเผยแพรแกประชาชน และมอบหมายใหอธิบดีกรมศิลปกรเปนผูแถลงขาวความคืบหนาในการสราง
พระเมรทุุก 2 วนั 
 
@ คาดเริ่มสรางพระเมรตุนก.พ. 
 
นายเกรียงไกร สัมปชชลติ อธิบดีกรมศิลปากร กลาววา ขณะน้ีไดมอบใหสํานักชางสิบหมูคดิรายละเอียดของการซอมบํารงุ
พระราชยาน พระมหาพิชยัราชรถ ราชรถนอย 3 องค และอาภรณ ธง ฉตัร และอ่ืนๆ ชิ้นไหนที่จะตองเปลี่ยน หรือซอมแซม
ก็ใหจัดทํารายการเสนอ และคิดคาใชจายงบประมาณ ในสวนของสํานักสถาปตยกรรมไดมอบใหไปคิดคาดําเนินการวสัด ุ
การจัดสรางพระเมร ุเพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจดัสรางพระเมรุทีมี่นายไพบูลย วฒันศริิธรรม รอง
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ในวันที่ 21 มกราคมนี้ เพ่ือเสนอของบฯ จัดสรางพระเมรุ และซอมบํารุงราชยานพาหนะตางๆ  
 
"เม่ือไดรับงบฯ ก็จะเริ่มดาํเนินการไดทันที ชวงตนเดือนกุมภาพันธ โดยจะซอมใหญในสวนของพระวอสีวิกากาญจนที่ใชใส
พระอังคาร พระราชเชนทรยานใชอัญเชญิพระโกศ และราชรถกอน นอกจากนี้ จะเริ่มปลูกโรงทําแบบพระเมรุทางดานทิศ
ตะวันตกของทองสนามหลวง จะก้ันรั้วเปนเขตการทํางาน หามคนทั่วไปเขาออก ซึ่งขณะนีไ้ดทําหนังสือไปยังผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอใชพ้ืนที่ทั้งหมดดานทิศใตของสนามหลวงตั้งแตเดอืนกุมภาพันธเปนตนไป จนกวาจะเสร็จพระราช
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ" นายเกรียงไกรกลาว 
 
@ พระเทพฯไดตัวอยางกระดาษทองยน 
 
น.อ.อาวุธกลาววา ชวงเชาวันนีไ้ดเขาเฝาฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เก่ียวกับเรื่องของกระดาษทองยน ซึ่งพระองคทรง
รับสั่งวาจะประสานไปทีส่ถานทูตไทยประจาํสาธารณรัฐประชาชนจีนให อยางไรก็ตาม เบ้ืองตนมีผูนํากระดาษทองยนจาก
จีนที่จะใชปดรอบพระเมรุมามอบใหเปนตัวอยางแลว 
 
@ ยอดผูถวายสักการะ1.5หมื่นคน 
 
เวลา 07.50 น. สํานักพระราชวังเปดใหประชาชนเขาถวายสกัการะพระศพสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ บนพระที่น่ังดสุิตมหา
ปราสาท เปนวนัที่ 5 โดยมีประชาชนแตงกายดวยชดุสีขาวและสีดําทยอยเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยางตอเนื่อง 
สวนใหญเดินทางมาเปนกลุมคณะ และครอบครัว โดยมีบุคคลสําคัญและองคกรตางๆ ที่มารวมถวายสักการะ อาทิ คุณหญิง
อุไรวรรณ ศิรินุพงศ ประธานมลูนิธิชวยคนตาบอด แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ นพ.อดศิร ภทัราดูลย คณบดี
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และรองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ กลุมนักศึกษาจากมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (มมส.) จํานวน 180 คน, คณะครูและนักเรยีนโรงเรียนสอนเดก็ตาบอดกรุงเทพฯ ประมาณ 30 คน, คณะ
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ผูบรหิาร ผูจดัละครและดารานกัแสดงจากสถานีโทรทศันไทยทีวสีชีอง 3, นพ.สญัชยั ปยะพงษกุล แพทยประจํา
สาธารณสุข จ.อุดรธานี และเจาหนาทีมู่ลนิธิแพทยอาสา สมเด็จพระศรีนครทิราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  
 
สําหรับยอดผูมารวมถวายสักการะวันนี้ 15,384 คน รวม 5 วัน จํานวน 94,244 คน พวงมาลา 57 พวงมาลา ยอดเงินถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศลเขากองทุนสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ จํานวน 730,929.75 บาท 
 

@ ยืดเวลาขรก.ไวอาลัยเปน100วัน 
 
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กลาวภายหลังเขารวมประชุมคณะ
หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง มี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน โดยนาย
ปรีชา เปดเผยวา ที่ประชุมไดเห็นพองรวมกันที่จะเพิ่มเวลาในการถวายอาลัย 
แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ในสวนของขาราชการ จาก 15 วัน เปน 100 วัน 
ครบกําหนดในวันที่ 10 เมษายนนี้ เน่ืองจากขาราชการทุกคนตองการที่จะรวม
ถวายอาลัย และแสดงความจงรักภักดีรวมกัน โดยนายกรัฐมนตรีไดกลาวชื่นชม
วาเปนแนวทางที่ดี จากนี้ นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับ
อาสาจะเปนผูนําเรื่องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 มกราคม 
 
หนา 1  

 


