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พระมหากรุณาธิคุณดานการศึกษา 
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสในประเทศไทย 

ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
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              “ขาพระพุทธเจารูสึกโศกเศราและสะเทือนใจอยางยิ่ง ในนามของรัฐบาลฝรั่งเศส และประชาชน
ฝรั่งเศส ขอแสดงความเสียใจแดใตฝาละอองธุลีพระบาทดวยความจริงใจ และขอเปนกําลังใจให 

แกพระบรมวงศานุวงศ รวมถึงประชาชนชาวไทยในชวงโศกเศราอาดูรดังกลาว 
              ประเทศฝรั่งเศสจะไมลืมบทบาทที่สําคัญยิ่งของพระองค ในการเผยแพรภาษาและวฒันธรรม
ฝร่ังเศสในประเทศไทย เชนเดียวกบัทีไ่ดทรงอุทิศพระองคเพ่ือชวยเหลือดานการแพทย การศกึษา และ

ดานวัฒนธรรมแกผูดอยโอกาส พระองคทรงแสดงแบบอยางใหเห็นถึงกาํลังใจที่มุงม่ันและกลาหาญ 
 ขันติธรรม และความเอื้อเฟอเผื่อแผตลอดชวงที่ทรงมีพระชนมชีพอยู 

ขาพระพุทธเจาขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหน่ึง 
 ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลากระหมอม” 

นิโกลาส ซารโกซี  ประธานาธิบดีของฝร่ังเศส - สาสนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
แสดงความไวอาลัยอยางสุดซ้ึงตอการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

 
บทนํา 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงอุทิศกําลัง
พระวรกายประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ดวยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเปยมดวยพระปรีชาทางดาน
อักษรศาสตรโดยสามารถรับสั่งไดอยางคลองถึง 4 ภาษา ประกอบดวย ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส 
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เยอรมัน และที่พอรับสั่งไดประปรายอีก 2 ภาษา คือ สเปน กับรัสเซีย1 พระองคทานทรงมีคุณูปการอยาง
สูงแกวงการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสในประเทศไทย 
ทรงเปนพระอาจารยผูวางรากฐานการศึกษาภาษาฝรั่งเศสใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ทรงกอตั้งสมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย (Association thaïlandaise des professeurs de français) - 
www.atpf-th.org เม่ือ พ.ศ. 2520 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการสอนและการศึกษาวิจัย เปนศูนยกลาง
การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานวิชาการของครูอาจารย อันสงผลใหการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทยเปนที่รูจักและยอมรับในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศที่ใชภาษา
ฝรั่งเศสทั้งที่เปนภาษาราชการและภาษาที่สอง 
 

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปนพระธิดา

พระองคแรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ประสูติเม่ือวันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ สถานพยาบาล กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ พระนามในพระสูติบัตรเม่ือแรกประสูติ คือ “เมย” (May) ตามเดือนที่ประสูติ สมเด็จ 
พระเจาพี่นางเธอฯ ทรงมีพระอนุชา 2 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา หมอม
เจากัลยาณิวัฒนา ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาเปน 
พระวรวงศเธอ พระองคเจากัลยาณิวัฒนา และในพ.ศ. 2478 สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรง
เฉลิมพระเกียรติเปน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ครั้นเม่ือทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 
รอบ ใน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เปนเจาฟาตางกรมฝายในตามธรรมเนียมราชประเพณีเปนพระองคแรกใน
รัชกาลทรงพระนามวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร2 
 
เร่ิมรับสั่งภาษาฝรั่งเศส 
 ใน พ.ศ. 2469 สมเด็จพระบรมราชชนก เสด็จกลับประเทศไทย เพ่ือทรงรวมในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ระหวางนั้น สมเด็จพระบรมราชชนนี ได
ทรงนําพระธิดาและพระโอรสพระองคแรกไปประทับ ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด และทรง
ฝากใหอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กโซเลย (Champ Soleil) หลายเดือน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จึงทรงเริ่มรับสั่งภาษาฝรั่งเศส3 

                                                      
1 แถมสิน รัตนพันธุ. ใกลเบ้ืองพระยุคลบาท. พิมพคร้ังท่ี 25. กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2549. หนา 218. 
2 พระราชประวัติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ. http://newweb.bpct.org/content/view/180/33/ คนคืนเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2551. 
3 พระราชประวัติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ. อางแลว. 



 

 

3

 หลายทานอาจไมทราบวาภาษาฝรั่งเศส น้ันเปนอยางไร และมีความสําคัญมากนอยเพียงไร 
ผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเปนเบื้องตนดังน้ี 

 ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: français, อังกฤษ French) เปนหนึ่งในภาษากลุมโรมานซที่สําคัญที่สุด 
เปนรองเพียงภาษาสเปนและโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่มีคนนิยมเปนอันดับที่ 18 ของโลก หรือ
ลําดับที่ 3-7 หากนับการใชภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาที่สองดวย โดยมีคนใชภาษาฝรั่งเศสประมาณ 
350 ลานคนทั่วโลกทั้งที่ใชเปนภาษาแมและภาษาที่สอง ซ่ึงมีประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาแม
(French La Francophonie) และประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่สอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 54 
ประเทศ ในจํานวนนี้มีประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาราชการ จํานวน 31 ประเทศ  ตัวอยาง
ประเทศหรือรัฐที่ใชภาษาฝรั่งเศส ไดแก สาธารณรัฐฝรั่งเศสและดินแดนในครอบครอง เบลเยียม 
สวิตเซอรแลนด ลักเซมเบิรก ควิเบก(แคนาดา) ลุยเซียนา (สหรัฐอเมริกา) เมน (สหรัฐอเมริกา) โมนาโก 
แอฟริกาตะวันตก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และเฮติ  รวมทั้งกระจายตามประเทศตางๆ ในภูมิภาคแอฟ
ริกา ยุโรป อเมริกา และแปซิฟก4 

ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาราชการ และภาษาที่ใชปกครองในชุมชนตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่เคย
เปนอาณานิคมของฝรั่งเศส รวมถึงองคกรตางๆ ดวย (อาทิเชน สหภาพยุโรป องคการสหประชาชาติ 
และสหภาพสากลไปรษณีย) ในสมัยกอนภาษาฝรั่งเศสถือเปนภาษาสากลที่แพรหลายที่สุด โดยมีสถานะ
เฉกเชนภาษาอังกฤษในปจจุบัน หนังสือเดินทางของไทยก็เคยใชภาษาฝรั่งเศสควบคูกับภาษาไทย 
จนถึง พ.ศ. 2519 จึงไดเปลี่ยนเปนใชภาษาอังกฤษ5 

สวนสถานะภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยนั้น ถึงแมวาประเทศไทยไมไดเปนสมาชิกขององคกร
ประชาคมผูใชภาษาฝรั่งเศสโลก (Organisation Internationale de la Francophonie) แตภาษาฝรั่งเศสก็
มีภาพลักษณที่ดีในประเทศไทย ความสนใจในภาษาฝรั่งเศสของพระราชวงศมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
การเผยแพรภาษาดังกลาว เห็นไดจากการที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงดํารงตําแหนงองคนายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย 
และเคยมีผูเลาวาในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประทับอยู ณ สวิตเซอรแลนดจะทรงใชภาษา
ฝรั่งเศสระหวางพี่นอง แตจะใชภาษาไทยกับสมเด็จยาเสมอ ...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ก็ทรงโปรดภาษาฝรั่งเศสดวยเชนเดียวกัน 

ในอดีตที่ผานมาภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาตางประเทศภาษาที่สองในการเรียนการสอนในประเทศ
ไทยอยางแพรหลาย ทั้งในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย แตปจจุบันก็ไดรับความนิยม
นอยลง  ประเทศฝรั่งเศสจึงไดใหทุนการศึกษา ทั้งในการฝกอบรม ดูงานในโครงการการเผยแพรภาษา
ฝรั่งเศส อาทิเชน การสงเสริมการสอน การใชภาษาฝรั่งเศส และการใหทุนฝกอบรมครูสอนภาษาฝรั่งเศส 
การแปลหนังสือ เปนตน6 

                                                      
4 French language. http://en.wikipedia.org/wiki/French_language คนคืนเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2551. 
5 อาจิณ จุลศิริวงศ ในหนังสือสราญรมย อางถึงใน กัลยาณิวัฒนา,สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา. แมเลาใหฟง. พิมพคร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ : ซิลคเวอรม บุคลส, 2549. หนา 36. 
6 สาธารณรัฐฝร่ังเศส. http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=97 คนคืนเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551. 
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TV5 เปนรายการโทรทัศนที่เปนชองภาษาฝรั่งเศสชองเดียวที่มีอยูในประเทศไทย สามารถรับชม
ผานดาวเทียม หรือทาง UBC นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดของรายการไดในเว็บไซต  www.tv5.org7 

สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française) - www.alliance-francaise.or.th เปนหนวยงานหนึ่งซ่ึงทํา
หนาที่เผยแพรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ปจจุบันมีมากกวา 1,000 แหงทั่วโลก ในประเทศไทยสมาคม
แหงนี้กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1912 ปจจุบันสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทยมี 4 แหงดวยกันคือที่กรุงเทพฯ 
ภูเก็ต เชียงใหมและเชียงราย ซ่ึงเปดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับชั้น มีผูเรียนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน 
นอกจากนี้ ผูที่สนใจเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับฝรั่งเศสสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย -www.ambafrance-th.org 
 
การศึกษากอนทรงเปนพระอาจารยสอนภาษาฝรั่งเศส 
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเขารับ
การศึกษาชั้นตนที่อนุบาลปารคสกูล (Park School) ระหวางป พ.ศ. 2469-2471 ในชวงที่ตามเสด็จ
สมเด็จพระบรมราชชนก ซ่ึงเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย และรักษาพระองคที่บอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา8 ในชั้นเรียนมีการใชภาษาอังกฤษซึ่งไมเปนที่คุนเคยสําหรับพระองคทาน นักเรียนพระองค
นอยน้ีจึงไมรับสั่งอะไรเลยเปนเวลานาน ครูผูสอนมีจดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีในเดือนมิถุนายน 
2471 วา ชวงแรกทรงไมเขาพระทัยในสิ่งที่ครูและนักเรียนในชั้นพูดกัน แตทรงเรียนรูไดเร็ว และสามารถ
ตรัสคําวา “Yes” , “No” , “Good morning” และ “Good-bye” ได แตยังไมสามารถที่จะรับสั่งเปนประโยค
ยาวๆ ได ทรงเลนอยางเงียบๆ จนกระทั่งวันหน่ึง มีหิมะตก ทรงตื่นเตนและรับสั่งคําวา “Snow” ออกมา
เปนคําแรก และตามดวยอีกหลายประโยคในเวลาตอมา จนรับสั่งเปนภาษาอังกฤษไดคลองที่สุด และไม
ทรงลืมภาษาอังกฤษอีกเลย 

 คราวตามเสด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีกลับมาประทับในเมืองไทย 
ระหวาง พ.ศ. 2471-2476 ทรงเขารับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนราชินี เคยรับสั่งเลาถึงชวงที่เรียน
อยูที่โรงเรียนราชินีวา เสด็จไปเรียนเพียงคร่ึงวัน เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเห็นวาเด็ก ยังตอง
นอนพักผอน และในตอนบายก็ทรงจัดใหครูมาสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะไมทรงลืม 

  ในชวงแรกทรงเรียนตามเพื่อนๆ ไมคอยทัน แตเม่ือปรับตัวไดก็ไมมีปญหาอะไร ทรงเรียนอยู
จนถึงชั้นประถมปที่ 3 สอบไดที่ 2 ไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ เปนกระเปาผาน้ํามัน ซ่ึงสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรงสงตามไปใหภายหลัง เม่ือเสด็จประทับอยูกับสมเด็จพระบรมราชชนนีที่
ประเทศสวิตเซอรแลนด  

กอนที่จะเสด็จไปที่ประเทศสวิตเซอรแลนดพรอมสมเด็จพระบรมราชชนนี ในพ.ศ. 2476 น้ัน 
พระองคทานไดตามเสด็จพระบรมราชชนนี ไปเรียนภาษาฝรั่งเศส ณ สมาคมฝรั่งเศส ความตอนหนึ่งใน
พระนิพนธ เรื่อง “แมเลาใหฟง” ดังความวา “เม่ือทราบแลววาจะไปอยูโลซานน ซ่ึงเปนเมืองที่ใชภาษา

                                                      
7 สื่อฝร่ังเศสในประเทศไทย. http://www.ambafrance-th.org/th/article.php3?id_article=538 คนคืนเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551. 
8 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ขัติยราชนารีผูทรงคุณแหงแผนดิน. http://www.manager.co.th/r/page1.html คนคืนเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551. 
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ฝรั่งเศส แมก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งสมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française) จัดสอนใหประชาชนที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขาพเจาขอตามไปดวยคร้ังหน่ึง แตก็เล็กเกินไปที่จะเรียนกับผูใหญได แมจึง
ขอใหอาจารยชาวฝรั่งเศสซึ่งชื่อเมอสิเออร ชไวสกุธ (M. Schweisguth) มาสอนขาพเจาที่วัง อาจารยคนนี้
ใจดีมาก ขาพเจาไมไดเรียนอะไรมาก เพราะแทนที่จะเรียน เอาสีนํ้ามาเขียนหนาอาจารยแบบ
อินเดียนแดง9  

ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดน่ีเอง พระองคทานไดทรงอานหนังสือที่เปนภาษาฝรั่งเศส เร่ือง 
“Sans Famille” อันเปนหนังสือสําหรับเด็กเรื่องเดียวกับฉบับภาษาไทย ที่พระองคทานเคยอานเมืองครั้ง
ประทับ ณ เมืองไทย นับไดวาพระองคทานทรงสนพระทัยดานการอานและการเขียนตั้งแตทรงพระเยาว 
โดยทรงอานหนังสือภาษาไทยเทาที่จะทรงหาได แตในเวลานั้น หนังสือสําหรับเด็กยังมีนอย จึงทรงอาน
หนังสือพิมพดวย พระองคทานไดเลาไวในพระนิพนธ เรื่อง “แมเลาใหฟง” ความตอนหนึ่งวา “ที่ ชอง 
โซเลย (สถานรับเลี้ยงเด็ก) ขาพเจาไดเรียนภาษาฝรั่งเศสวันละชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง ซ่ึงครูที่น่ันสอนให
พิเศษ มีหนังสือเด็กใหอานดวย ตอนแรกอานไมเขาใจอะไรเลย เวนแตชื่อคน อานๆ ไปก็ชักรูเรื่อง แมก็
เรียนภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน และครูที่สอนแนะนําใหอานหนังสืองายๆ กอน บางเลมก็เปนหนังสือเด็ก 
บางครั้งเลยมาอานหนังสือเลมเดียวกันกับลูกสาว ขาพเจาเลยมีโอกาสถามแมบาง 

...เดือนกันยายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) แมก็สงลูกๆ ไปโรงเรียนเมียรมองต (Miremont) ซ่ึง
เปนโรงเรียนประถม ถึงแมวาเรียนภาษาฝร่ังเศสมาแลว 2 เดือน ขาพเจาก็ยังไมสามารถทําการบาน
อยางเด็กสวิส แมจึงชวยทํา แตบางครั้งก็มาชวยใหผิดไปกันใหญ แมเลยขอใหครูคนหนึ่งที่สอนอยูที่
โรงเรียนนั้นมาชวยทําการบาน ตั้งแตน้ันมาภาษาของขาพเจาก็ดีขึ้นเปนลําดับ”10  

หลังจากนั้นเม่ือ พ.ศ. 2478 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนสตรี ชื่อ École Supérieure de Jeunes Filles de la Ville de Lausanne ชั้นมัธยมศึกษาใน
ประเทศสวิตเซอรแลนดนับจาก ชั้น 6  5  4  3  2  1 ทรงสามารถสอบเขาชั้น 5 ในระดับมัธยมศึกษาได 
ทรงเรียนภาษาเยอรมันและภาษาละตินดวย  

พ.ศ. 2481 ทรงยายไปศึกษาตอที่เจนีวา ในลักษณะของนักเรียนประจําที่ International School 
of Geneva ทรงสอบผานชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาไดเยี่ยมเปนที่ 1 ของโรงเรียน และที่ 3 ของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด ณ ที่น่ีพระองคทาน ทรงอานหนังสือวรรณคดีมาก และทรงพบวาการอานมีสวน
ชวยใหภาษาฝรั่งเศสของพระองคดีขึ้น  

 พ.ศ. 2485  ไดเสด็จเขาศึกษาตอที่มหาวทิยาลัยโลซานนในคณะวทิยาศาสตร สาขาวิชาเคมี ทรง
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี และไดรับ Diplôme de Chimiste A เม่ือ พ.ศ. 2491 ในระหวางทีท่รงศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโลซานน ไดทรงเขาศึกษาหลักสูตรของสังคมศาสตร-ครุศาสตร 
Diplime de Sciences Sociales Podagogiques อันประกอบดวยวิชาตางๆ ในสาขาวชิาการศึกษา 

                                                      
9 กัลยาณิวัฒนา,สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา. แมเลาใหฟง. พิมพคร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ : ซิลคเวอรม บุคลส, 2549. หนา 180. 
10 กัลยาณิวัฒนา,สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา. แมเลาใหฟง. อางแลว หนา 182-183. 
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วรรณคดี ปรัชญา และจิตวิทยา แมเม่ือทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวชิาเคมีแลว ก็ยังทรงศึกษา
วิชาวรรณคดีและปรัชญาตอไปอีกดวยความสนพระหฤทัย 
 
ทรงวางรากฐานการศึกษาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศสในประเทศไทย 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปนครูโดย
พระอัธยาศัยมาตลอดพระชนมชีพ เม่ือทรงพระเยาว ทรงเปนครูของสมเด็จพระโสทรานุชาทั้งสอง
พระองค ทรงเปนครูของพระสหาย เม่ือใครถามวาโตขึ้นจะทรงเปนอะไร ก็ทรงตอบวาจะเปนครูเม่ือทรง
พระเจริญขึ้นก็ไดทรงเปนครูมีลูกศิษยเต็มบานเต็มเมืองจริงๆ11   

เม่ือสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จนิวัติ
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2493 สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงทราบดีวาพระธิดาโปรดการเปนครูมาแตทรง
พระเยาว ไดรับสั่งแนะนําใหทรงงานเปนอาจารย จึงทรงรับงานเปนอาจารยพิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสที่
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2495 ขณะพระชนมายุ 29 พรรษา  

การที่ตองทรงสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัยน้ัน แตแรกก็ไมถูกพระอัธยาศัยนัก เพราะ
โปรดจะสอนเด็กในโรงเรียนมากกวา แตวิชาภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศสเปนวิชาชั้นสูง เรียนกัน
ในระดับมหาวิทยาลัย12 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยน้ี พระองคทานทรงสอนวิชาสนทนาภาษาฝรั่งเศส 
วิชาอารยธรรมฝรั่งเศส และวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทรงเนนวิชาสนทนาภาษา
ฝร่ังเศส และวรรณคดีฝร่ังเศส นิสิตที่ไดมีโอกาสเปนศิษยลวนปติยินดีในพระกรุณาธิคุณยิ่งนัก หลาย
คนรําลึกไดวาในวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสทรงสอนผลงานของ Victor Hugo นักประพันธเอกของโลก สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอฯ ทรงสอนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนถึงพ.ศ. 2501 

 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เม่ือคร้ังทรงเปนอาจารยสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2495-2501 

                                                      
11 วิษณุ  เครืองาม. บทความพิเศษ “ขอถวายสักการะ สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงฯ”. หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับท่ี 21,274 วันศุกรท่ี 11 มกราคม 2551. หนา 25. 
12 วิษณุ เครืองาม. อางแลว. 
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ตอมาคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2505 มีแผนงานขยาย
หลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศหลายดาน อันประกอบดวยภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญ่ีปุน และรัสเซีย 
จําเปนตองมีผูอํานวยการภาษาตางประเทศในหนาที่น้ี13 โดยผูอํานวยการนั้น ตองกํากับดูแลและ
ประสานสาขาวิชาภาษาตางประเทศที่จะพึงมีตอไป ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ คณบดีคณะศิลป
ศาสตรในขณะนั้น ไดมีโอกาสเขาเฝา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2512 ณ วังสระ
ปทุม ไดกราบทูลใหทรงทราบถึงโครงการขยายการศึกษาสาขาวิชาเอกดานตางๆ ในระดับปริญญาตรี 
โดยเฉพาะในดานภาษาตางประเทศมีปญหาการขาดแคลนอาจารยและผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเปนผู
บริหารงานในสาขา และดานการสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส งานหัวหนาสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส และงานผูอํานวยการภาษาตางประเทศ  

 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ขณะกําลงัทรงสอนภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พระองคทานทรงเลาวาตอนที่ ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ  คณบดีคณะศิลปศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปกราบทูลเชิญ ไดทรงปฏิเสธวาทิ้งมานาน อาจจะสอนไมไดดี ดร.อดุล กราบ
ทูลวา ขาพระพุทธเจาเปนคนเลี้ยงมา เคยเห็นวาถาพอพันธุมาดี แมพันธุมาดี ลูกมักจะดี ไมมีพลาด 
รับสั่งแลวทรงพระสรวลวาไปๆ มาๆ ดร.อดุล จะใหฉันไปสอนเรื่องมาหรือภาษาฝรั่งเศสก็ไมรู14 

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ม่ันใจในพระปรีชาสามารถ จึงขอพระราชทานพระกรุณาให
ทรงรับงานสอนและงานบริหารในคณะศิลปศาสตร และดวยพระกรุณาเปนลนพน พระองคทานจึงทรงรับ
งานสอนและงานบริหารดังกลาว โดยนอกจากทรงสอนภาษาฝรั่งเศส และวรรณคดีฝรั่งเศส แกนักศึกษา
ชั้นปตางๆ แลว ยังทรงดูแลหลักสูตร ดูแลการสอนของอาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาดังกลาวดวย ทรงจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสจน
สําเร็จใน พ.ศ. 2516 เปนหลักสูตรที่ผสมผสานความรูดานภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสเขาดวยกันอยาง
                                                      
13 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร. http://www.hrh84yrs.org/s33_act_tech_fr.htm  คนคืนเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551. 
14 วิษณุ เครืองาม. อางแลว. 
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เหมาะสม ทรงจัดระเบียบการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาฝรั่งเศสและภาษาตางประเทศอื่นๆ ให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อาทิเชน หลักเกณฑการวัดผลทางการศึกษา การประเมินผลการสอนของ
อาจารย ทรงศึกษาคนควา และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ไดทรงเสด็จดูงานและเขาสัมมนายัง
ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ ไดทรงนําการจัดสัมมนาวิชาการ การริเร่ิมงานใหมๆ อาทิเชน การจัดสราง
แบบทดสอบจัดระดับความรูภาษาฝรั่งเศสมาใชเพ่ือจัดแบงนักศึกษาเขากลุมเรียนตามความสามารถของ
ตน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่มีการทดสอบวัดระดับความรูภาษา
ฝรั่งเศสสําหรับนักศึกษา และยังพระราชทานแบบทดสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักศึกษาใหกับ
อาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ นําไปใชในสถาบันของตนอีกดวย นอกจากนี้ พระองคทานยังทรงพระนิพนธ
บทความวิชาการชื่อ “Du bon et du mauvais usage”  

พระองคทานทรงอานหนังสือดานภาษาศาสตรจํานวนมาก รวมทั้งทรงอานและศึกษาทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดีตางๆ โดยจะทรงแสวงหาหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประเทศนั้นมาศึกษา
อยางละเอียดกอนเสมอ และระหวางที่ทรงงานสอน ก็ไดทรงรวมกิจกรรมทางวิชาการหลายดาน อาทิเชน 
ทรงเปนกรรมการสอบชิงทุน ก.พ. ไปศึกษาตอตางประเทศ ทรงเปนประธานออกขอสอบภาษาฝรั่งเศส
ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  

ในป พ.ศ. 2519 เม่ือพระราชกิจดานอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ จึงทรงลาออกจากตําแหนง
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตก็ยังเสด็จเปนองคบรรยายพิเศษตอไปอีก นอกจากนั้น 
ยังทรงรับเปนองคบรรยายพิ เศษวิชาภาษาฝรั่ ง เศสในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอีกดวย  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงสนพระหฤทัยศึกษาคนควาตําราดานการสอนภาษาและ
ภาษาศาสตร เพ่ือนําทฤษฎีใหมๆ มาปรับใชกับปญหาการสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสใน
มหาวิทยาลัยของไทย ไดทรงพระเมตตาพระราชทานคําแนะนํา เกี่ยวกับการสอนภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศสแกอาจารยในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนานัปการ หลังพระราชทานคําแนะนําและขอวิเคราะห ใน
การจัดทําและขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแนวการสอนภาษาฝรั่งเศส  ทําใหงานดานวิชาการของ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเจริญกาวหนาเปนลําดับ และทําใหอาจารยไดมี
โอกาสปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยพระหฤทัยที่มุงม่ันในอันที่จะปฏิบัติพระราชกิจใน
หนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีที่สุด และเพื่อการนี้ทรงเสียสละทั้งเวลา ความสะดวกสบาย ตลอดจนทรัพย
สวนพระองค สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ไดทรงแสวงหาหนังสือและนิตยสารภาษาฝรั่งเศส พระราชทาน
ใหเปนสมบัติของคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร เพ่ือใหอาจารยและนิสิตสามารถติดตามเหตุการณ
ของโลกและวิชาความรูใหมๆ ในดานตาง ๆ 

หลังจากที่ปฏิบัติงานดานการสอนมาจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2521 ทรงไดรับการโปรดเกลาฯ 
พระราชทานตําแหนง ศาสตราจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตอมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2523 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กราบทูลใหทรงทราบปญหาการขาดแคลนอาจารย เพราะเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในจังหวัด
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หางไกลและมีปญหาเรื่องความปลอดภัย ก็ไดพระราชทานพระเมตตา เสด็จทรงบรรยายวิชาภาษา
ฝรั่งเศส วิชากวีนิพนธ โดยประทับอยูในวิทยาเขตปตตานี ดังเชนอาจารยอ่ืนๆ การเสด็จครั้งน้ันทรงสราง
ขวัญและกําลังใจแกคณาจารย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีโดยทั่วกัน 

  

ในระหวางที่ทรงปฏิบัติงานอาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรน้ัน คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกราบทูลเชิญเปนองคบรรยายพิเศษวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสแก
นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นปที่ 3, 4 ตั้งแต ป พ.ศ. 2524 จนถึง พ.ศ. 2527 และได
พระราชทานเงินสมนาคุณที่มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม ทูลเกลาฯ ถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงไดมาสอน
พิเศษแกนักศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เรียนดี แตขาดแคลน
ทุนทรัพย เพ่ือซ้ือตําราประกอบการเรียนเปนประจําทุกปๆ ละ 2 ทุน 

 
นอกจากจะทรงมีพระเมตตาแกนักศึกษาแลว ยังไดพระราชทานคําแนะนําเกี่ยวกับการสอน

ภาษาและวรรณคดีแกอาจารยในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนานัปการ ทําใหงานดานวิชาการของสาขาวิชา
ฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เจริญกาวหนาเปนลําดับ เปนที่นาพอใจยิ่งและเม่ือไดมีการกอตั้ง
สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม ก็ไดทรงพระกรุณารับเปนนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมดวย 

ดวยพระปรีชาญาณจากประสบการณที่ทรงงานสอนภาษาฝรั่งเศสมาเปนระยะเวลานาน จึงทรง
ตระหนักถึงปญหาความตอเน่ืองในการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทรงริเริ่ม
กอตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2520 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการ
สอนและการศึกษาวิจัยคนควาอารยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับและ
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แขนงวิชา และเพ่ือเปนศูนยกลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิชาการ สื่อการสอน วิธีการ
สอน และประสบการณ เปนศูนยประสานงานการสงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางสถาบัน
ตาง ๆ เปนศูนยกลางการติดตอกับองคกรและหนวยงานของไทยที่เกี่ยวของ (Services Culturels) 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และ Southeast Asian 
Ministers of Education Organization (SEAMEO) เปนตน รวมทั้งเพ่ือสงเสริมความสามัคคีและ
สวัสดิการของครูภาษาฝรั่งเศส พระองคทานทรงดํารงตําแหนงนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ตราบ
จนกระทั่งสิ้นพระชนม นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแกสมาคมฯ นอกจากนี้ พระองคทานยังได
พระราชทานความอนุเคราะหแกสมาคมฯ ในทุกทาง อาทิเชน ทรงสนับสนุนการพิมพวารสารของสมาคม 
เพ่ือเผยแพรความรูใหมๆ พระราชทานพระนิพนธบทความลงวารสาร ทรงสงเสริมใหสมาชิกครูไดเขารับ
การสัมมนา ดูงานและศึกษาตอ เปนตน ทําใหการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยดานภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทยทั้งระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาเจริญรุดหนาเปนลําดับ 

รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดตระหนักถึงพระราชกิจ ที่ไดทรงปฏิบัติเพ่ือความเจริญกาวหนาของ
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษา พระปรีชาสามารถอันเปนเลิศ และที่ไดทรงบําเพ็ญ
พระองคเปนแบบอยางอันดีงาม จึงไดถวายอิสริยาภรณสูงสุดทางดานศิลปะและอักษรศาสตร คือ Croix 
de Commandeur des Arts et des Lettres เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เม่ือเดือนมกราคม 2522  ตอจากนั้น 
เดือนพฤษภาคม 2535 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวาย
เหรียญ Victor Hugo อันเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติดานอักษรศาสตร และเดือนตุลาคม 2540  รัฐบาล
ฝรั่งเศสตระหนักถึงพระกรณียกิจที่ไดทรงสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอยางตอเน่ือง จึง
ถวายอิสริยาภรณสูงสุดอีกสาขาหนึ่ง คือ Croix de Commandeur de l’ Ordre National du Mérite 

  
 

เสียงบอกเลาจากลูกศิษย สู พระอาจารยภาษาฝรั่งเศส 
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย ไดเขียนบทความ เร่ือง “สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ในบทบาท 

พระอาจารย" ซ่ึงตีพิมพในหนังสือพิมพมติชน วันที่ 7 มกราคม 2551 ปที่ 30 ฉบับที่ 10894 หนา 33 
ความวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มีพระปรีชา
สามารถในเรื่องของภาษาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน 
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แมเวลาจะผานไปแลวมากกวา 50 ป แต "ลูกศิษย" วิชาภาษาฝรั่งเศส ในพระองคทาน ยังคงจํา
วันที่มีสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เปนพระอาจารย ไดอยางแมนยํา 

ลูกศิษยคนแรก อาจารยสวัสดิ์ จงกล ผูเชี่ยวชาญเอกสารประวัติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจําหอประวัติจุฬาฯ อายุ 76 ป ศิษยรุนแรกในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร เม่ือครั้งเปนพระอาจารยที่คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ อาจารยสวัสดิ์วันนี้ 
สุขภาพยังดี แข็งแรงเหมาะสมกับวัย เพียงแตมีปญหาบางนิดหนอยที่ตรงหัวเขา หลังการทักทายสวัสดีผู
อาวุโส อาจารยสวัสดิ์ที่ใบหนาผองใส เริ่มเลาถึงความหลังครั้งเกาใหฟง  

"..จําไดวาเขาเปนนิสิตอักษรเมื่อป 2492 พอถึงป 2495 ก็ทราบขาวดีวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
ฯ ซ่ึงตอนนั้นยังทรงเปน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา จะเสด็จมาทรงงานเปน 
พระอาจารยสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่คณะอักษรศาสตร..  

"..ตอนนั้น มีนิสิตป 4 เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสราว 30 คน เม่ือทุกคนทราบวาสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอฯ จะทรงมาเปนพระอาจารย พวกเราก็ตื่นเตนมาก โดยจะทรงสอนพวกเรา ครั้งละ 1 ชั่วโมงตอหน่ึง
อาทิตย 

"นิสิตก็คุยกันกับคณบดีวา เวลาเรียนกับสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ จะตองพูดคุยอยางไร คณบดี
ก็บอกวา หากเปนภาษาไทยใหใชราชาศัพท แตถาเปนภาษาฝรั่งเศสก็ใหใชคําที่ใหเห็นวาคุยกับ 
เชื้อพระวงศ เวลาที่พวกเราพูดถึงพระอาจารย ก็มักจะใชวาอาจารยสมเด็จบาง สมเด็จอาจารยบาง ซ่ึงที่
ถูกตองคืออยางหลัง.." เสียงแจมใสของอาจารยสวัสดิ์บอกเลา 

  ลูกศิษยวัย 76 เลาตอวา ในปน้ัน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงสอนวิชาวรรณคดีโรแมนติค
ใหกับนิสิตชั้นปที่ 4 ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงบรรยากาศการเรียนการสอนนั้น อาจารยสวัสดิ์ยอน
ความหลังวา ชั่วโมงแรกที่เรียน ปรากฏวาแทบไมมีนิสิตคนไหนจดอะไรเลย เพราะมัวแตจองพระพักตร
ของพระองค 

"พระองคมีพระสิริโฉมที่งดงามมาก.." 

..และเม่ือหลายอาทิตยผานไป นิสิตก็ยังคงมัวแตชมพระพักตร พระองคจึงมีรับสั่งวา "มัวแต
มองฉันไมจด ไมถามเลย แลวจะไดอะไร" นิสิตจึงไดตั้งใจเรียนมากขึ้น 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เม่ือเปน 
พระอาจารยน้ัน ทรงทุมเทและ เอาพระทัยใสการเรียนการสอนมาก ทรงใชภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการ
สอนทั้งหมด เพ่ือใหนิสิตไดฝกภาษาฝรั่งเศส ทรงออกเสียงภาษาฝรั่งเศสไดอยางชัดเจน ไพเราะ 
พระสุรเสียงพระองคก็ไพเราะ นิสิตจึงฟงเขาใจงาย ทําใหพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ มิไดทรงสอนความงดงามของภาษาเพียงอยางเดียว แตพระองคทรง
สอนถึงประวัติความเปนมาของนักประพันธดวย เพ่ือใหเห็นที่มาที่ไปของบทกวี หรืองานวรรณกรรม
ตางๆ นิสิตจะไดเขาใจงานวรรณกรรมไดอยางลึกซึ้ง 
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 ทรงสังเกตวา หากนิสิตคนไหนยังมีสีหนางุนงง พระองคก็จะทรงอธิบายโดยยกตัวอยางหลายๆ 
ตัวอยาง ทรงอธิบายอยางชัดเจนและละเอียด กระทั่งนิสิตดูทาทางเขาใจ พระองคจึงทรงสอนในหัวขอ
ตอไป 

"สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงตรงตอเวลามาก โปรดความเรียบงาย ความสามัญ ตอนที่
พระองคทานเสด็จมาสอนที่คณะอักษร นิสิตป 4 ตางตื่นเตนอยากเห็นพระองค จึงพากันไปมุงดู พระองค
จึงตรัสวา อยูป 4 แลวไมเห็นจําเปนตองมามุงดูเลย ใหเปนธรรมดาดีกวา.." 

"..มีคนถามวา พระองคทรง ดุไหม.." อาจารยสวัสดิ์นึกถึงภาพครั้งหลัง 

แลวเสียงสดใสก็บอกตอวา "..เทาที่ไดเรียนกับพระองคทานก็เห็นวาไมดุ เพียงแตพระองคไม
คอยแยมพระโอษฐคือไมยิ้ม แตทรงพระสรวลบาง สิ่งที่ไมถูกไมควรพระองคจะมีรับสั่ง อยางเร่ืองมัวแต
มองพระพักตรของพระองคแลวไมจดสิ่งที่พระองคทรงสอน หรือเร่ืองที่นิสิตพากันไปมุงดูพระองค" 
อาจารยสวัสดิ์เลา 

  อาจารยสวัสดิ์ ยังเลาถึงความปลาบปลื้มอีกวา เม่ือครั้งที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เปนพระ
อาจารยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทางสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ไดจัดงานประชุมที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา เสด็จไปทรงเปนประธาน 

อาจารยสวัสดิ์เองก็ไดไปรวมงานนั้นดวย ที่ประชุมจึงไดใหอาจารยสวัสดิ์แสดงความคิดเห็น เพ่ือ
ที่วาคนรุนหลังจะไดทราบวาศิษยรุนแรกที่ไดเรียนกับสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เปนอยางไร  

เม่ือแสดงความเห็นเสร็จและเลิกประชุม พระองคทานก็พยักหนาเปนเชิงเรียก อาจารยสวัสดิ์จึง
ไดเขาเฝาฯ พระองคก็ตรัสวา  

"แหม ชางจํา ชางพูด ชางเลาจริง.." แลวทรงแยมพระโอษฐ 

"วันนั้น ผมรูสึกวาไมอยากรับประทานขาวเลย...เพราะอ่ิมใจและปลาบปลื้มใจมาก" อาจารย
สวัสดิ์เลาอยางมีความสุข 

อีกเหตุการณที่อาจารยสวัสดิ์ไมลืมเลยคือ มีหนวยงานหนึ่งจะจัดนิทรรศการ สมเด็จพระเจาพี่
นางเธอฯ ก็มีรับสั่งใหมาดูตัวอยางนิทรรศการที่จุฬาฯ ตรัสวา "ที่น่ันไมมีจุดไหนผิดเลย ลูกศิษยฉันทํา
เอง"  

"ผมมีสวนรวมจัดทํานิทรรศการที่จุฬาฯ พอคุณขาหลวงในพระองคโทรศัพทมาบอกผมวา สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ตรัสวาใหมาดู ตัวอยางนิทรรศการที่จุฬาฯ เพราะที่น่ันไมมีจุด
ไหนผิดเลย ลูกศิษยฉันทําเอง  

"พอผมไดยินอยางนั้น ผมรูสึกวาเปนมงคลอยางยิ่ง พระองคทานทรงจํา ลูกศิษยในพระองคได...
เปนสิ่งที่อยูในใจผมตั้งแตวันนั้น.." น้ําตาคลอเต็มสองตาของอาจารยสวัสดิ์ 

 แมจะเปนเวลาไมเต็มชั่วโมงดีในการพูดคุย แตสิ่งที่กอเกิดขึ้นในใจของคนเลาและคนไดรับฟง 
เปนความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งกับพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
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วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร แมวาหลายคนจะไมมีวาสนาที่จะไดเปนลูกศิษยของพระองค
ทานก็ตาม 

อาจารยสวัสดิ์15 กลาววา รูสึกเสียใจมากที่พระองคสิ้นพระชนม พระองคมีพระเมตตาตอลูกศิษย
ทุกคน ทรงตรวจเรียงความของลูกศิษยทุกคนอยางละเอียด มีการแกไขคําตางๆ และยังเคยมี 
พระดํารัสวา เม่ือเปนลูกศิษยอาจารยกันแลว ตอไปเม่ือเจอกันที่ใดก็ขอใหรายงานตัวตอพระองคดวย 
เม่ือครั้งที่ถวายการรับใชพระองคทาน พระองคก็จะมีพระดํารัสแกผูมาเฝาวา ลูกศิษยของพระองคเอง ซ่ึง
ตอไปคงไมมีโอกาสไดยินคําพูดนี่อีกแลว  

"พระอาจารยเคยเลาใหฟงในหองเรียนวา ความสุขที่แทจริง คือ การไดปลีกวิเวกอยูกับตัวเอง 
แตการเปนเจาฟา หากอยูตางประเทศก็มีความเปนอิสระพอควร แตเม่ืออยูในประเทศไทย ความสุขสวน
พระองคของพระองคทานมีไมเกิน 20 นาทีโดยครั้งหน่ึงพระองคทานเคยเสด็จสําเพ็งเปนการสวน
พระองค ซ่ึงไมมีใครจําพระองคได  แตหลังจากนั้นตํารวจก็มาถวายการอารักขา" 

สิ่งที่ทําใหพระองคมีความสุขอีกอยางคือ เม่ือพระองคทรงเจอลูกศิษยในที่ตางๆ เชน ครั้งหน่ึงลูก
ศิษยซ่ึงเปนรองผูวาฯ ไดรายงานตัววาเปนลูกศิษย พระองคมีพระดํารัสกับสมเด็จยาวา วันนี้เจอลูกศิษย
รุนเกากึ้ก และอีกครั้งที่ลูกศิษยพระองคซ่ึงเปนตํารวจตระเวนชายแดน ก็มารายงานตัวกอนรีบกลับไป
รักษาการณที่ชายแดน ซ่ึงทําใหพระองคดีพระทัยมากที่พบลูกศิษยในที่ตางๆ   

สวนหนังสือเฉลิมพระเกียรติที่จุฬาฯ จัดทํานั้น อาจารยสวัสดิ์ เลาวา ในหนังสือจะรวบรวมพระ
กรณียกิจของพระองคที่เกี่ยวของกับคณะตางๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกไมเคยทราบ อาทิเชน ทรงนําสัตว
แพทยจากคณะสัตวแพทยติดตามในคณะแพทยอาสา พอ.สว.ดวยเพื่อไปชวยดูแลสัตวเลี้ยงของชาวบาน 
นอกจากจะรักษาคนแลว ก็จะรักษาสัตวเลี้ยงของชาวบานดวย   

จากฝงหน่ึงของ จังหวัดปทุมธานี บนเสนทางเดียวกัน ขามฟากไปอีกซีกของกรุงเทพมหานคร 
ยานลาดพราว เพ่ือพบกับลูกศิษยในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร อีกคนหนึ่ง ที่ยังคงจําชวงเวลาอันล้ําคานั้นได คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจินตน 
ภาณุพงศ อดีตหัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

อาจารยวิจินตนในวัย 73 เลาใหฟงถึงชวงเวลานั้นวา ไดเขาเปนนิสิตอักษรศาสตร เม่ือราวป 
พ.ศ. 2494 และไดเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงมีสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เปนพระอาจารย ในราวป พ.ศ.
2496 และไมแตกตางจากคนอื่นๆ เม่ือทราบวาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ จะทรงมาเปนพระอาจารยสอน
ในวิชาที่เรียน อาจารยวิจินตนก็รูสึกปลาบปลื้มใจ ภูมิใจอยางมาก คิดวาเปนเกียรติอยางที่สุดของชีวิต 
ซ่ึงเพ่ือนรวมวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสอีกประมาณ 30 คน ก็รูสึกไมตางกันนัก 

                                                      
15 www.KOMCHADLUEK.NET คนคืนเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551. 
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แลวอาจารยวิจินตนก็เลาวา พระองคทานทรงตรงตอเวลาในการสอนมากๆ ทรงทุมเทและทรง

เอาพระทัยใสในการสอนศิษย หากศิษยไมเขาใจตรงไหนพระองคก็ทรงอธิบายอยางตั้งพระทัยจนกวา
ศิษยจะเขาใจ "สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงมีวิธีการสอนอยางที่ทําใหการเรียนไมนาเบื่อ การ
ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของพระองคก็ชัดเจนดีมากราวกับคนฝรั่งเศสเอง ปกติฟงภาษาฝรั่งเศส
ลําบาก แตเมื่อไดฟงพระองคทานทรงออกเสียงแลวก็ฟงงาย ออกเสียงตามทาน ทําใหมีความสุข
และสนุกในการเรียน มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น... 

"...ที่เดนสะดุดตาลูกศิษยทุกคน คือสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงพระสิริโฉมงดงามมาก 
เพราะฉะน้ัน บางครั้งเม่ือพวกเราเรียน ก็จะน่ังชมแต พระพักตรของพระองคทานเสียเพลิน.." อาจารย
วิจินตนเลาดวยน้ําเสียง เปยมดวยความสุข 

ความหลังครั้งน้ันยังอยูในความทรงจํา อาจารยวิจินตนมีโอกาสไดเรียนกับสมเด็จพระเจา 
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนเวลา 1 เทอม และเม่ือเรียนจบวิชา
แลว สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ก็มีพระเมตตาตอลูกศิษยในพระองค โดยทรงประทานเลี้ยงน้ําชาที่ 
วังสระปทุม สรางความปติใหกับนิสิตทุกคนเปนลนพน 

"..ตอนทานทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ไดมีโอกาสเขาเฝาฯ พระองคทานก็ทรงจําลูกศิษย
ของพระองคได  

"การที่ไดเรียนโดยมีสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เปนพระอาจารย นับเปนชวงเวลาล้ําคายิ่งในชีวิต
ที่จะไมมีวันลืม" อาจารยวิจินตนบอก 

ปจจุบันอาจารยวิจินตนเปนภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สํานักศิลปกรรมประเภทวรรณศิลป 
ราชบัณฑิตยสถาน 
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แมวันน้ี สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จะเสด็จ
สูสวรรคาลัยแลว ยังความโศกเศราเสียใจแกประชาชนไทยเปนอยางยิ่ง แตพระจริยวัตรอันงดงามใน
ฐานะที่ทรงเปน "พระอาจารย" จะอยูในใจของประชาชนทุกผูทุกนามตลอดไป 

 นางวนิดา เจริญสุข16 อดีตครูโรงเรียนวัดนอยในนพคุณ วัย 57 ป หน่ึงในลูกศิษยภาษาฝรั่งเศส 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ กลาววา  สมัยเรียนอยูชั้นปที่ 3 - 4 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีโอกาสไดเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสกับพระองค ซ่ึงทรงมาเปนพระอาจารยสอน
ใหนักศึกษาธรรมศาสตร เปนรุนที่ 2 ซ่ึงปลื้มปติมาก ตอนแรกไมรูดวยซ้ําวาตองทําตัวอยางไร แตภาพที่
ไดจําไดแมนคือ ความตั้งใจที่พระองคทุมเทถายทอดความรูให ทรงเตรียมการสอนมาอยางดี และทรง
ตรงเวลามาก ที่นาประทับใจคือ พระองคสละเวลาสวนพระองค จากเดิมที่ตองทรงเทนนิส มาตรวจ
การบานใหลูกศิษย ทุกครั้งทรงบอกและชี้แนะดวยวา ใครทําผิดอยางไร บางครั้งมีรับสั่งคาดโทษเชิงเปน
กันเองกับลูกศิษยเน่ืองจากพระองคอยากใหลูกศิษยตั้งใจเรียนดวยวา “ถาเขียนผิดจะใหคะแนนแบบติด
ลบ”  

นางวนิดา กลาวดวยน้ําตาคลอเบาดวยวา หลังจบการศึกษาในคณะศิลปศาสตร พวกเราสวน
ใหญไดรับเกียรตินิยม หลายคนออกไปทํางานเปนครู แตสวนที่ฝงใจมากกวานั้นคือ ความภูมิใจที่ไดรับ
ความรูโดยตรงจากพระองค ที่สําคัญตองมีจิตสํานึกที่จะทดแทนพระคุณ แมหลายคนไมไดเรียนครูมา
กอน แตจดจําวิธีการสอนและอุดมการณของพระองคที่จะทําอยางไรใหลูกศิษยไดรับความรูมากที่สุด 
โดยนําเทคนิกการสอนพระองคบางสวนมาปรับใช อาทิเชน เร่ืองของการตรวจการบานใหนักเรียนและ
แนะนําขอผิดพลาดให เพราะเรื่องน้ีมีความสําคัญมาก การศึกษานั้นชั้นประถมซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่จะ
ปลูกฝงวิชาความรู ซ่ึงตองยอมรับวาตั้งแตจบมาแทบไมเคยเจอกัน แตเม่ือทราบขาววาทรงพระประชวร
เคยรวมตัวกันไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชครั้งหน่ึง วันนี้ตั้งใจมาเพื่อถวายสักการะดวยความ
ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่มีตอชาวไทย ขอใหดวงพระวิญญาณสถิตในสวรรคาลัยนิรันดรกาล   

รองศาสตราจารย ดร.พิมพพันธุ  เวสสะโกศล17  ลูกศิษยรุนสุดทายของสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เม่ือครั้งทรงเปนหัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
และอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา  “พระองคทรงเปนครูตัวอยาง
ตั้งพระทัยสอนและรักษาระเบียบวินัย” 

"เม่ือแตละรุนเรียนจบ ทานจะพระราชทานเลี้ยงน้ําชาที่วังสระปทุม และทรงใหพวกเราเตรียม
ละครภาษาฝรั่งเศสไปแสดงใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทอดพระเนตรในงานเลี้ยงดวย โดย
พระองคทรงซอมละครใหพวกเราดวยองคเอง และเม่ือพวกเราแสดงจบ พระองคทรงหันไปถามสมเด็จยา
วา ละครเปนอยางไรบาง สมเด็จยารับสั่งตอบวา ก็พอฟงออก เหตุการณน้ียังประทับอยูในความทรงจําวา 
เราเคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค" 

                                                      
16 http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=150730&NewsType=1&Template=1 คนคืนเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 
17 WWW.KOMCHADLUEK.NET คนคืนเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551. 
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ป จ จุ บั น  รองศาสตราจารย  ดร . พิ มพ พั นธุ  เป นอาจารย ประ จํ าคณะศิ ลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เลาวาประทับใจมากที่เคยไดเรียนกับพระองคทาน ทรงเปนครูที่ดีมาก เพราะทรงเปนครูตัวอยาง ตั้งพระทัย
สอนและรักษาระเบียบวินัย พระองคทรงเขาหองสอนตรงเวลาไมเคยสาย ทรงเขมงวดและเคี่ยวเข็ญให
นักเรียนตั้งใจเรียนจนได ซ่ึงเปนวิธีการสอนภาษาที่ถูกตอง  

รองศาสตราจารย ดร.พิมพพันธุ เลาดวยวานอกจากพระองคจะทรงตั้งพระทัยสอนแลว ยังทรงใส
พระทัยในเรื่องอ่ืนๆ ดวย พอทราบขาววา ลูกศิษย (ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาวดี  ขําหิรัญ) อาจารย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล เลือดคั่งในสมอง นอนรักษาตัวอยู
ในโรงพยาบาล พระองคเสด็จไปทรงเยี่ยมถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ ทรงนารักมาก อาจารยหลายคนยังไม
สนใจลูกศิษยเทาพระองค และเม่ือพวกเราเรียนจบ พระองคทรงพระกรุณาเสด็จมาฉายพระรูปกับพวก
เราในวันซอมรับปริญญา และในวันรับปริญญา พระองคประทับอยูบนเวทีดวยในฐานะพระอาจารยของ
พวกเรา 

 
"ทุกวันน้ี ไดจดจําตัวอยางความเปนครูที่ดีของพระองคทาน จดจําวิธีสอนของทานมาใชกับลูก

ศิษยของตัวเองดวย และพยายามที่จะเปนครูที่ดีเชนกัน แตจริงๆ แลว ไมมีทางที่เราจะเปนครูที่ดีเทา
พระองคทานได"  ลูกศิษยรุนสุดทายของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ กลาว  

ศาสตราจารย ดร.สุรพลนิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัย
มีโครงการปรับปรุงหองกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงเดิมเปนหองเรียนรู และเปนหองรวบรวมผลงานตางๆ ของ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ดานการสอนในขณะที่ทรงเปนพระอาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
จะนําพระประวัติ พระกรณียกิจ อ่ืนๆ มารวบรวมไว เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติพระองคทานตอไป 
เชนเดียวกับที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.เกื้อ วงศบุญสิน รองอธิการบดี กลาววา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทําหนังสือรวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจที่เกี่ยวกับจุฬาฯ ตั้งแต
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ทรงเปนพระอาจารย ซ่ึงเชื่อมโยงในหลายคณะ อาทิ คณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสัตว
แพทยศาสตร และเตรียมการจัดสรางศาลาอเนกประสงคถวายแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ในวัดปทุม
วนาราม ซ่ึงขณะนี้ออกแบบไวเรียบรอยแลว  

สมาคมศิลปศาสตรธรรมศาสตรในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยนางดรุณี  วัธนเวคิน นายกสมาคมศิลปะศาสตรธรรมศาสตรใน 
พระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ กลาววา สมาคมไดจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาและการวิจัย
ราชนครินทร เพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และคณาจารยคณะ
ศิลปศาสตร รวมทั้งจัดพิมพหนังสือราชาภิเษกพระเจากรุงสเปน ซ่ึงเปนพระราชนิพนธภาษาอังกฤษใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและพระนิพนธแปลเปนภาษาฝรั่งเศสโดยสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอฯ เพ่ือจัดพิมพเผยแพรพระเกียรติคุณในฐานะที่พระองคทรงเปนครูอีกดวย 

 

 เปดหอง “ทรงงาน” ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ18  
ณ หองเบอร 4 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งหน่ึงเคยเปนหองทรงงาน

ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในฐานะพระอาจารย
ของนักศึกษาภาควิชาภาษาตางประเทศ เม่ือ พ.ศ. 2512 

ภายในหองพ้ืนที่ 20-24 ตารางเมตรติดริมนํ้าเจาพระยา ที่ไมมีความพิเศษไปกวาหองพัก
อาจารยทานอ่ืนๆ เลย ถูกตกแตงอยางเรียบงายดวยโตะทรงงานตัวใหญ ที่บนโตะถูกจัดไวเปนระเบียบ 
มีชุดรับแขกเล็กๆ อยูอีกมุมหน่ึงของหอง บนโตะทรงงานมีปฏิทินตั้งโตะวางไว ปรากฏวันที่ 18 
พฤษภาคม 2526 อันเปนวันสุดทายที่พระองคทรงงานในหองนี้ นอกจากนั้น ก็มีอุปกรณเครื่องเขียนอีก
เพียงเล็กนอยเทานั้น ที่สะดุดตาเห็นจะเปน “กริ่ง” ที่ใชเปนเครื่องจับเวลาในการทดสอบนักศึกษาตอนฝก
พูดภาษาฝรั่งเศส 

          แมเวลาจะลวงเลยมาหลายสิบปแลวก็ตาม แตหองทรงงานแหงน้ีก็ยังถูกจัดใหอยูในสภาพเดิมทุก
อยาง แมวาเจาของหองจะไมไดมาประทับแลวก็ตาม หองน้ีจึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงแมแบบของ
                                                      
18 ครูทิพย. ผูจัดการออนไลน, http://www.manager.co.th  คนคืนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551. 
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ความเปน"ครู" และทรงอุทิศเวลาใหกับการถายทอดความรูแกลูกศิษยใหไดเติบโตไปประกอบสัมมา
อาชีพเลี้ยงตัว 

รองศาสตราจารย ดร. จินตนา ดํารงคเลิศ เปนหนึ่งในคณะอาจารยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะศิลปศาสตร ผูเคยเปนผูใตบังคับบัญชาของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ หรือภาษาทั่วไป คือ อาจารย
ลูกภาควิชา เม่ือครั้งที่พระองคทรงดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาษาตางประเทศตั้งแต พ.ศ. 2512 

          อาจารยเลาวาเม่ือ พ.ศ. 2515 เปนปแรกที่เขามาสมัครเปนอาจารย ซ่ึงขณะนั้นสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอฯ ทรงเปนหัวหนาภาควิชา และทรงใหความพิถีพิถันในการคัดเลือกผูที่จะมาเปนอาจารยอยาง
มาก ที่สําคัญทรงเปนผูสอบสัมภาษณดวยพระองคเอง ซ่ึงทันทีที่เขาไปถึงหองทรงงาน ก็ไมตองมี
พิธีรีตองอะไรใหยุงยาก เพราะทรงโปรดความเรียบงาย 

          “ทรงมีรับสั่งใหอาจารยพูดแนะนําตัวและประวัติการศึกษาเปนภาษาฝรั่งเศส และใหทดลองทํา
รายละเอียดของลักษณะวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสสงพระองคทานเดี๋ยวนั้น จําไดวา ไมไดรูสึกเกร็งอะไร 
เพราะมีความตั้งใจอยากจะเขาบรรจุเปนอาจารยสอนที่น่ีมากกวา จนลืมความตื่นเตนไป ในใจก็คิดวา
อยากจะไดงานทําและอยากจะเปนอาจารยสอนอยางที่ใจรัก ซ่ึงพระองคก็ทรงมีพระเมตตา ทั้งที่ก็กราบ
ทูลพระองคไปตรงๆ วาเรายังไมเคยมีประสบการณสอนที่ชํานาญมากอน แตเม่ือไดทอดพระเนตร
รายละเอียดที่เราเขียนสง ก็ทรงพอพระทัย ไมนานนักจึงไดรับขาวดีวา ทรงรับเขาเปนอาจารย วิชาแรกที่
ทรงมอบหมายใหสอนคือ วิชาวรรณคดีฝรั่งเศส” 

ความเอาพระทัยใสตอคณาจารยที่ตองรวมงานกันอยางใกลชิด ยังเปนภาพที่ตราตรึงในใจ
เรื่อยมา อาจารยเลาวา ทรงมีความเปนครูที่สมควรเปนแบบอยาง สําหรับแวดวงคณาจารยผูสอนภาษา
ฝรั่งเศส ทรงมีความรูและเขาใจอยางลึกซึ้งในภาษาฝรั่งเศสที่มีความละเอียดออน ทรงสามารถถายทอด
ใหนักศึกษาเขาใจอยางชัดเจน 

        แมแตเวลาที่อาจารยตรวจการบาน ก็จะทรงดูแลและสอนใหเราเปนครูที่ดี ทรงริเร่ิมใหมีการ
จัดสรางแบบทดสอบจัดระดับความรูภาษาฝรั่งเศส เพ่ือจัดแบงความสามารถทางภาษาของนักศึกษา ให
เอ้ือตอการจัดกลุมและพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสมตอไป นอกจากนี้ ยังเปนผูริเร่ิมกอตั้งสมาคมผูสอน
ภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ซ่ึงตอมาไดกลายเปนศูนยรวมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
ตอเน่ืองมาถึงวันนี้ 

 “การสอนใหทํางานเปนทีม เปนสิ่งที่พระองคทรงปลูกฝง เพราะสําคัญมากตอการสอนวิชาดาน
ภาษา เน่ืองจากในแตละระดับสาขาที่สอนและในแตละระดับชั้นป จะตองมีความเกี่ยวของกัน ถึงวันนี้ก็ยัง
คิดถึงอยู เพราะไมคอยไดสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นแลว ซ่ึงพระองคจะใหคําปรึกษาหารือถึงแนวทางการ
สอน ทรงใหขอแนะนําคณะอาจารยอยางใกลชิด เพ่ือวางแผนการสอนกันกอน ถือเปนรูปแบบการสอนใน
อุดมคติเลย” 

            ไมเพียงแตการทุมเทพระองคเพ่ือพระกรณียกิจดานการสอน อาจารยยังซาบซึ้งในนํ้าพระทัย
อันกวางขวางของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ในชีวิตสวนตัวดวย เชนครั้งหน่ึงเม่ือพระองคทรงทราบวา
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อาจารยยังขาดประสบการณการสอน จึงทรงมีพระเมตตาประทานทุนเพ่ือใหอาจารยไปศึกษาในหลักสูตร
การสอนภาษาฝรั่งเศสใหแกคนตางชาติที่ประเทศฝรั่งเศส ทําใหอาจารยไดมีโอกาสเดินทางไปอยูกับสามี 
ซ่ึงกําลังศึกษาตออยูที่ประเทศนั้นดวย 

“นอกจากจะทรงสนับสนุนเรื่องทักษะดานการสอนของเรา เพ่ือเปนอาจารยที่ดีแลวยังทรงหวงใย
ถึงชีวิตครอบครัว ทรงมีรับสั่งวา การเขารับทุนครั้งน้ีจะทําใหเราไดไปอยูพรอมหนากับครอบครัว และได
เรียนวิชาครู ซ่ึงเราก็ยังไมมีโอกาสไดเรียนมากอน นับเปนความอาทรสวนพระองคที่มีตอครอบครัวของ
เราดวย” 

 โตะทรงงานที่ถูกจัดเปนระเบียบเรียบรอย 

อุบล สวัสดิ์มนตรี ลูกจางประจําคณะศิลปศาสตร หรือ ปาอุบล ขารับใชและผูดูแลหองประทับ 
เปนอีกผูหน่ึงซ่ึงรับใชใกลชิดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ โดยทุกเรื่องราวของชวงชีวิตในขณะที่พระองค
ทรงเปนพระอาจารย ยังอยูในความทรงจําของคุณปามาตลอดเวลา 35 ปของชีวิตการทํางาน 

        ปาอุบลเลาวา เม่ือรูวาตัวเองซึ่งเปนคนบานนอก จะไดรับใชใกลชิดพระองคก็รูสึกประหมา 
วันแรกที่ตองเขาถวายตัว ทรงรับสั่งถามวา “ชื่ออุบลใชม้ัย ที่จะมาอยูและทํางานกับฉันแทนคนเกา” 
จากนั้นก็ทรงมรัีบสั่งถามถึงเรื่องครอบครัวอยางเอาพระทัยใส จนทําใหปาอุบลเกิดความอบอุนใจและหาย
ประหมา 

ตลอดระยะเวลา 12 ปที่ปาอุบลมีโอกาสถวายการรับใชน้ัน ทําใหรับทราบวาเจานายพระองคน้ีมี
พระจริยวัตรที่เรียบงาย ไมมีพิธีรีตอง ทุกเชาที่พระองคเสด็จมาทรงงาน ปาอุบลจะตองถวายเครื่องด่ืมใน
ถวยที่แสนจะธรรมดา หากยังไมสอนจะทรงโปรดน้ําเปลา และถาทรงสอนกลับมาแลวก็จะเปนน้ําสม
หรือไมก็โอเลี้ยง ซ่ึงภายหลังปาอุบลก็จะเปลี่ยนมาถวายน้ําสมคั้นเพ่ือสุขภาพใหพระองค ซ่ึงก็ทรงโปรด 

       สําหรับพระอิริยาบถชวงพักกลางวัน ปาอุบลเลาวา หากวันไหนที่ทรงมีภารกิจตองทําตอเน่ือง ก็
จะไมเสด็จฯ เสวยกลางวันขางนอก แตจะทรงประทานเงินใหไปซื้อ สวนเมนูทรงโปรดของพระองค มี 2 
เมนู คือ ราดหนาเนื้อ และสมตําปูที่รสไมจัด 
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          “พระองคทานจะเสวยอาหารหมดจานทุกครั้ง ทรงเปนพระธิดาที่ไดรับการปลูกฝงนิสัยความ
พอเพียงจากสมเด็จยามาอยางดี จนเราเองก็ไดนํามาเปนแบบอยางในเรื่องน้ีดวย ทรงรูคุณคาของอาหาร 
คุณคาของของใช สังเกตไดจาก ทรงโปรดใหซ้ือของในรานคาที่มีลดราคา หรือถาไมลดก็ตองมีของแถม” 

          ความผูกพันในฐานะเจานายและผูรับใชใกลชิด ยิ่งทําใหปาอุบลไดสัมผัสถึงความมีพระเมตตา
ของพระองคอีกมากมายในชีวิต เชนวันขึ้นปใหมของทุกป จะประทานของขวัญ ซ่ึงสวนใหญจะเปนเงิน
จํานวนหนึ่ง สําหรับใหปาอุบลใชเปนทุนการศึกษาใหลูกๆ 

“พระองคทรงหวงใยถึงครอบครัวของปาดวย จําไดวาป 2526 นํ้าทวมที่บานปาจนถึงเอว ทรงมี
รับสั่งถามไถดวยความหวงใย เพราะน้ําที่บานทวมเปนเดือนแลว แตนํ้าก็ยังไมลด หลังจากที่ทูลพระองค
ไป ปรากฏวาพอตื่นเชาขึ้นมาน้ําลดลงอยางเหลือเชื่อ เพราะในหลวงทานเสด็จไปแถวบาน (ธนบุรี-ปาก
ทอ) ทรงมีพระดําริใหเปดเขื่อนระบายน้ํา พอมาทํางานพระองคก็ทรงถามเราก็ตอบไปวา พอทูลฝาบาท 
ไป 2 วันน้ําแหงแลว พระองคทานก็ยิ้มๆ ไมทรงรับสั่งอะไร” 

        อีกเรื่องหนึ่งที่ปาอุบลบอกวาเปนเหตุการณตื่นเตนระทึกใจเมื่อชวงเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 
ขณะที่กลุมกระทิงแดงกําลังยกพวกบุกเขามายึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนเวลาที่พระองคกําลังสอน
นักศึกษาอยู ปาอุบลตองรีบไปทูลใหทานเสด็จออกจากธรรมศาสตรโดยเร็วที่สุด 

        “ตอนที่ปามาบอกพระองคใหรีบเสด็จออกจากธรรมศาสตรโดยเร็ว พระองคก็ลังเลแลวบอกวา...
ไปก็ไป...แลวก็ทรงหันไปบอกนักศึกษาวาอุบลมาตามฉันแลว และใหทุกคนรีบกลับบาน” 

        แมสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ จะไมไดทรงงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาเปนเวลานานแลว 
แตปาอุบลก็ยังไดมีโอกาสเขาเฝาพระองคเปนครั้งสุดทาย เม่ือคณะศิลปศาสตรเปนเจาภาพรวมกับมูลนิธิ
โรคไต จัดเลี้ยงถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา 

       “ครั้งน้ันปาไดเขาเฝาฯ และทูลถามทานวาทรงจําหมอมฉันไดม้ัยเพคะ พระองคทานรับสั่งวา 
จําได แตนึกชื่อไมออก ปาก็บอกวาชื่อ อุบล เพคะ แลวทานทรงรับสั่งตอบกลับมาวา อุบล ดีใจเหลือเกิน
ที่เธอมา นอกจากนี้ พระองคทานยังแนะนําปากับคนอ่ืนๆ ในที่น่ันวาปาเปนคนสําคัญของฉัน ฉันไป
ทํางานก็ไดเขามาชวยดูแลฉัน ” 

        ในเดือนกันยายนนี้ปาอุบลจะครบเกษียณอายุราชการแลว เม่ือถามวาตลอดการทํางานใหกับ
คณะศิลปศาสตรมา 35 ปน้ัน สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ การไดมีโอกาสรับใชใกลชิดสมเด็จพระเจา 
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

โครงการสอนการอานแกเด็กเล็กในช้ันเตรียมความพรอมทั่วประเทศ 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มิไดทรง 

สนพระทัยการศึกษาเฉพาะระดับอุดมศึกษาเทานั้น หากทรงคํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาระดับตน
วาเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ดังน้ัน เม่ือมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแหง
ประเทศไทยในพระอุปถัมภของพระองค จัดตั้งโครงการสอนการอานแกเด็กเล็กในชั้นเตรียมความพรอม
ทั่วประเทศ พระองคไดประทานความชวยเหลือ โดยทรงรับเปนผูดําเนินการทดลองการใชอุปกรณการ
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เรียนของมูลนิธิ โดยทรงนําไปทดลองใชในระหวางการตามเสด็จ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จเยี่ยมและสงเคราะหราษฎรในทองถิ่นทุรกันดารของจังหวัดตางๆ เกือบทั่วประเทศ ทรงประเมินผล
อุปกรณ วิเคราะห และแนะนําขอแกไขจนแลวเสร็จตามโครงการ 

 
 

รัฐบาลฝรั่งเศสถวายอสิริยาภรณอันทรงเกียรติสูงสุด "กรองด ออฟฟสซิเยร" 
ดวยทรงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศ

ไทย รวมทั้งยังทรงมีไมตรีจิตอันตอเน่ืองแกประเทศฝรั่งเศสเสมอมา ทําใหทางการฝรั่งเศสโดย
ประธานาธิบดี นิโกลาส ซารโกซี ไดขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายอิสริยาภรณชั้น กรองด ออฟฟซิเยร 
เดอ ลา เลฌิยง ดอนเนอร แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร เม่ือเวลา 11.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 255019 โดยนายโลรองต บิลี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจําประเทศไทย ในฐานะผูแทนนายนิโกลาส ซาโกซี ประธานาธิบดีแหงฝรั่งเศส เดินทางประกอบพิธี
ทูลเกลาฯ ถวายอิสริยาภรณอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส "ลาเลซิออง ดอนเนอร" ระดับ 
"กรองด ออฟฟสซิเยร" แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ โดยมีทานผูหญิงทัศนาวลัย 
ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ เปนผูแทนพระองครับมอบ  

นายโลรองต กลาวสดุดีวา ขาพเจารูสึกยินดี และเปนเกียรติที่ประธานาธิบดีแหงประเทศฝรั่งเศส 
ไดทูลเกลาฯ ถวายอิสริยาภรณ "ลาเลซิออง ดอนเนอร" ระดับ "กรองด ออฟฟสซิเยร" เพ่ือแสดงให
ประจักษวา ประเทศฝรั่งเศสตระหนักถึงบทบาทที่สําคัญยิ่ง และสนับสนุนการเรียนการสอนในประเทศ
ไทย รวมทั้งทรงมีไมตรีจิตอันตอเน่ืองกับประเทศฝรั่งเศสเสมอมา ชวงเวลาที่ยากลําบาก ขาพเจาขอนอม
เกลาฯ ถวายพระพร ขอแสดงความสํานึกในพระกรุณาธิคุณ และถวายพระพรเพื่อเปนกําลังใจแดใตฝา
พระบาท 

                                                      
19 หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันท่ี 03 มกราคม พ.ศ. 2551 ปท่ี 30 ฉบับท่ี 10890 หนา 26. 
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สําหรับเครื่องอิสริยาภรณอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส "ลาเลซิออง ดอนเนอร" เปน
ตระกูลอิสริยาภรณที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ทรงสรางขึ้นเม่ือค.ศ.1802 เพ่ือมอบสําหรับยกยองเกียรติ
คุณของทหาร หรือพลเรือนชาวฝรั่งเศส ที่ประกอบคุณประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศฝรั่งเศส
จนเปนที่ประจักษชัดเจน สําหรับชาวตางประเทศ จะมอบใหแกประมุข รัฐบุรุษ บุคคลสําคัญที่ประกอบ
คุณงามความดี และมีสวนชวยกระชับความสัมพันธระหวางประเทศฝรั่งเศสและประเทศของตน 

อิสริยาภรณ "ลาเลซิออง ดอนเนอร" ที่ประธานาธิบดีแหงประเทศฝรั่งเศส มอบแกผูทรงเกียรติ
คุณ แบงออกเปน 5 ลําดับชั้น สําหรับชั้นที่ 1 "กรองดครัวซ" (Grand Croix) และชั้นที่ 2 เรียกวา "กรองด 
ออฟฟสซิเยร" (Grand Officier)  โดย 2 ลําดับน้ีจะมอบใหเฉพาะบุคคลสําคัญระดับประมุขของประเทศ
เทานั้น ผูที่ไดรับแลว อาทิ เจาชายอัลเบิรตแหงโมนาโก ประธานาธิบดีอับดุลัยวาดแหงประเทศเซเนกัล 
และพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แหงราชอาณาจักรกัมพูชา และลําดับตอมาเปนลําดับที่ 
3 คือ กอมมองเดอร (Commandeur) ลําดับน้ีเม่ือเดือนตุลาคม 10 ป ประธานาธิบดีแหงฝรั่งเศส เคย
ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ มาแลวครั้งหน่ึง ลําดับที่ 4 "ออฟฟสซิ
เยร" (Officier) และลําดับที่ 5 "เชอวาลลิเยร" (Chevalier) 
 
สงเสด็จสูสวรรคาลัย 

เชาวันพุธที่ 2 มกราคม 2550 เปนวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ตองโทมนัสโศกเศราอาดูรยิ่ง 
เม่ือไดรับทราบประกาศสํานักพระราชวัง ความวา  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาส ราชนครินทร ไดเสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ตามที่สํานักพระราชวังไดแถลงใหทราบเปนระยะแลว
น้ัน  แมคณะแพทยไดถวายการรักษาอยางใกลชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรไดทรุดลง
ตามลําดับ และสิ้นพระชนมเม่ือเวลา 02.54 น. วันที่ 2 มกราคม 2551 รวมพระชันษา 84 ป (ประสูติเม่ือ
วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 2466 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ – สิ้นพระชนมเม่ือวันพุธที่ 2 
มกราคม 2551 ณ โรงพยาบาลศิริราช) 

          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสํานัก
พระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่น่ังดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระบรมวงศานุวงศ 
และขาทูลละอองธุลีพระบาทในราชสํานักไวทุกขถวายมีกําหนด 100 วัน ตั้งแตวันสิ้นพระชนมเปนตนไป 

 นับเปนความสูญเสียและอาลัยยิ่งของประชาชนชาวไทย ในการจากไปของสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ครั้งน้ี เปนความอาลัยที่เกินกวาจะยกคําใดๆ 
มากลาวอางไว ณ ที่น่ีได ประชาชนทุกหมูเหลา รัฐบาล องคกรตางๆ ไดแสดงความอาลัยในการจากไป
ของพระองคทานอยางสูงสุด โดยรัฐบาลไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ความวา รัฐบาลไดรับทราบ
ดวยความโทมนัสอยางยิ่ง และไดพิจารณาเห็นวาโดยที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มีพระมหากรุณาธิคุณใหญหลวงตอพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึง
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กําหนดใหสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแหง ลดธงครึ่งเสา มีกําหนด 15 วัน ตั้งแต
วันที่ 2 มกราคม 2551 เปนตนไป  และใหขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไวทุกข มีกําหนด 15 วัน 
ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2551 เปนตนไป 

  นางจรวยพร ธรณินทร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา เปนความสูญเสียครั้งยิ่งใหญของ
พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะวงการศึกษา เน่ืองจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงมีพระอุปการะคุณตอ
วงการศึกษาอเนกอนันต ทรงเปนนักภาษาศาสตรโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ทรงเปนพระอาจารยและเปน
นายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ ซ่ึงการเรียนภาษาฝรั่งเศสในชวง 30 ปที่ผานมานั้น ในชั้นตนยังเฟองฟู
อยูมาก เพราะคนไทยนิยมเรียน แตตอมาความนิยมเรียนฝร่ังเศสลดนอยลง จนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ไดเดินทางมากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอใหชวยฟนฟูการสอนภาษาฝรั่งเศสในไทย 
จึงสามารถกลาวไดวาการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสยุคเริ่มตน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ คือ องคอุปถัมภการ
สอนภาษาฝรั่งเศสในไทย นับไดวา “ทรงเปนตนแบบความเปนครู” 

นายนิโกลาส ซารโกซี20 ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส ไดมีสาสนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว แสดงความไวอาลัยอยางสุดซึ้งตอการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยเนื้อความในสาสน ระบุวา 

              “ขาพระพุทธเจารูสึกโศกเศราและสะเทือนใจอยางยิ่ง ในนามของรัฐบาลฝรั่งเศส และ
ประชาชนฝรั่งเศส ขอแสดงความเสียใจแดใตฝาละอองธุลีพระบาทดวยความจริงใจ และขอเปนกําลังใจ
ใหแกพระบรมวงศานุวงศ รวมถึงประชาชนชาวไทยในชวงโศกเศราอาดูรดังกลาว 

              ประเทศฝรั่งเศสจะไมลืมบทบาทที่สําคัญยิ่งของพระองค ในการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสในประเทศไทย เชนเดียวกับที่ไดทรงอุทิศพระองคเพ่ือชวยเหลือดานการแพทย การศึกษา และ
ดานวัฒนธรรมแกผูดอยโอกาส พระองคทรงแสดงแบบอยางใหเห็นถึงกําลังใจที่มุงม่ันและกลาหาญ ขันติ
ธรรม และความเอื้อเฟอเผื่อแผตลอดชวงที่ทรงมีพระชนมชีพอยู 

              ขาพระพุทธเจาขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหน่ึง ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา
กระหมอม” 

 นายมารเซล และนางโมนิกา ลอเรอดี้ สองสามีภรรยาชาวเมืองนีช สาธารณรัฐฝรั่งเศส กลาววา 
เม่ือ 15 ปที่แลวตนกับภรรยา ไดเขาเฝาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ในงานเลี้ยงประจําสถานทูตฝรั่งเศส 
และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ มีพระปฏิสันถาร ดวยภาษาฝรั่งเศสอยางไมถือพระองค “พระดํารัสได
เหมือนคนฝรั่งเศส จนผมประหลาดใจมาก และประทับใจไมรูลืม ซ่ึงทุกๆ ป ผมกับภรรยา จะมาเที่ยว
เมืองไทยเปนประจําอยูแลว พอทราบขาวการสิ้นพระชนมก็รีบมาถวายสักการะพระศพทันที และเม่ือเห็น
ภาพคนไทยจงรักภักดีตอสถาบันกษัติยมากมายอยางนี้ ผมรูสึกซาบซึ้งใจมาก จนพูดไมถูกเลย”21 

                                                      
20 ผูจัดการออนไลน. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000000583 คนคืนเม่ือวันที่ 3 มกราคม 2551. 
21 หนังสือพิมพคมชัดลึก. วันที่ 11 มกราคม 2551 ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2274, หนา 12. 
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 นายแบรนาร ลอแร็ง ชาวฝรั่งเศส ผูอํานวยการบริษัทลอโรไทย ในฐานะผูที่เคยถวายงานสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอฯ กลาววา “เคยถวายงานมานานถึง 11 ป และเคยจัดคอนเสิรตถวายมาแลวประมาณ 
20 ครั้ง รูสึกประทับใจในพระองคมาก เม่ือสิ้นพระชนม ประเทศฝรั่งเศสไดมีการลดธงครึ่งเสาเพื่อไว
อาลัย พระองคเปนผูที่ชาวฝรั่งเศสรัก มีสวนในการผลักดันดนตรีคลาสสิกของไทยใหพัฒนามาตรฐานใน
ระดับโลก เปนครูสอนภาษาฝรั่งเศส ทําใหความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่งเศสใกลชิดมากขึ้น ทั้งการ
ใหเด็กดอยโอกาสไดพัฒนาทักษะทางดานดนตรี ประเทศไทยมีนักเปยโนที่มีความสามารถมากขึ้น 
พระองคทรงมีพรสวรรค ชื่นชอบศิลปะ ทั้งดนตรี และการแสดง รูสึกเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้มาก 
พระองค ทรงเปนแบบอยางที่ดีของชาวฝรั่งเศส อุทิศตนใหกับงานดานการกุศล กอนที่จะสิ้นพระชนม
ประเทศฝรั่งเศสไดมอบพระอิสริยยศสูงสุดใหพระองค และเชื่อวาคงมีชาวฝรั่งเศสอีกมากที่อยากจะทํา
อะไรเพ่ือพระองค เปนการรําลึกถึง”22   

 ไมเพียงแตตัวอยางที่ยกมากลาวอางไวน้ีเทานั้น ที่ไดแสดงใหเปนที่ประจักษชัดแลววาชาวไทย
ทั้งมวล ตลอดจนชาวตางชาติ ที่อาลัยตอการจากไปของพระองคทานในครั้งน้ี สื่อตางชาติหลายฉบับ ทั้ง
โทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต ไดรายงานขาวถึงการจากไปของพระองคทาน และยกยอง 
พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 
รวมทั้ง ยกยองพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระองคทานในดานตางๆ  

 ดวยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญแกแผนดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดเกลากระหมอม ใหประกาศวา โดยที่ทรงพระอนุสรณถึงสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซ่ึงสิ้นพระชนมเม่ือวันที่ 2 มกราคม 
พุทธศักราช 2551 วา เปนสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ที่ทรงเคารพนับถือ ในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณ
มาแตหนหลัง อีกทั้งทรงพระคุณแกบานเมืองเปนอเนกปริยาย เปนที่ประจักษแกตาแกใจของมหาชน
ทั่วไป เม่ือเสด็จสิ้นพระชนม เปนเหตุใหพระองคและประชาชนทุกชนชั้น อาลัย ระลึกถึงพระคุณเปนอัน
มาก ทรงพระราชดําริวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ พระองคน้ัน ทรงพระเกียรติคุณ เปนที่เชิดชูแหง 
พระราชวงศ ควรไดรับพระเกียรติยศใหญยิ่ง โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหเจาพนักงานจัดเศวตฉัตร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศ พระราชทานเปน
เครื่องเฉลิมพระเกียรติยศใหปรากฏสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2551 เปนปที่ 63 
ในรัชกาลปจจุบัน  

บทสงทาย 
เปนที่ประจักษแกปวงพสกนิกรชาวไทยและชาวตางประเทศ ผูอยูในแวดวงการศึกษาภาษาและ

วรรณคดีฝรั่งเศสแลววาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ทรงเปนนักอักษรศาสตรผูเชี่ยวชาญ ทรงเปนผูวางรากฐานทางดานการศึกษาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ในประเทศไทยใหเจริญรุงเรือง เปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติตราบเทาปจจุบัน ทรงเปนขัตติย

                                                      
22 http://www.rssthai.com/reader.php?t=local&r=9883 คนคืนเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551. 
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นารีผูทรงคุณวุฒิและเปยมดวยพระเมตตา มีพระปรีชาสามารถเปนเลิศในไพรัชภาษาไดทรงบําเพ็ญ
พระองคเปนประโยชนตอวงวิชาการศึกษาในประเทศไทย ดวยพระวิริยะอุตสาหะอยางสูงทรงเปนที่
เคารพยกยองของบรรดาครู อาจารยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสของสถาบันการศึกษาตางๆ ในฐานะที่ทรง
เปนผูเชี่ยวชาญการสอนสาขาวิชานี้ และทรงอุทิศพระองคเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการสอน ใหเจริญกาวหนา
ตลอดมา ทรงบําเพ็ญพระองคใน พระราชสถานะครุฐานียบุคคลเปนแบบอยางอันประเสริฐ ไดรับการ
เฉลิมพระเกียรติคุณในวงวิชาการเปนแบบอยางใหผูเจริญรอยตาม มาอยางตอเน่ือง 23 พสกนิกรชาวไทย
ทุกทานสามารถรวมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานไดทางเว็บไซตโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร www.hrh84yrs.orgและนอมจิตอันเปนกุศลสง
เสด็จพระองคทานสูสวรรคาลัย และรวมใจกันทําความดีเฉกเชนที่พระองคทานไดทรงปฏิบัติมา เพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน เหนือสิ่งอ่ืนใด สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จะทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงตราบนิจนิรันดร 

 

 
 
 

                                                      
23 http://www.msnth.com/msn/news/live/articles_hn.aspx?id=183559&ch=hn  คนคืนเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551. 


