
 

     
   นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

 
 

  ทรงอุดมพระยศ       โอฬาร 
                                         พระเกียรติกึกกองผาน    สูสวรรค 

       พระเดชมิเคยลาญ         ตอบตอ  ผูใด 
      พระมหากรุณานั้น          ย่ิงใหญเกินคํา 

 
        รองศาสตราจารยเพ็ญแสง   ปุตตะ 

                 
           
       
 

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๒๗ เปนวันท่ีพสกนิกรชาวไทยท่ัวท้ังประเทศตองเศราโศกอยางใหญ
หลวง โดยเฉพาะชาวจังหวัดจันทบุร ีเม่ือสํานักพระราชวังไดออกประกาศขาวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระ
นางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗ ดวยพระหฤทัยวาย โดยพระอาการสงบ ณ พระตําหนัก          
วังศุโขทัย มีพระชนมพรรษา  ๗๙ พรรษา  ๕ เดือน ๒วัน  
                  จากปพุทธศักราช ๒๕๒๗ จนถึงปปจจุบัน  นับเปนระยะเวลา ๒๕ ป แมวา สมเด็จพระนางเจา        
รําไพพรรณี พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ ๗ จะไดเสด็จสูสวรรคตแลวก็ตาม  แตน้ําพระหฤทัยที่งดงามและ
พระจริยวัตรทีเ่มตตา  ที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศและโดยเฉพาะชาวจังหวัดจันทบุรี  ยังคงตราตรึง
และอยูในความทรงจํารําลึกถึงดวยความเทิดทูนบูชาของเหลาพสกนิกรทั่วทั้งประเทศตลอดไป 

 

ปที่  ๖ ฉบับที่ ๘ 
วันอังคารที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 



 
 

 
 
 

 
พระราชดํารัส 

พระราชทานในงานที่  ขาราชการ  พอคา   ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี จัดสงเสด็จฯ 
ณ  โรงพยาบาลพระปกเกลา  จันทบุร ี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๑๕ 
 

         “..มีขอปลอบใจขาพเจาอยูขอหนึ่ง  คือ สถานที่นี้จะอยูในความอํานวยการของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจะเปดเปนสถาบันการศึกษาระดับสูง  นอกจากจะเปดโอกาสใหเยาวชนชาวจันทบุรีไดรับการศึกษา
ชั้นสูงโดยไมตองยายไปอยูไกลบานแลวยังชักจูงเยาวชนจากจังหวัดอื่นใหมาศึกษาที่จังหวัดนี้เชนเดียวกับ
โรงพยาบาล  อันเปนที่เชิดหนาชูตา และเพ่ิมชื่อเสียงแกจังหวัดจันทบุรีในตอไปขางหนา..” 
 
                 เนื่องในวโรกาสวันคลายวันสวรรคตครบรอบ  ๒๕ ป วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๒  ของสมเด็จพระ
นางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี๗   เพ่ือนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ท่ีทรงมีตอประชาชนชาว
ไทย   และชาวจังหวัดจันทบุรี นอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณ  ท่ีทรงมีตอประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัด
จันทบุรี แลว ยังไดทรงบําเพ็ญประโยชนอันนานัปการ  ใหเปนแบบอยางตอชาวจังหวัดจันทบุรีดานตางๆหลาย
ประการ ขณะท่ีพระองคทรงประทับ  ณ วังสวนบานแกว ทรงมีคุณูประการดานตางๆ กับประชาชนชาวจังหวัด
จันทบุรีอาทิ   ดานการเกษตรอยางพอเพียง   ดานหัตถกรรม   ดานอนามัย   และทรงมีพระเมตตาบริจาคทรัพยสวน
พระองคและ    จัดหาทุนสรางโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี  ประการสําคัญพระองคไดทรงพระราชทาน วัง
สวนบานแกว  ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ใหเปนมรดกท่ีสําคัญของจังหวัดจันทบุรี โดยมุงเนน
ใหเยาวชนของ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกลเคียง  ไดมีโอกาสท่ีจะศึกษาในระดับสูงตอไป  รวมระยะเวลา
ประทับ ณ วังสวนบานแกว เปนเวลา ๑๘ ป 
                 เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณของพระองค  ที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ
ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ไดมีการจัดพิธีวางพวงมาลาขึ้น ณ  บริเวณพระ
บรมราชินยานุสาวรีย      พระตําหนักเทา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม   ๒๕๕๒  ดังนั้นสํานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน   จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย  เจาหนาที่  พนักงาน และบุคลากรทุกทาน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  
เขารวมในพิธีวางพวงมาลาในคร้ังนี้โดยพรอมเพรียงกั 
 



 
 
 
 
      
 
 
             
 
           เม่ือวันท่ี  ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐น. - ๑๗.๓๐น.   
สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น      
เพ่ือเปนการสงเสริมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ใหคงอยูคูกับชาว
ไทยสืบตอไป โดยไดจัดขึ้น  ณ บริเวณลานพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัยฯ   (หนาคณะครุศาสตร)      ในโอกาสนี้ รศ.บัญญัติ  สุข
ศรีงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  พระศรีศาสนโมลี   
(วิสูติ  ปณฺญาทีโป   ป.ธ.๙ )    เจาคณะอําเภอสอยดาว   เจาอาวาสวัดโคงสนามเปา     แสดงพระธรรมเทศนา     
และนําเวียนเทียนรอบพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยฯ  ในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนท่ีมารวมในกิจกรรมวันวิสาขบู
ชา  ไดรับฟงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนอยางพรอมเพรียงกัน เปนภาพท่ีนาประทับใจยิ่งนัก  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 



 
พัฒนางาน “อุทยานการเรียนรูวังสวนบานแกว” สูแนวปฏิบัติท่ีด ี

( แนวปฏิบัติที่ด ี Good practices ) 
 
       เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๑ ๔ -๑ ๕  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๒                                        

สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ไดจัดกิจกรรม โครงการพัฒนางาน “อุทยานการเรียนรูวังสวน
บานแกว” สูแนวปฏิบัติที่ดี  โดย รศ.นันทนีย    กมลศิริ พิชัยพร 
ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯกลาวช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของ
โครงการ  เพ่ือใหเจาหนาท่ีของ สํานักศิลปวัฒนธรรมฯตระหนักถึง
การทํางานเปนทีม   การแกไขปญหาในการดําเนินงานดานตางๆรวมกัน และระดมความคิดการจัดการทองเท่ียว 
วังสวนบานแกว หมีระบบสามารถสรางความพึงพอใจแกผูเขามาเยี่ยมชมและไดรับความรูความประทับใจกลับไป 
ในโอกาสนี้ ดร.โชติ  เนืองนันท และคณะ ใหเกียรติเปนวิทยากร บรรยายเร่ือง “หลักการและแนวทางปฏิบัติในการ
จัดทําวิธีปฏิบัติที่ดี  (Good practices ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภูมิปญญาไทย 
  กับพิพิธภัณฑวัฒนธรรมทองถิ่นจันทบุรี 

           
               
              
               พิพิธภัณฑวัฒนธรรมทองถิ่น  เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนสถานท่ีทรงคุณคา ทีไดเก็บ
รวบรวม ขอมูล และส่ิงของตางๆ ใหชนรุนหลังไดศึกษาและคนควา   ตลอดจนเก็บรักษาวิถีชีวิตท่ีเปนพลังทางภูมิ
ปญญาทองถ่ินของไทยไมใหเลือนรางจางหายไปตามกาลเวลา 
                   พิพิธภัณฑวัฒนธรรมทองถ่ินจันทบุรี ไดรวบรวม ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบาน    
ของจังหวัดจันทบุรีมาเก็บแสดงไวในพิพิธภัณฑ เพ่ือใหลูกหลานของชาวจันทบุร ีบุคคลท่ัวไปไดศึกษาตอไป 
 
สิ่งของท่ีเกิดจากภูมิปญญาไทย 
                    กัวะขาว   ถาดไมสําหรับ ผ่ึงขาวเหนียวใหคลายรอนและปลอยให          
ไอระเหยออกไปบางกอนใสกลองขาวทําดวยไมขุดคลายถาดกลมมีขอบขนาด       
เสนผานศูนยกลางตั้งแต ๑๒-๒๔นิ้วขึ้นไป หรือทําเปนถาดส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด
กวางยาวประมาณ  ๑๒-๒๔นิ้วเชนเดียวกัน ท้ังสองชนิดมีดามส้ันๆ เปนท่ีจับ         

ภาคอีสานเรียกวา กระโบมโพมอัวะ 
           ลอ  ยานพาหนะประเภทเดียวกับ
เกวียนแตมีขนาดเล็กกวาเทียมดวยวัว สวนประกอบทําดวยไมแทบท้ังหมด   
มีเพียงเพลาท่ีเปนเหล็ก มีสองลอ ลูกส่ีขาง และแมกําพองเตี้ย ลอแตละ
ทองถ่ินอาจตกแตงหรือเพ่ิมเติมบางสวนใหเหมาะสมกับการใชงานและ
สวยงามตามความนิยมของทองถ่ิน 

             
                สาแหรก มีขนาดแตกตางกันตามการใชสอย เชน สาแหรกสําหรับใชกับของ
หนัก เชน กระจาด เขง ทําดวยหวายเสนใหญ แตถาเปนสาแหรกสําหรับหาบถาดใสอาหาร
ไปถวายพระตามวัดหรือหาบถาดใสของในงานพิธีจะใชหวายเสนเล็กถักอยางประณีต 
 
ที่มา: วิบูลย ลี้สุวรรณ . พจนานุกรม หัตถกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ืนบาน ,   สํานักพิมพ          
เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จํากัด , กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

๔-๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๒          จัดโครงการ อุทยานการเรียนรู  คร้ังที่ ๑ 

เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงไทย  และเพลงพระราชนิพนธ                                                      
พระปกเกลาฯ ณ หอประชุมพระตําหนักเทา              

     ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  จัดฐานกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 โดยการใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกรักสถาบัน 
 แกนักศึกษาใหม 
 ณ บริเวณเขตพระราชฐานวังสวนบานแกว   

   ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ งานบําเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคลายวันสวรรคต 
   เวลา ๐๗.๐๐  น. สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ ๗ 
 ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย พระตําหนักเทา  

  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ งานบายศรีสูขวัญ เพื่อความเปนศิริมงคลแกนักศึกษาใหม 
  เวลา  ๑๗.๓๐  น. ณ  หอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

บรรณาธิการ : รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร 
กองบรรณาธิการ :   นายสมศักด์ิ  นิโรจน ,  นายสุธี  วูประเสริฐ,นายปยะวัฒน เวชการี ,นางสาวพชร เกตุเล็ก   
 



 


