
 1 

ชีวติที่มอบถวายอย่างไม่มีเงือ่นไข  
ศาสนาจารย์ นพ.แดน บชี บรัดเลย์ 

โดย ศาสนาจารย ์ช านาญ แสงฉาย 
ศิษยาภิบาลคริสตจกัรวฒันา 

ชีวติของหมอบรัดเลย ์ (Rev.Dr.Dan Beach Bradley,M.D.) คนไทยหรือชาวสยาม เวลานั้น
เรียกวา่ “หมอบลดัเลย”์ ไดอุ้ทิศชีวติทั้งก าลงักาย สติปัญญา ความสามารถและทรัพยสิ์น เพื่อแผน่ดิน
ของพระเจา้สามสิบหกปีบนแผน่ดินสยาม ท่ีส าแดงความรักของพระเยซูคริสตเ์จา้แก่ชาวไทยดว้ยความ
วริิยะอุตสาหะตลอดชีวิตหมอบลดัเลย ์ ตอ้งสูญเสียภรรยาสุดท่ีรักและบุตรธิดา ก็ไม่เคยคิดท่ีจะเลิกลา
แลว้กลบัไปยงัสหรัฐอเมริกา แมจ้ะด ารงชีวติดว้ยความทุกขย์ากล าบากกย็อมเพื่อพระนามของพระเยซู
คริสตส่ิ์งท่ีหมอบลดัเลยภ์าคภูมิใจ คงไม่มีอะไรยิง่ใหญ่ไปกวา่ ลูกชายและลูกสาวเป็นมิชชนันารีเพื่อท า
พนัธกิจในประเทศไทย ศาสนาจารยค์อร์นีเลียส บรัดเลย ์ (Rev.Cornelius.B Bradley /1843-1936) 
นอ้งชายของโซเฟีย รอยส์ บรัดเลย ์ ซ่ึงเป็นลูกชายคนท่ีหา้ของภรรยาคนแรกเอมิล่ีรอยส์ บรัดเลยเ์กิดท่ี
กรุงเทพฯ ไปเรียนหนงัสือท่ีสหรัฐอเมริกากลบัมาเป็นมิชชนันารีอยูท่ี่กรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 1871-1874 และ
นอกจากลูกชายเป็นมิชชนันารีกลบัมาช่วยบิดาแลว้ 

ยงัมีลูกสาวท่ีเกิดจากภรรยาคนแรก และคนท่ีสองไดส้มรสกบัมิชชนันารี นัน่คือ โซเฟียรอยส์ 
บรัดเลย ์ (1839-1923) ลูกคนท่ีสามท่ีเกิดจากนางเอมิล่ี รอยส์ บรัดเลย ์ (ภรรยาคนแรก) แต่งงานกบั
ศาสนาจารยด์านิเอล แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary,D.D.) เม่ือปี ค.ศ. 1860 แลว้ไปท างานท่ี
เพชรบุรี 6 ปี และเชียงใหม่ตลอดชีวติ 

และซาราห์ อดอร์นา บรัดเลย ์ (1850-1933) ลูกสาวคนแรกท่ีเกิดจากนางซาราห์ บรัดเลย ์
(ภรรยาคนท่ีสอง) แต่งงานกบันายแพทยม์าเรียน เอ.ซีค (Dr.Marion A. Cheek, M.D.) แลว้ไปรับใชพ้ระ
เจา้เป็นมิชชนันารี ประจ าอยูท่ี่เชียงใหม่ (1874-1883) ลูกสาวทั้งสองคนเป็นมิชชนันารีรุ่นท่ีสองท่ีเกิดใน
เมืองไทย ต่อมาหลานหมอบลดัเลยอี์กสองคนท่ีเกิดจากนางโซเฟีย แมคกิลวารี คือ คอร์นีเลีย แมคกิล
วารี (Miss Cornelia H.McGilvary) เธอเกิดท่ีเชียงใหม่แลว้กลบัไปเรียนหนงัสือท่ีสหรัฐอเมริกา เธอจึง
เป็นคนเชียงใหม่ พดูภาษาเหนือเหมือนคนเหนือ จบการศึกษาแลว้เธอเป็นมิชชนันารีมาประจ าท่ี
เชียงใหม่ ปี ค.ศ. 1889 และไดแ้ต่งงานกบัศาสนาจารยว์ลิเล่ียม แฮริส (Rev. William Garris, 1895-1940) 
ในปี ค.ศ. 1897 ทั้งสองไดรั้บใชพ้ระเจา้ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จนปลดเกษียณเม่ือปี ค.ศ. 
1940  
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หลานคนท่ีสองช่ือ มากาเร็ด แมคกิลวารี (Rev. Margaret A. McGilvary) เม่ือกลบัไปเรียน
หนงัสือท่ีสหรัฐอเมริกาส าเร็จแลว้กลบัมาเป็นมิชชนันารี ประจ าอยูท่ี่เชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1891 (เธอเป็น
นอ้งสาวของคอร์นีเลีย) ต่อมาไดส้มรสกบัศาสนาจารยร์อตเดอร์ลิค เอม็ กิลล่ี (Rev. Roderick M.Gillies, 
D.D 1902-1935) ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่ จนกระทัง่ปลดเกษียณปี ค.ศ. 
1935 กลบัสหรัฐอเมริกา 

หลานชายอีกคนหน่ึงของหมอบลดัเลย ์ ซ่ึงเป็นลูกชายของศาสนาจารยแ์มคกิลวารี และแหม่ม
โซเฟียช่ือศาสนาจารยอี์แวนเดอร์แมคกิลวารี (Rev.Evander B. McGivary) เป็นพี่ชายของคอร์นีเลีย และ
มากาเร็ต แมคกิลวารี แต่มารับใชพ้ระเจา้อยูท่ี่เชียงใหม่ปี ค.ศ. 1891-1894 เท่านั้น แลว้กลบัไป
สหรัฐอเมริกาไม่กลบัมาอีกเลย 

หลานอีกหน่ึง ซ่ึงเป็นลูกสาวของศาสนาจารย ์ดร.แฮริสและแหม่มคอร์นีเลีย แฮริส ช่ือคริสติน
นา แฮริส (Christina B. Harris) เธอจบวชิาพยาบาล แต่งงานกบันายแพทยฮ์าดด้ิง นีดเลอร์ (Dr.Harding 
KneedLer M.D.) เขา้มารับใชพ้ระเจา้ท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มิคปี ค.ศ. 1930 จนกระทัง่เกิดสงครามโลก
คร้ังท่ีสองปี ค.ศ. 1841 หลงัสงคราม หมอนีดเลอร์ไดก้ลบัมารับใชพ้ระเจา้เพียงคนเดียวโดยประจ าอยูใ่น
โรงพยาบาลมิชชัน่ จงัหวดัน่าน ระหวา่งปี ค.ศ. 1949-4951 ต่อมาทั้งหมอและแหม่มนีดเลอร์ ไดก้ลบัมา
ประจ าอยูท่ี่โรงพยาบาลโรคเร้ือนแมคเคนจนถึงปี ค.ศ. 1968 หมอบลดัเลยจึ์งเป็นตาทวดของคริสตินา 

ส าหรับความเศร้าเสียใจท่ีหมอบลดัเลยแ์ละภรรยาคนท่ีสองไม่ไดเ้ห็น เพราะล่วงหลบัไปอยูก่บั
พระเจา้เสียก่อน ก็คือชีวติของลูกสาวคนสุดทอ้งท่ีเกิดจากแหม่มซาราห์ แบร็ชล่ี บลดัเลย ์ (1817-1893) 
เธอเกิดในกรุงเทพฯ และด ารงชีวติอยูก่รุงเทพฯ เพื่อสืบสานงานของบิดาจนวาระสุดทา้ยของชีวติเป็น
บนัทึกจากแหม่ม เบลาท ์ แมคฟาร์แลนด ์ (ภรรยาของคุณพระอาจวทิยาคม หรือ Dr. George B. 
McFarland M.D.) อาจารยพ์ิษณุ อรรฆภิญญ ์ ไดน้ ามาเขียนลงในหนงัสือเร่ืองยอดหญิงวีรสตรีของ
คริสตจกัรไทย เอกสารหมายเลย 40 หนา้ท่ี 25-29 

แหม่มเบลาท์ได้เขียนถึงเธอว่า 
เม่ือดิฉนัมาถึงบางกอกนั้น ไอรีนเป็นคนเดียวท่ีอยูใ่นบา้นหลงันั้น เธอเป็นคนสูงโปร่ง มีดวงตา

ประกาย จดจ าไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งโรงพิมพน์ั้นไดข้ายไปนานแลว้ รายไดข้องเธอมาจากการสร้างร้านเล็ก 
ๆ ตามแนวคลองเพื่อใหเ้ช่าและเก็บเงินจากเรือบรรทุกออ้ยซ่ึงมาจากชนบทไกล ๆ แลว้มาจอดท่ีท่าหนา้
บา้นของเธอ เธอมีสุนขัเป็นเพื่อนท่ีสนิทสนมยิง่กวา่ผูใ้ด ทั้งน้ีก็เพราะเธอรักสุนขั สุนขัเป็นเพื่อนแท้
ตลอดชีวิตของเธอ เธอเคยมีสุนขัถึง 20 ตวั และต่อมามีจ านวนลดลงเหลือ 10 ตวั มีพวกหน่ึงอยูบ่นบา้น 
อีกพวกหน่ึงอยูใ่ตถุ้นบา้น และทั้งสองพวกจะไม่เก่ียวขอ้งกนั ถึงเวลาท่ีมนัเห่ามนัก็เห่าพร้อมเพรียงกนั 
ไอรีนน่าจะเป็นผูท่ี้มีคนมาเยี่ยมเยยีนมากมายถา้เธอจะมีสุนขัจ านวนนอ้ยกวา่น้ีสักหน่อย เพราะผูค้นไม่
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ค่อยชอบพากนัตกอกตกใจเม่ือไดย้นิสุนขัเห่าประสานเสียงตอ้นรับพวกเขา ดิฉนัก็ตอ้งสารภาพวา่ตอน
แรก ๆ นั้นดิฉนัขาสั่นไปหมด แต่เวลาน้ีพวกมนัรู้จกัดิฉนัและยอมรับเป็นเพื่อน ถึงแมว้า่ขณะน้ีจะไม่
กลวัมนัมากนกัก็ตามดิฉนัไม่เคยมาถึงจุดนั้นท่ีจะรักสุนขัของไอรีนสักตวัเดียว แต่เธอก็รักมนัเพราะไม่มี
ผูใ้ดท่ียอมรับเป็นเจา้ของพวกมนัและมนัก็ตอ้งพึ่งพาอาศยัเธอ 

ดิฉนัไดรั้บการแนะน าใหรู้้จกักบัไอรีนเม่ือมาถึงบางกอกใหม่ ๆ แต่ก็คุน้เคยและรู้สึกรักเธอจน
เม่ือไม่นานมาน้ี แต่ดิฉนัสนใจในไอรีนมากท่ีเธอเป็นคนท่ีเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้สถานการณ์ของ
โลกเป็นอยา่งดี ทุกคร้ังท่ีสนทนากบัเธอก็มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีกระตุน้ให้ดิฉนัไดคิ้ด เพราะเธอเป็นผูท่ี้
เขา้ใจสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดลึ้กซ้ึงดีกวา่ผูใ้ด เป็นผูท่ี้สามารถจดจ าไดอ้ยา่งแม่นย  า ผูใ้ดก็
ตามท่ีมาสนทนากบัเธอแลว้ก็ตอ้งตวัเกรงเม่ือถกกนัถึงเร่ืองสถานการณ์ของโลก ท่ีนบัวา่ส าคญัมากก็คือ
เธอเป็นแหล่งแห่งขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์และเร่ืองของคนเก่า ๆ ในสยาม 

ไอรีนเป็นบุคคลท่ีมีชีวิตอยูใ่นศตวรรษท่ี 19 แมว้นัเวลาไดเ้ปล่ียนไปเป็นศตวรรษท่ี 20 แลว้ แต่
ชีวติของเธอกไ็ม่ไดเ้ปล่ียนแปลงตามไปดว้ยถา้เราสามารถท่ีจะมองผา่นทางสายตาของเธอไดแ้ลว้ ส่ิงท่ี
เราไดรั้บนั้นลว้นมีคุณค่าแก่การศึกษาทั้งส้ิน เม่ือเรามองดูจากแง่มุมของโลกยคุใหม่ของเรา ยิง่กวา่นั้น
อีก การท่ีรู้จกัมกัคุน้กบัเธอนั้นก็นบัวา่เป็นก าไร เพราะท าใหเ้ราสามารถท่ีจะรู้เร่ืองชีวติของบุคคลท่ีอยู่
ในยคุบุกเบิกในหลาย ๆ เร่ืองซ่ึงไม่ไดบ้นัทึกไว ้

คร้ันเม่ือกาลเวลาเคล่ือนยา้ยไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง คนรุ่นก่อน ๆ ท่ีรู้จกัมกัคุน้กบัเธอก็ค่อย 
ๆ หายไปจากเวทีชีวติของพวกเขาคนเดียวเท่านั้นท่ียงัเช่ือมโยงอยูร่ะหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัท่ีสามารถ
พดูคุยกบัเธอไดอ้ยา่งมีชีวิตชีวาก็คือสามีของดิฉนัผูเ้ดียว ถา้จะมีอีกผูห้น่ึงก็คงจะตอ้งเป็นภรรยาของท่าน
นัน่เอง ก็คือขา้พเจา้ท่ีช่วยดูแลเอาใจใส่ไอรีนดว้ยความส านึกวา่ พวกเราในยคุหลงัสมยัหลงัควรจะมี
ความรู้สึกกตญัญูต่อครอบครัวบลดัเลยท่ี์ไดเ้ป็นผูบุ้กเบิกและเป็นผูท่ี้วางพื้นฐานไวใ้หแ้ก่พวกเราท่ีจะ
สร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนมาไดเ้ป็นท่ีแน่ชดัวา่ในบรรดามิชชนันารีทั้งหลายท่ีอยูใ่นสมยัเร่ิมตน้นั้นไม่มีผูใ้ดท่ี
ไดท้  าส่ิงดีงามทิ้งไวใ้หแ้ก่พวกเรารุ่นหลงัเท่ากบัท่ีดร.แดนบีช บลดัเลยไ์ดท้  าไว ้ เราทั้งหลายเป็นหน้ีท่าน
ซ่ึงเป็นดอกเบ้ียทางบุญคุณนั้น เราก็ควรจะจ่ายใหแ้ก่ลูกสาวคนสุดทอ้งของท่าน ส าหรับดิฉนันั้น ดิฉนั
รักเขา เพราะเธอไดท้  าประโยชน์ใหแ้ก่ดิฉนัมากมายและเธอก็เป็นเพื่อนของดิฉนั 

ในท่ีสุดเรือออ้ยเหล่านั้นท่ีเคยมาจากชนบทไกล ๆ ก็ไมไ่ดม้าเทียบท่าเรือของบา้นเธออีก ส่วน
ร้านท่ีปลูกอยูข่า้งคลองนั้นก็ถูกน ้าเซาะสลายหายไป ดงันั้นรายไดท่ี้เคยไดรั้บก็พลอยหมดไปดว้ย ความ
ทุกขย์ากล าบากอยา่งยิง่คืบคลานเขา้มาหาไอรีนทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาข้ึน ดิฉนัก็ถามไอรีนอยูเ่สมอวา่จะ
ช่วยอะไรไดบ้า้ง แต่ค าตอบท่ีไดรั้บจากไอรีนนั้น มกัจะเป็นค าตอบท่ีสงบสุขมุวา่ “ดิฉนัจดัการกบัมนั
ได”้ 
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ไอรีนเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิในใจตวัเอง มีจิตใจท่ีเขม้แขง็การท่ีคิดจะตอ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้นนั้น
เป็นความรู้สึกท่ีขมข่ืน แมก้ระนั้นถึงเวลาท่ีเธอจะตอ้งยอมถามขอยมืเงินจากดิฉนั ดิฉนัทราบจากคนรับ
ใชใ้นบา้นวา่ไอรีนไม่มีเงินเลย ไอรีนไดน้ าส่ิงของท่ีมีค่าเกือบทุกอยา่งในบา้นไปจ าน าหมดแลว้ เพื่อเธอ
จะมีเงินส าหรับซ้ืออาหาร นบัแต่บดันั้นมา เงินยมืก็กลายเป็นหน้ีสินท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึน ๆ ดงันั้นดิฉนั
จึงส่งข่าวไปถึงพี่ ๆ ขอไอรีนใหไ้ดรั้บทราบถึงสถานการณ์ท่ีไอรีนเผชิญอยู ่ พวกเขาจึงทยอยส่งเงินมาท่ี
ดิฉนัเพื่อใหไ้อรีนใช ้ ในส่วนนั้นเธอก็ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ดีพอสมควร แต่ไอรีนเร่ิมอิดโรยลงตาม
วาระของคนชรา ไอรีนบอกวา่เธอรู้สึกหมดเร่ียวแรง และบอกต่อไปวา่ตลอดเวลาตอ้งมีแอมโมเนียใน
มืออยูเ่สมอ เพื่อใชด้ม เธอไม่ยอมไปหาหมอและก็ไม่ตอ้งการท่ีจะใหห้มอมาตรวจและมาดูแลเธอดว้ย 

ขณะนั้นดิฉนัและหมอจอร์จแมคฟาร์แลนด์อยูท่ี่บา้นโฮล่ีรู๊ด ถนนสาทร จึงเป็นการยุง่ยากอยา่ง
ยิง่ จะขา้มฟากมาโดยเรือส าป้ันเพื่อจะเยีย่มเธอท่ีป้อมวชิยัประสิทธ์ิ แต่ดิฉนัก็พยายามไปเกือบทุกเยน็ ไอ
รีนตั้งหนา้ตั้งตาคอย ต่อมาดิฉนัก็ไปหาเธอวนัละสองคร้ัง ดิฉนัรู้วา่เธอมีเวลาอีกไม่นานและเธอเองก็
เขา้ใจเช่นนั้น ไอรีนพดูเสมอถึงชีวติหลงัความตาย เร่ืองเมืองบรมสุขเกษมและพระกรุณาธิคุณของพระ
เจา้ 

เยน็วนัหน่ึง เด็กรับใชข้องไอรีนแจวเรือขา้มฟากมาหาดิฉนักลางดึกบอกวา่ไอรีนคงจะส้ินชีพ
แลว้ เพราะไม่มีชีพจรอีกแลว้ ดิฉนัก็เพิ่งจากเธอมาเม่ือไม่ก่ีชัว่โมงน้ีเอง ดิฉนัรู้วา่เวลาจากไปของเธอนั้น
ใกลม้ากแลว้ แต่ไม่ไดนึ้กวา่จะเร็วเช่นนั้น หวัใจของเธอคงจะหยดุเตน้แลว้และเธอก็คงหลบัไปอยา่ง
สงบ ดิฉนัและคุณพระรีบเดินทางไปบา้นไอรีนทนัทีก็พบวา่ไอรีนไปแลว้ 

นบัเป็นเวลานานทีเดียวท่ีกองทพัเรืออยากจะซ้ือท่ีทางของไอรีน เพื่อส าหรับใชข้ยายโรงเรียน
นายเรือท่ีติดอยูก่บัท่ีดินของเธอหรือมิฉะนั้นถา้เธอไม่ขาย ราชนาวกี็เสนอสร้างผนงัริมคลองเพื่อป้องกนั
ไม่ใหน้ ้าเซาะดินต่อไป ส่วนป้อมท่ีอยูติ่ดกบัท่ีดินของเธอนั้นรัฐบาลไดเ้อาเสาอากาศข้ึนไปติดตั้ง จน
เป็นท่ีน่าหวาดกลวัวา่ป้อมจะทรุดวนัหน่ึง แต่หญิงชราผูน้ี้ปฏิเสธขอ้เสนอทุกประการ เพราะไม่ตอ้งการ
ความสับสนวุน่วายใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะเธอรู้วา่จะอยูต่่ออีกไม่นาน แต่แทจ้ริงแลว้เธอ
ครอบครองท่ีดินผืนน้ีในฐานะผูเ้ช่าอาศยัเท่านั้น แต่ความจริงขอ้น้ีรัฐบาลไม่เคยรู้ก็เพราะการเซ็นสัญญา
ไดก้ระท ากนันมนานมาแลว้ จนไม่มีใครในรุ่นนั้นท่ียงัอยูแ่ละสามารถจ าขอ้ตกลงได ้ ทุกคนเขา้ใจวา่
ท่ีดินผนืน้ีพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัคงจะพระราชทานใหแ้ก่หมอบลดัเลย ์ ซ่ึงจะเป็นการตอบแทนกนั
บางอยา่งหรืออาจจะทรงพระราชทานใหแ้ก่หมอ หรืออาจจะทรงพระราชทานให้เป็นท่ีอยูข่องหมอ 
ส าเนาขอ้ตกลงท่ีรัฐบาลมีอยูน่ั้นสูญหายไปนานแลว้ผูเ้ดียวท่ีมีส าเนาอยูก่็คือไอรีนเธอเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี 
สัญญานั้นลงพระนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ จนกระทัง่หลงัจากท่ีเธอส้ินชีพไปแลว้ ดิฉนัพบเอกสาร
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นั้นจึงรู้ความลบั เธอรู้วา่เธอไม่มีสิทธ์ิทางกฎหมาย แต่เธอปรารถนาอยา่งเดียวคือ ขอใหไ้ดอ้ยูใ่นบา้นท่ี
เกิดและตายในบา้นซ่ึงเธอไดเ้กิดมา 

เราเอาธงชาติอเมริกนัคลุมศพของเธอ ซ่ึงเป็นธงชาติผนืเดียวท่ีเธอรักมากและจะชกัธงน้ีทุกคร้ัง
เม่ือถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม เธอไม่เคยเหยยีบยา่งไปถึง แต่เป็นแผน่ดินท่ีคุณพอ่และคุณแม่ของเธอมา เราได้
น าเอาศพของไอรีนไปฝังไวข้า้ง ๆ หลุมศพของคุณพอ่และคุณแม่ของเธอท่ีไดเ้คยใชชี้วติสร้าง
คุณประโยชน์นานาประการใหแ้ก่สยาม 

เวลาท่ีจะตอ้งโอนผนืดินนั้นใหแ้ก่รัฐบาลก็มาถึง ส่วนเอกสารสัญญานั้นก็ไดก้ลายเป็น
คุณสมบติัท่ีมีคุณค่าทางวตัถุโบราณ ครอบครัวบลดัเลยไ์ดคื้นผนืดินโดยไม่ไดเ้รียกร้องค่าป่วยการใด ๆ 
แต่ดว้ยความรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีครอบครัวหมอบรัดเลยเ์คยอาศยัอยู ่ และคนสุดทา้ยท่ีอยู่
ก็คือลูกสาวสุดทอ้งของท่าน รัฐบาลไดม้อบเงินจ านวน 3,000 บาทใหก้บั แคทธาวนี แฮรีต นิลเลอร์ 
หลานสาวของหมอบลดัเลย ์ ทายาทท่ีใกลชิ้ดท่ีสุด เงินน้ีไดใ้ชเ้พื่อการขนยา้ย และไถ่ถอนส่ิงของซ่ึงไอ
รีนเคยจ าน าไว ้

รัฐบาลไดม้อบโล่ใหแ้ก่ดิฉนั ซ่ึงท าความประหลาดใจใหแ้ก่ดิฉนัมาก แต่เจา้หนา้ท่ีพยายาม
อธิบายวา่เป็นโล่ท่ีทางราชการใหเ้พื่อเป็นการขอบพระคุณท่ีดิฉนัไดมี้ส่วนท าให้เร่ืองราวจบลงดว้ยดีโล่
นั้นมีรูปสลกัของสมอเรือและโซ่ทองค า และเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ของกองทพัเรือ ขอ้ความท่ีบนัทึกอยู่
บนโล่นั้นจารึกถึงวา่มอบให้ดิฉนัเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่ีไดท้  า “คุณงามความดีสูงสุด แก่ราชนาวี
ไทย” ไดมี้พิธีมอบกนัโดยผูบ้ญัชาการกองทพัเรือและจดหมายแสดงความขอบคุณจากปลดักระทรวง
กลาโหม 

โล่กลบักลายเป็นของดิฉนั แต่แทจ้ริงนั้นคุณงามความดีทั้งส้ินเป็นการกระท าของครอบครัว 
บลดัเลยซ่ึ์งดิฉนัเองมีส่วนเพียงนอ้ยนิด 
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