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                                                                     บารมีพระมากพ้น-ร าพนั                                                                                        
 
                                  ขา้พระพุทธเจา้ขอนอบนอ้มกายจิตกราบถวายบงัคมแทบเบ้ืองพระยคุลบาทแห่ง
องคพ์ระมหากษตัริยาธิราชของปวงชนชาวไทยและพระบรมวงศานุวงศ ์ท่ีทรงเป่ียมลน้ดว้ยพระบุญญา
บารมีอนัแผไ่พศาลปกป้องคุม้เกลา้เหล่าประชาราษฎร์ และผนืแผน่ดิน สืบทอดความเป็นเอกราช
อธิปไตยจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส าหรับขา้พระพุทธเจา้นั้น ยอ่มเป็นดัง่เช่นผองทวยราษฎร์ ท่ีไดส้ านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่น้ี ดว้ยการขอตั้งจิตมัน่ท่ีจะอุทิศกายและใจถวายเป็นราชพลี ตามก าลงั
ความสามารถจนกวา่ชีวิตจะหาไม่ และขอ อญัเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์ เน่ืองในพระราชวโรกาสต่างๆ
ท่ีเสด็จเป็นองคป์ระธานในงานท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เฝ้าถวาย มาสถิตย ์เป็นปฐมบทเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่
หนงัสือเล่มน้ี ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระกรุณา ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ ... 
 
                                                                               นางนงนาท สนธิสุวรรณ 
 
                                           ******************************************************* 
 
. 
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          บทน าของพ่อ 
 
                                                                     เร่ืองของใหญ่ 
 
         พอ่มีลูกคนแรกเป็นผูห้ญิง ร่างนอ้ยน่าเอน็ดู แต่ใหช่ื้อเล่นวา่ “ ใหญ่” ในวนัขา้งหนา้ จะไดมี้คนนบั
หนา้ถือตา และตั้งช่ือจริงวา่ “ นงนาถ” คือนางผูเ้ป็นใหญ่                          
 
        เม่ือเป็นใหญ่แลว้ ต้องมีสติก ากบัอยู่ตลอดเวลา จะไดไ้ม่เผลอวา่ เป็นใหญ่แลว้จมไม่ลง ผูเ้ป็นใหญ่
ท่ีแทจ้ริง ตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตน เพราะของแท้ย่อมตกน า้ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้                        
 
        ผูเ้ป็นใหญ่ยอ่มพดูนอ้ย พูดแต่เร่ืองมีสาระ ผูเ้ป็นใหญ่ยอ่มกล่าววาจาอ่อนหวานต่อผูมี้                          
ทุกข ์เขาจะไดเ้ป็นสุขช่ืนใจ 
 
        ผูเ้ป็นใหญ่ยอ่มด ารงอยูใ่นหลกัของ “พรหมวหิารธรรม”  ท่ีแสวงหาความรู้ทั้งทางโลก                          
และทางธรรม กล่าวคือ มีความประจกัษแ์จง้ในไตรลกัษณ์วา่  ทุกส่ิงในโลกยอ่มเป็น อนิจจงั ไม่เท่ียงแท้
แน่นอน ทุกส่ิงยอ่มเป็นทุกขงั เป็นทุกขม์ากบา้งนอ้ยบา้ง ทุกส่ิงยอ่มเป็นอนตัตา แมแ้ต่ร่างกายก็ไม่ใช่
ตวัตนของเรา มนัเป็นตวัตนตามธรรมชาติของความเป็นสัตวโ์ลก แต่เราคือจิต เขา้ไปอาศยัอยู ่และยดึถือ
เป็นตวัตนของเรา พระพุทธเจ้าจึงทรงส่ังสอนให้ปล่อยวาง เพื่อใหเ้กิดความวา่ง และมีความสุข 
 
         ทุกส่ิงท่ีพอ่กล่าวมาน้ี ใหญ่ของพ่อรู้แจง้ดีแลว้ พอ่ขอใหใ้หญ่จงประสบความสุขตลอดกาล 
 
 
 
                                                      *******************************                         
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            อารัมภบท  
                                                                             
                         สืบเน่ืองมาจากท่ีขา้พเจา้ถูกสัมภาษณ์ลงในหนงัสือ "พระสยาม" ของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ฉบบัวนัข้ึนปีใหม่ปีน้ี (พ.ศ. 2547) เร่ือง เส้นทางชีวติสู่ ธปท. (ลงพิมพซ์ ้ าในบทท่ี 10 ของ
หนงัสือน้ี) ไดมี้เพื่อนและนอ้งๆจ านวนหน่ึง มาปรารภกบัขา้พเจา้วา่ เน้ือหาท่ีลงในบทสัมภาษณ์ 3- 4 
หนา้นั้น ค่อนขา้งหนกัเป็นวิชาการดา้นหนา้ท่ีการงานมากเกินไป จึงอยากใหข้า้พเจา้หาโอกาสเล่าเร่ือง
เบาๆเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวติดา้นอ่ืนๆบา้ง  ขา้พเจา้ก็ไดแ้ต่ผดัผอ่นไปเร่ือยๆ  เพราะหนกัใจอยูว่า่ จู่จะ
ลุกข้ึนมาพดูพร ่ าเพร่ือเร่ืองเก่ียวกบัตนเองบ่อยๆ  ก็จะกลายเป็นพวกเพอ้เจอ้น่าเบ่ือหน่าย เหมือนตน้ไมท่ี้
ถูกรดน ้ามากจนรากเน่าเป็นแน่แท.้.. 
 
                    นอกจากน้ี  การท่ีจะเล่าเร่ืองตนเองอยา่งเหมาะสมนั้น จ  าเป็นตอ้งไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
ในการเลือกสรรเร่ืองและสรุปความใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีจะถ่ายทอดแก่ผูอ่้านเก่ียวกบัประสบการณ์จากถนน
แห่งชีวติของขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นดงัเช่นบุคคลทัว่ๆไป ท่ีไม่ไดปู้ดว้ยกลีบกุหลาบ กล่าวคือบางช่วงบางตอน
ตอ้งประสบกบัความผดิหวงัทุกขร้์อนใจเกินกวา่ระดบัปกติ แต่ขา้พเจา้ไม่อาจจะปล่อยเวลาใหผ้า่นไป
เน่ินนานกบัความโศกเศร้าทอ้แทน้ั้น เพราะจะท าใหผู้อ่ื้นท่ีเก่ียวพนักบัขา้พเจา้ตอ้งพลอยสลดหดหู่ไป
ดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งยนืหยดัอยา่งเขม้แขง็ในการแผว้ถางทางท่ีมีขวากหนาม ดว้ยความมุ่งมัน่ไปสู่สุดหมาย
ปลายทางท่ีงดงามท่ีมีผูเ้ฝ้ารอดูความส าเร็จน้ีอยูม่ากมายพอสมควร 
 
                       อยา่งไรก็ตาม ยงัโชคดีอยูม่ากท่ีชีวติของขา้พเจา้ตลอดมา ถูกหอ้มลอ้มดว้ยความรัก ความ
เอาใจใส่มีน ้าใจจากผูอุ้ปถมัภช่์วยเหลือรอบขา้งอยูเ่สมอ รวมทั้งแรงศรัทธาในพลงัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งปวงท่ี
ขา้พเจา้เช่ือถือตลอดมาวา่ได ้ มีส่วนค ้าจุนเก้ือหนุนอยูเ่บ้ืองบน ซ่ึงมีสัญญาณ“น่าอศัจรรย์” ท่ีประจกัษ์
ชดัแจง้แก่ตวัขา้พเจา้คร้ังแลว้คร้ังเล่าอยา่งท่ีไม่อาจอธิบายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้จึงสามารถกา้ว
เดินฝ่าอุปสรรคทั้งปวงต่อไปจนบรรลุเป้าหมายเกินกวา่ท่ีคาดหวงัไวเ้ป็นส่วนใหญ่        
 
                      คร้ันเม่ือใกลเ้วลาเกษียณอายรุาชการอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ ขา้พเจา้จึงตดัสินใจวา่ ใน
โอกาสท่ีขา้พเจา้จะตอ้งอ าลาเพื่อนๆและนอ้งๆในธปท.ไปสู่ช่วงใหม่ของชีวติท่ีอาวุโส และตอ้งออกไป
เผชิญภยัในโลกกวา้งโดยไม่มีร่มเงาอนัอบอุ่นของ ธปท.เป็นท่ีปกป้องก าบงัภยัอีกต่อไปแลว้ ขา้พเจา้
น่าจะพิมพห์นงัสือท่ีระลึกอาย ุ60 ปีของตนเองข้ึนมาสักเล่มหน่ึงในรูปแบบของการเปิดเผยอนุทินชีวติ
รัก ท่ียงัคงแจ่มใสอยูใ่นความทรงจ าตลอดมาไม่ลืมเลย .... โดยมุ่งหวงัให้เป็นหนงัสือท่ีจะน ามาซ่ึงความ
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สดช่ืนเบิกบานใจ แก่ผูเ้ขียน(ตอ้งเร่ิมท่ีคนน้ีก่อน) ผูอ่้าน และผูถู้กอา้งถึง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มีความเช่ือวา่ ใน
กรณีผูอ่้านทุกท่านนั้น ยอ่มเคยรักและเป็นผูถู้กรักในสถานะเดียวกบัขา้พเจา้มาแลว้ จึงสมควรเป็นผู ้
เขา้ใจในความรักเหล่าน้ีของขา้พเจา้ดว้ยเช่นกนั  
 
                    ดว้ยเวลาท่ีจ ากดั ขา้พเจา้ไม่อาจท าไดด้งัท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่แรก คือ การไปเก็บรวบรวมค าบอก
เล่าจากผูท่ี้รักขา้พเจา้ ผูถู้กขา้พเจา้รัก และผูท่ี้ไดป้ระสบพบเห็นเร่ืองรักๆของขา้พเจา้ ท านองบนัทึก 
สมุด"มิตรภาพ"  มาประกอบเน้ือเร่ืองใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนได ้ ดงันั้น หนงัสือเล่มน้ี นอกจากบทน าท่ีพอ่ได้
กรุณาเขียนใหข้า้พเจา้แลว้ จึงมีเพียงการบนัทึกเร่ืองความรักจากขา้พเจา้แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ซ่ึงจะอุดม
ไปดว้ยรูปภาพในอดีตจากอลับั้มส่วนตวั ซ่ึงบางรูปภาพ เม่ือขา้พเจา้หยบิข้ึนมาเพื่อเขา้รูปเล่ม ตอ้ง
ยอมรับวา่ ตนเองไดเ้ผลอตกอยูใ่นอารมณ์จมด่ิงสู่ความร าลึกถึงเหตุการณ์ในวนัวาร ท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลาย
คร้ัง ท าใหต้อ้งหวนกลบัมาเขียนเร่ืองราวเพิ่มเติมท่ีถูกกระตุน้เตือนจากรูปภาพท่ีกล่าวอยูมิ่ใช่นอ้ย ...       
 
                     ส าหรับช่ือหนงัสือนั้น ขา้พเจา้ไดเ้กิดความคิดแวบๆข้ึนมาทนัทีทนัใด เม่ือจะเร่ิมกดน้ิวบน
แป้นพิมพว์า่ น่าจะตั้งช่ือ  " ความรักอนัใด ... รักน้ันยัง่ยืน " เพื่อตั้งใจใหส้ะทอ้นวา่ ชีวติท่ีผา่นมา
ในช่วง 60 ปีของขา้พเจา้ผูน้ี้ ไดถู้กหล่อเล้ียงมาอยา่งดีดว้ยความรักหลายหลากท่ีไม่เคยจืดจางเลย  
นบัตั้งแต่เร่ิมเติบโตมาจากความรักของพอ่-แม่ ...รักของญาติพี่-นอ้ง ...รักของครูบาอาจารย ์...รักของ
เพื่อนในวยัเด็ก-วยัรุ่น ...รักของสามี...รักของผูบ้งัคบับญัชา ..รักของเพื่อนร่วมงาน และรักของเพื่อน
ร่วมโลกทั้งมวลของขา้พเจา้ ซ่ึงความรักมายมายเหล่าน้ี ไดข้ยายผลในการด าเนินชีวติของขา้พเจา้ไปสู่  
การรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์การรักเรียน...การรักอาชีพการงาน รวมตลอดไปจนถึงความศรัทธาเช่ือมัน่อนั
แก่กลา้ในการสร้างโอกาสแก่ผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บเผื่อแผค่วามรักจากขา้พเจา้ในท านองเดียวกบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
มาแลว้เช่นกนั 
 
               ขา้พเจา้จึงใคร่ขอมอบหนงัสือรักเล่มน้ี ดว้ยความหวงัวา่ ผูอ่้านคงจะไม่ลืมขา้พเจา้เม่ือกาลเวลา
ผา่นไป...ตามแรงหมุนของกงลอ้แห่งชีวติอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวถีิธรรมชาติท่ีท าใหก้ายสังขารของเราต่าง
ร่วงโรยลงไป แต่ดว้ยน ้าใจแห่งความรักท่ีเรามีต่อกนั ยอ่มเป็นสายใยท่ีผกูพนัเราไวอ้ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 
                                                                                         นงนาท สนธิสุวรรณ 
 
                                           ******************************************************* 
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                                                                  ลูกรัก-หวงัเป็นทีพ่ึง่                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
           พอ่-แม่ ของขา้พเจา้ ช่ือ พลตรีพงศ ์- นางเฉลิมจิตต ์เภกะนนัทน์  มารดาของพอ่ ช่ือ พร้ิง เป็น
บุตรีของเจา้พระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (พร้อม ณ นคร) ซ่ึงเป็นเจา้เมืองนครศรีธรรมราชคน
สุดทา้ยในยคุสมบูรณาญาสิทธิราช ท่ีสืบเช้ือสายมาจากเจา้พระยานครศรีธรรมราช(นอ้ยกลาง) และ 
ท่านผูห้ญิงหม่อมราชวงศห์ญิงหญิง ผูเ้ป็นธิดาของหม่อมเจา้จนัทร์ พระโอรสของเจา้ฟ้ากรมหลวงนริ
นทรณเรศ (ตน้ราชสกุล นรินทรางกรู ณ อยธุยา)ในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี สมเด็จ
พระเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 1 ใน
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ผูท้รงเป็นตน้พระบรมราชจกัรีวงศ ์ 
 
         รายละเอียดความเป็นมาของบรรพบุรุษฝ่ายคุณยา่ ตามท่ีกล่าวน้ี ขา้พเจา้ไม่เคยไดย้ินจากปากของ
พอ่เลย แต่เม่ือถึงคราวท่ีขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมจดัพิมพห์นงัสือส าหรับแจกในงานวนัเกิด 80 ปีของ พอ่-แม่เป็น
ตน้มาท่ีตอ้งน าประวติัของท่านมาประกอบเร่ือง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ใหข้า้พเจา้ไดมี้โอกาสอ่านคน้ควา้
สาแหรกตระกลู “ ณ นคร” จากหนงัสือเก่าๆ หลายเล่มเก่ียวกบัประวติัของเจา้พระยานครศรีธรรมราช 
รวมทั้ง เกร็ดประวติัศาสตร์จากพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
พระราชทานไปยงัพระองคเ์จา้ปัทมราช ซ่ึงเสด็จไประทบัท่ีเมืองนครศรีธรรมราช พระราชหตัถเลขา
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองเสด็จประพาสแหลมมลาย ูรศ.117 ท่ีเสด็จเมือง
นครศรีธรรมราชดว้ย จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด าเนินเลียบ
มณฑลปักษใ์ต ้หนงัสือชีววิฒัน์ เร่ืองเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงท่ีคุณทวดของขา้พเจา้ยงัด ารงชีพใน
ฐานะเจา้เมืองนครฯ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข  เจา้ฟ้าภาณุรังษีสวา่งวงศฯ์  
หนงัสือราชสกุลวงศพ์ระนามเจา้ฟ้าแลพระองคเ์จา้ในกรุงรัตนโกสินทร ของหอพระสมุดวชิรญาณ ซ่ึง
สมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรีฯโปรดใหพ้ิมพใ์นงานบ าเพญ็พระกุศล เป็นตน้ ท าให้ไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ี
ชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวอ่ืนๆอีกมากมายท่ีสมควรมีการฟ้ืนฟูประวติัศาสตร์ของ
บรรพบุรุษ ดงัท่ีขา้พเจา้จะไดก้ล่าวต่อไปในบทท่ี 9 ของหนงัสือน้ี                                              
 
            ส่วนบิดาของพ่อ ช่ือ พระวฒิุศาสตร์วนิิจฉยั (ชิต เภกะนนัทน์) ประกอบอาชีพผู ้พิพากษา                                   
ส าหรับทางดา้นแม่นั้น บิดา คือขนุอรรควนัวจิารณ์ เป็นป่าไมจ้งัหวดันครสวรรคแ์ละแต่งงานกบัยายช่ือ
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ปริก  บรรพบุรุษทั้งสองฝ่ายต่างมีบุตรธิดาจ านวนมาก ท่ีมีความรักใคร่สามคัคี เก้ือหนุนกนัจนถึงชั้น
ลูกหลานทั้งส้ิน 
 
             ขา้พเจา้เป็นลูกคนแรกท่ีแม่เคยพดูใหข้า้พเจา้ฟังเสมอวา่ แม่มุ่งหวงัท่ีจะเห็นขา้พเจา้เป็นท่ีพึ่งพา
ไดข้องพอ่-แม่ พี่-นอ้งและคนทัว่ไป ซ่ึงขา้พเจา้มีความใส่ใจต่อความหวงัน้ีของแม่ตลอดมา และตั้ง
ปณิธานวา่ ขา้พเจา้จะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถท่ีจะวางตวัเป็นท่ีตั้งตามท่ีแม่หวงัไวอ้ยา่งดีท่ีสุด 
ทั้งน้ีตั้งแต่เล็กจนโตในส่วนของความเป็นพี่สาวคนใหญ่ แมว้า่ขา้พเจา้เป็นคนรูปร่างเล็กกวา่นอ้งๆมา
ตั้งแต่เด็กๆอยา่งท่ีเรียกวา่ผอมกระหร่อง เน่ืองจากขา้พเจา้เติบโตแบบพอมีพอกินในค่ายทหาร
ต่างจงัหวดั ดว้ยน ้านมถัว่เหลืองแทนนมแม่ซ่ึงหยา่นมขา้พเจา้เม่ืออายไุดเ้พียง 4 เดือน เพราะแม่ตั้งครรภ์
นอ้งคนท่ีสอง แต่  ขา้พเจา้จดจ าไดดี้วา่ ไดช่้วยพ่อ-แม่ เล้ียงดูนอ้งสาว-นอ้งชาย เท่าท่ีก าลงัความสามารถ
จะพอมีอยูบ่า้ง ไม่วา่จะเป็นการท าตนเป็นพวก "เต้ียอุม้ค่อม" ป้อนขา้วน ้า เป็นเพื่อนเล่น เป็นนาง
พยาบาลเฝ้าไข ้(หมอเคยเดินมาผดิเตียง เพราะคิดวา่คนเฝ้าไขเ้ป็นคนไขเ้พราะหนา้ตาซีดเซียวอดนอน)  
ติวหนงัสือ ขบัรถรับส่งไปโรงเรียน ให้เงินใชส้อยยามขาดมือ เป็นเจา้ภาพงานบวช เป็นแม่ส่ือ ช่วยจดั
งานแต่งงาน เป็นป้าเจา้ก้ีเจา้การช่วยเล้ียงดูลูกของนอ้งชายจนเติบโตจบการศึกษาระดบัปริญญาราวกบั
เป็นลูกของตวัเอง (ซ่ึงไม่มี) เป็นตน้ นอกจากน้ีพฤติกรรมโดยส่วนรวมของตวัเองนั้น ขา้พเจา้แน่ใจวา่
ไม่เคยเป็นหวัโจกพานอ้งๆเกกมะเหรกเกเร มีแต่วางแผนกนัสร้างความปล้ืมปิติใหพ้อ่-แม่พอสมควรแก่
ความสามารถ (เหมือนลูกนิสัยดีๆทัว่ไป ) ในเร่ืองต่างๆท่ีจะไดเ้ล่าต่อไป  
 
 
                                    
                                         การท่ีขา้พเจา้ช่วยแบ่งเบาภาระแก่ พอ่-แม่ ในฐานะลูกคนโต ตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้นั้น นอกเหนือจากเป็นเร่ืองธรรมดาตามประเพณีแบบไทยๆเราแลว้ ขา้พเจา้คิดวา่ ไดแ้บบอยา่ง
มาจาก พอ่-แม่ ซ่ึงไดป้ฏิบติัต่อญาติพี่นอ้งเป็นอยา่งดี ถึงแมว้า่ทั้ง พอ่-แม่ จะเป็นลูกคนสุดทอ้งของ
ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย แต่พอ่-แม่  ก็จะมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผอ่ยา่งทุ่มเท เม่ือโอกาสผา่นเขา้มาอยา่ง
สม ่าเสมอ ทั้งยงัวางตนเป็นผูอ้าวโุสท่ีลูกหลานพึ่งไดต้ลอดมา 
 
                                       เม่ือ พอ่-แม่ แก่ชราลงแลว้ ก็ไดเ้ป็นวาระท่ีเราไดอ้ยูก่นัใกลชิ้ดยิง่ข้ึนตามล าดบั 
เหตุท่ีกล่าวเช่นน้ี เพราะก่อนหนา้น้ี เป็นระยะท่ีลูกๆเล้ียงตวัเองไดแ้ลว้และ พอ่-แม่ ยงัมีก าลงัวงัชาซ่ึงทั้ง
สองคน ต่างก็มีกิจกรรมและงานสังคมท่ีตนสนใจ ซ่ึงบางคร้ังและบ่อยคร้ังท่ีลูกๆไม่ไดเ้ขา้ไปร่วมดว้ย 
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ไม่วา่จะเป็นดว้ยเพราะต่างคนต่างติดภารกิจหนา้ท่ีการงาน  หรืออาจเป็นเพราะในช่วงเวลาเหล่านั้น พ่อ-
แม่ก็ยงัอยากเป็นตวัของตวัเอง คือเป็นอิสสระ เบาเน้ือเบาตวั ไม่ตอ้งห่วงหนา้ห่วงหลงั ซ่ึงพวกเราจะมา
พบกนัพร้อมหนา้พร้อมตาก็เป็นไปตามเทศกาล เช่น วนัเกิด วนัปีใหม่ วนัพ่อ วนัแม่ เป็นตน้ แต่
หลงัจากท่ี พอ่-แม่ ล่วงอายจุนถึงวยั 70 ปี ท่ียงัแขง็แรงอยูม่ากก็ตาม นอ้งๆและขา้พเจา้ก็มกัจะเสนอตวั
เขา้มาอาสารับใชพ้อ่-แม่มากข้ึน ซ่ึงระยะแรกๆ ทั้งสองคนก็ไม่ใคร่ไหวว้านอะไรมากนกั เช่น พอ่จะ
ยงัคงชอบขบัรถยนตอ์อกไปเล่นกิฬาแบดมินตนัท่ีสปอร์ตคลบัทุกวนั รวมทั้งไปงานสังคมพบปะเพื่อน
ฝงูประจ าเดือน ส่วนแม่ซ่ึงใชชี้วติในบา้นส่วนใหญ่ก็จะชอบขา้มฝ่ังถนนในซอยเดียวกนัมาช่วยดูแลบา้น
ลูกสาว-ลูกเขยท่ีตั้งอยูต่รงกนัขา้มเป็นการแกเ้หงาเหมือนเช่นเคย ทั้งยงัช่วยเล้ียงหลานท่ียงัเล็กอยูใ่หด้ว้ย  
 
                                   คร้ันเวลาล่วงมาอีก 10 ปีเม่ือ พอ่-แม่ มีอาย ุ80 ปี พวกเราลูกๆอนัประกอบดว้ย
นอ้งชายทั้งสองคนท่ีช่ือ มนตรี และสุพงศร์วมทั้งขา้พเจา้ จึงเร่ิมเผด็จการไม่ยอมใหพ้อ่ขบัรถยนตเ์อง 
โดยจดัวางระบบผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัมาพาพ่อออกไปท ากิจกรรมท่ีพ่อชอบตามตาราง
ชีวติประจ าวนัของพ่อ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเป็นคู่เล่นแบดมินตนัท่ีราชกรีฑาสโมสรเกือบทุกวนั ซ่ึง
ลูกๆก็มิไดรู้้สึกเป็นภาระแต่อยา่งใด เพราะพวกเรามีกนัอยูห่ลายคน ประกอบกบัพอ่มีชีวติความเป็นอยูท่ี่
เรียบง่ายๆ เป็นระเบียบ สม ่าเสมอ และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ คือ มีสุขภาพแขง็แรง จิตใจแจ่มใส และประพฤติ
ปฏิบติัตามฆราวาสธรรม เป็นร่มโพธิร่มไทรของลูกหลาน และชอบช่วยเหลือตนเองอยา่งระมดัระวงั จึง
ยงัรักษาสภาพของชายชราไฟแรงยา่งเขา้ 87 ปีในปีน้ี ( พ.ศ.2547) ดงันั้น ลูกๆพากนัหนา้บานเป็นจาน
เชิงทุกคร้ังเม่ือพอ่ไดรั้บเชิญไปเป็นประธานในงานพิธีต่างๆและยงัท าหนา้ท่ีอยา่งคล่องแคล่วเกินวยัจน
เป็นท่ีกล่าวขวญัอยา่งช่ืนชมอยูท่ ัว่ไป  
 
                              ส าหรับแม่นั้น กราฟชีวิตกลบัด่ิงลงเร็วกวา่พอ่ เพราะสุขภาพของแม่ตั้งแต่ระยะ
ปลายๆอายใุกล ้80 ปี เร่ิมอ่อนแอเป็นล าดบั แมไ้ม่มีอาการร้ายแรงถึงขั้นเขา้ไปรักษาตวัในโรงพยาบาล 
แต่ก็ตอ้งมีผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงเป็นโอกาสใหลู้กๆ โดยมีลูกสาวตวัหลกั 4 คน และตวัรอง 1 คน คือ 
พชัรินทร์ พชัรี ดวงรัตน์ ขา้พเจา้ และ นนัทนา ไดผ้ลดักนัมาปรนนิบติัแม่อยา่งต่อเน่ือง จวบจนวาระ
สุดทา้ยของแม่เม่ืออาย ุ82 ปี นบัวา่แม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นเน้ือนาบุญใหลู้กๆมีโอกาสทดแทนบุญคุณอยา่ง
เตม็ท่ีแลว้ 
 
                                 ความรักท่ีลูกๆมีต่อ พอ่-แม่ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ก็คงไม่แตกต่างไปจากครอบครัว
แบบไทยๆทัว่ไป แต่ส าหรับครอบครัวของเรา ก็คงตอ้งกล่าวซ ้ าอีกวา่ แบบอยา่งท่ีลูกๆไดรั้บมาจากพอ่-
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แม่ ไดมี้ส่วนขดัเกลาหล่อหลอมอุปนิสัยแห่งความรักและกตญัญูต่อบุพพการีเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ 
พอ่-แม่ ซ่ึงเป็นลูกคนสุดทอ้งทั้งคู่ ไดป้รนนิบติัดูแล คุณยา่-คุณยาย ในยามชราภายในบา้นพกัของเรา
จนถึงอายขุยัของท่านโดยมีหลานๆอยา่งพวกเราเป็นลูกมืออยูใ่กล้ๆ   ผลบุญมีจริงตามมาทนัสนองใน
ชาติน้ีเหมือนดัง่ท่ีพระท่านสอนไว ้กล่าวคือพ่อ-แม่ จึงมีความอบอุ่นใจยามชรา ฝากผฝีากไขไ้วก้บั
ลูกหลานไดเ้ช่นเดียวกนั... 
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                                                                วยัเรียน – วยัเร่งรู้                                                       
                                                                                                              
                         โรงเรียนแห่งแรกของขา้พเจา้ช่ือ " ส่ือสารสงเคราะห์" ตั้งอยูภ่ายในกรมการทหารส่ือ    
สารท่ีพอ่รับราชการทหารตลอดมาจนเกษียณอายรุาชการในต าแหน่งเจา้กรมมียศพลตรี ขา้พเจา้เรียน
หนงัสือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ก่อนท่ีจะยา้ยไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนราชินี ถนนมหาราชโดยพอ่จบั
ขา้พเจา้เรียนซ ้ าชั้นป .1 ใหม่ เพียงเพื่อใหข้า้พเจา้เรียนอยูเ่ป็นเพื่อนนอ้งสาวคนรองท่ีช่ือนนัทนาซ่ึงมีอายุ
ห่างจากขา้พเจา้เพียง 1 ปี แต่กลบัปรากฏวา่ครูไดแ้ยกเราทั้ง 2 คนใหเ้รียนคนละหอ้งมาตลอด ขา้พเจา้จึง
เสียเวลาไปฟรีๆ 1 ปี และกลายเป็น " พี่ใหญ่"ของเพื่อนร่วมชั้นตั้งแต่นั้นมา ทั้งยงัตอ้งคอยตอบค าถาม
ใครๆวา่ เหตุใดตอ้งเรียนชั้นเดียวกบันอ้งสาว ทั้งท่ีไม่ใช่ฝาแฝด เร่ืองน้ีเม่ือยงัเป็นเด็ก อาจเป็นปมดอ้ยใน
ใจของขา้พเจา้อยูบ่า้ง  ท่ีตอ้งเรียนชา้กวา่เพื่อนวยัเดียวกนัเป็นเวลา 1 ปี แต่นัน่ก็ยงัไม่ถึงกบัเป็นปัญหา
ใหญ่ เพราะขา้พเจา้มีความเคยชินมาตั้งแต่เล็กๆท่ีเร่ิมรับสภาพของความเป็นพี่สาวแลว้วา่ การเสียสละ
เพื่อนอ้งๆ เป็นหนา้ท่ีของพี่อยา่งเป็นธรรมดาไปเสียแลว้ ซ่ึงนอ้งสาวช่ือเล่นวา่ หนูเล็กคนน้ีไดเ้ป็น คู่หู
คู่ทุกขคู์่ยากกอดคอกนัมา จนทุกวนัน้ี ซ่ึงส่วนหน่ึงก็ตอ้งขอขอบคุณพ่อท่ีไดพ้ยายามปูทางท่ีจะท าใหเ้รา
ใกลชิ้ดกนัมาตั้งแต่แรก  
 
                                          ขา้พเจา้รักชีวิตนกัเรียนท่ีโรงเรียนราชินีมาก และจดจ าร าลึกถึงเสมอ เพราะ
เป็นวยัท่ีสนุกสนานแมจ้ะตอ้งอยูใ่นระเบียบวนิยัท่ีเขม้งวดมากและมีเร่ืองตอ้งรับผดิชอบพอสมควร ใน
การตอ้งท่องอ่านหนงัสือ เพื่อใหส้อบผา่นไปแต่ละชั้นเรียนดว้ยคะแนนในระดบัดี ซ่ึงขา้พเจา้พยายามมุ
มานะเพื่อใหติ้ดกลุ่มท่ีตอ้งแข่งขนักนัเรียน เพื่อหวงัชิงนัง่ "โต๊ะทอง" ท่ีไม่ใช่ท าดว้ยทองค า แต่รูปร่าง
ของโตะ๊มีลกัษณะพิเศษมีความสวยงาม โอ่อ่ากวา่โตะ๊เรียนทัว่ไป ซ่ึงมีอยูเ่พียงชั้นเรียนละ 1 ตวั 
นอกจากน้ี พวกกลุ่มเรียนเก่งจะถูกจดัใหน้ัง่แถวเดียวกนักบัผูท่ี้นัง่"โตะ๊ทอง"ดว้ย ส าหรับเพื่อนท่ีไดจ้บั
จองนัง่ "โตะ๊ทอง" อยูย่าวนานกวา่ใครมาจากสกุลบุนนาค ช่ือ สุริยา เป็นบุตรสาวคนเดียวของอาจารย์
สุภร                               
เพื่อนผูน้ี้ต่อมา เม่ือเรียนจบปริญญาเอกแลว้ไดเ้ป็นพระอาจารยข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
ไดรั้บพระราชทานตราจุลจอมเกลา้มีค าน าหนา้ "คุณหญิง" เป็นคนแรกของรุ่นน้ี  
                      
                 ตามนยัขา้งตน้ ขา้พเจา้ใคร่ขอเล่าเพิ่มเติมวา่ ส าหรับผูท่ี้ไดมี้โอกาสนัง่ "โต๊ะทอง" ก็มกัตอ้ง
รับต าแหน่งอ่ืนๆตามมาเป็นเกียรติยศและแบกภาระหนา้ท่ีหนกักวา่เพื่อนๆ คือ ต าแหน่งหวัหนา้ชั้นหรือ
นายหมวดประจ าชั้น โดยเห็นไดจ้ากปกเส้ือติดดว้ยเขม็อกัษรพระนามาภิไธยยอ่ "ส.ผ."ลงยา สีน ้าเงิน
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หรือเขียว อนัเป็นสัญญลกัษณ์ของความเป็นโรงเรียน "เจา้" เน่ืองจากองคอุ์ปถมัภผ์ูก่้อก าเนิดคือสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 ผูท้รงมีพระนามเดิมวา่ " เสาวภาผอ่งศรี" นอกจากน้ีท่านอาจารยใ์หญ่
หลายพระองคท์รงเป็นพระนดัดาใกลชิ้ดของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและเป็นสมาชิกราชสกุลเทวกุล 
ส าหรับตึกเรียนและตึกประชุมหลายหลงัในสมยัเดิมก็เป็นอาคารแบบยุโรปโบราณ และตึกหลงัหน่ึง
ไดรั้บพระราชทานนามเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระนางเจา้องคห์น่ึงในรัชกาลท่ี 5 เช่น "ตึกสุนนัทา
ลยั" เป็นตน้  
 
              ขา้พเจา้คงมีความฝังจิตฝังใจกบัโรงเรียนน้ีมากถึงกบันอนหลบัฝันไปบ่อยๆวา่ ขา้พเจา้ไดม้า
เดินหรือนัง่ท่ีตึกประชุมหลงัเก่าน้ีเสมอๆทั้งยงัจดจ ารายละเอียดของสภาพแวดลอ้มรวมทั้งหอ้งต่างๆ
ตลอดไปจนถึงพระรูป หมู่โต๊ะเกา้อ้ีอยา่งชดัเจน เสมือนเป็นเหตุการณ์เม่ือวนัวานเพิ่งอุบติัไม่นาน..... 
อยา่งน้ีแลว้จะไม่ใหข้า้พเจา้บอกวา่รักโรงเรียนราชินีมากไดอ้ยา่งไร......อีกทั้งวฒันธรรมแห่งชีวติ
ขา้พเจา้เกิดข้ึนจากท่ีน่ี และยงัคงติดตรึงแน่นเป็นรากฐานส าหรับหล่อเล้ียงชีวติท่ียงัคงผกูพนัธ์อยา่ง
แปลกประหลาดกบัโรงเรียนราชินีในกาลต่อมา ซ่ึงอาจยนืยนัประจกัษพ์ยานไดจ้ากบทความของขา้พเจา้
เร่ือง "จากราชินีสู่วงัเทวะเวสม์" ท่ีไดเ้ขียนข้ึนเพื่อน าลงหนงัสืออนุสรณ์ครบ 100 ปีของโรงเรียนราชินี
ท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามาลงพิมพไ์วแ้ลว้ใน บทท่ี 9 ของหนงัสือน้ี  
 
            เม่ือขา้พเจา้ไดก้ลบัไปร่วมงานบ าเพญ็กุศลครบ 100 ปีของโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.
2547 ท่ีผา่นมา อนัเป็นโอกาสใหข้า้พเจา้ไดร้ าลึกถึงความหลงัอีกคร้ังหน่ึง ทั้งการไดก้ราบรดน ้า
สงกรานตเ์หล่าคุณครูท่ีเคารพรักซ่ึงยงัมีร่างกายและจิตใจแขง็แรงสดช่ืน ในวยักวา่ 80 ปีแลว้ทั้งส้ิน การ
เดินเยีย่มชมตึกประชุมสุนนัทาลยัท่ีไดรั้บการบูรณะไวอ้ยา่งดีทุกหอ้ง แมจ้ะมีการปรับปรุง
สถาปัตยกรรมบา้งเล็กนอ้ย เช่น การยกบนัไดเวยีนชั้นสองแยกออกมาตั้งไวน้อกตึก แต่บรรยากาศและ
กล่ินอายแห่งความสง่างาม ยงัคงสะทอ้นประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสคุยกบั อาจารย์
ใหญ่คนปัจจุบนัของโรงเรียนช่ือ หม่อมหลวงประท่ินทิพย ์(เทวกุล) นาครทรรพ ซ่ึงเป็นก่ิงกา้นสาขา
ขององคผ์ูพ้ระราชทานก าเนิดของโรงเรียน รวมทั้งคณาจารยห์ลายท่าน และกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่า
ราชินี ท าใหข้า้พเจา้มีความมัน่ใจไดว้า่ โรงเรียนท่ีรักของขา้พเจา้ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีและ
ต่อเน่ือง ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจไวแ้ลว้วา่ ขา้พเจา้จะอุทิศเวลาส่วนหน่ึงหลงัเกษียณราชการ เพื่ออาสาช่วยเหลือ
งานของโรงเรียนตามท่ีมีโอกาสอ านวยและก าลงัความสามารถ เพื่อเป็นการแสดงกตญัญูกตเวทิตาคุณ
เยีย่งศิษยเ์ก่าทั้งหลายท่ียงัมีความผกูพนักบัโรงเรียนราชินีอยา่งไม่เส่ือมคลาย ......   
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                 ดว้ยความท่ีขา้พเจา้เป็นพี่คนโตท่ีมีนอ้งสาวคลานตามกนัมาเขา้เรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ีอีก
หลายคน คือ นนัทนา  พชัรินทร์ พชัรี และดวงรัตน์ ขา้พเจา้จึงจ าเป็นตอ้งส านึกไวใ้นหวัใจตลอดเวลาวา่ 
ขา้พเจา้จกัพึงระวงัรักษาเน้ือรักษาตวัเป็นพิเศษไม่ใหคุ้ณครูมาตราหนา้ขา้พเจา้ในทางเส่ือมเสียได ้มิ
เช่นนั้นแลว้ นอ้งๆของขา้พเจา้จะตอ้งตกท่ีนัง่ล าบาก ในการรับผลกรรมท่ีขา้พเจา้กระท าไวด้ว้ย เพราะ
คุณครูจะจดจ าสารพนัเร่ืองราวของพี่มาทบทวนความหลงัวา่กล่าวกบัรุ่นนอ้งๆท่ีตอ้งเรียนกบัคุณครูท่ี
เคยสอนขา้พเจา้มาก่อน......ซ่ึงหากเป็นวีระกรรมดีๆ ของพี่แลว้ นอ้งๆไดพ้ลอยหนา้บานไปดว้ย แต่
ตรงกนัขา้มหากเป็นพฤติกรรมแก่นแกว้เป็นท่ีอิดหนาละอาใจแลว้ นอ้งๆก็จะตอ้งเอาป๊ีบคลุมหวัไม่มี
โอกาสไดผ้ดุไดเ้กิดไปอีกนาน       
 
                                  ณ ท่ีโรงเรียนราชินีท่ีรักน้ี ยงัเป็นบ่อเกิดของความสัมพนัธ์ท่ีสนิทชิดเช้ือระหวา่ง 
เพื่อนๆและขา้พเจา้ท่ียงัคงมีความเยือ่ใยต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั เรายงัคงติดต่อพบปะกนัเป็นประจ าโดย
มีกลุ่มเพื่อนท่ีเป็นแกนส าคญัในการนดัหมายและจดัรูปแบบของงานเล้ียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การจดัรด
น ้าสงกรานตคุ์ณครูอาวโุสและรวบรวมเงินทองเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงกตญัญุตเวทิตาคุณแก่
คุณครูท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วยอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ขา้พเจา้จึงโชคดีท่ีมีเพื่อนรักท่ี มีน ้าใจ จริงใจ และเขา้ใจจิตใจ
กนัอยา่งไม่เส่ือมคลายในลกัษณะของกลัยาณมิตร เห็นไดช้ดัเจนจากบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนาน
ของงานเล้ียงรุ่นหรือครบรอบปีของโรงเรียน ซ่ึงมีความหมายส าหรับขา้พเจา้มาก แมว้า่ภาระกิจท่ี
หลีกเล่ียงไม่ไดห้ลายคร้ังท าใหข้า้พเจา้ตอ้งพลาดโอกาสไปร่วมงานเหล่าน้ี แต่เพื่อนๆก็ไม่เคยถือสาหา
ความหรือต่อวา่ต่อขานจนตดัขา้พเจา้ออกจากกลุ่มแต่อยา่งใด..จริงไหมจะ๊..เพื่อนจ๋า... 
                                                                        
 
                เม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษา ( ม.8) จาก โรงเรียนราชินีแลว้ แม่ของขา้พเจา้ประสงคอ์ยา่งแรง
กลา้ท่ีจะใหข้า้พเจา้เรียนแพทย ์แต่ขา้พเจา้ท าใหแ้ม่ตอ้งผดิหวงัในตวัขา้พเจา้เป็นคร้ังแรกในชีวติ ดว้ย
เหตุท่ีขา้พเจา้เป็นคนกลวัเลือดแดงๆ รวมทั้ง "ผ"ี มาก ประกอบกบัพี้นฐานความรู้ของวิชาดา้น
วทิยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิคส์และกลศาสตร์ไม่แขง็พอโดยพอ่ไดท้ดสอบความรู้ของขา้พเจา้ก่อนท่ี
ขา้พเจา้จะไปสอบเขา้มหาวทิยาลยั และดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงตอ้งเปล่ียนเขม็ทิศชีวิตมาเรียนต่อดา้น
รัฐศาสตร์การคลงัท่ีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ท่ีท าใหข้า้พเจา้ตอ้งเผชิญกบัค าถามประจ าวนัของพ่อ-แม่
และญาติพี่นอ้งเพื่อนฝงูทั้งหลายวา่.. "จบแล้วจะไปท าอะไร".. เพราะช่ือสาขาวชิาน้ีไม่ส่ือความท่ีชดัเจน
นกั ซ่ึงในช่วงนั้น ขา้พเจา้เองก็ไม่อาจใหค้  าตอบท่ีเหมาะสมได ้รู้แต่เพียงวา่ เป็นการเลือกสาขาวชิาท่ี
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สอดคลอ้งกบัความชอบและความถนดัของตวัเองอยา่งยิง่แลว้ ส าหรับความหวงัของแม่ในการอยากมี
ลูกเป็นหมอ ก็สมดงัใจเป็นอยา่งยิง่แลว้กบัลูกสาวคนท่ีช่ือ รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพชัรินทร์ เภกะ
นนัทน์ 
    
                                    ขา้พเจา้หลงรักสถาบนัแห่งน้ีมากเพราะมีปรมาจารย ์"ในฝัน" ผูท้รงคุณวุฒิท่ีรัก
การสอนอยา่งมีศาสตร์และศิลป์ มีเทคนิคท่ีท าใหนิ้สิตรู้จกันึกคิดตาม-คิดต่ออยา่งสมเหตุผล และท่ี
ส าคญัคือตวัอยา่ง ( Cases) ต่างๆท่ีหยบิยกข้ึนมาอา้งอิงประกอบการสอนนั้น ช่างเหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาและมีความหลากหลาย ท่ีช่วยสนบัสนุนใหค้วามเป็น "นามธรรม"ของสาขาวชิาน้ีมีความ
ชดัเจนจนสร้างการยอมรับแก่ลูกศิษยเ์ป็นอยา่งยิง่ อาจารยเ์หล่าน้ีหลายท่านไดเ้สียชีวติไปแลว้ เช่น ดร.
ประกอบ หุตะสิงห์ ม.ร.ว เสนีย ์ปราโมช ดร.ประยรู กาญจนดุล อาจารยร์อง ศยามานนท ์ อาจารยเ์กษม 
อุทยานิน ดร.วสิิฎฐ ์ประจวบเหมาะ อาจารยทิ์พย ์นาถสุภา ดร.นิคม จนัทรวทุิร เป็นตน้ ส่วนท่านท่ียงัมี
ชีวติอยูแ่ละยงัคงท าคุณประโยชน์แก่แผน่ดินเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป เช่น ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ดร.
อุกฤษณ์ มงคลนาวนิ ดร.เขียน ธีระวทิย ์ดร.สมศกัด์ิ ชูโต ดร.ฉตัรทิพย ์นาถสุภา ดร.ประชุม โฉมฉาย  
อาจารยป์ระหยดั หงษท์องค า อาจารยจ์รูญ-สุพตัรา สุภาพ ดร. กุสุมา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา  เป็นตน้ ซ่ึง
ขา้พเจา้เป็นหน้ีบุญคุณของท่านอาจารยเ์หล่าน้ีมากเหลือคณานบั ท่ีท่านสร้างโอกาสให้ขา้พเจา้มีความรู้
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงกบัแขนงวชิาการดา้นการปกครอง กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจดัการ 
จิตวทิยา และมนุษยศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงยงัประโยชน์มหาศาลแก่ชีวติในวยัท างาน-วยัผูใ้หญ่ของขา้พเจา้
เป็นอยา่งดี อนันบัเป็นรากฐานอนัแขง็แรงอีกดา้นหน่ึงท่ีช่วยใหข้า้พเจา้เอาตวัรอดมาไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล แมเ้ม่ือยามท่ีตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในชีวิตท่ีหนกัหน่วงหลายคร้ังหลายคราในกาลเวลา
ต่อมา...... 
 
                                    
                              ส าหรับเพื่อนๆของขา้พเจา้ท่ีคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯรุ่น 17  ลว้นแลว้แต่เป็นยอดมิตร
สหายในทางเก้ือกลูกนั กล่าวคือในยามท่ีเรายงัเป็นนิสิตอยู ่เพื่อนคนใดขยนัจดเลคเชอร์เขา้ชั้นเรียน
สม ่าเสมอ มีผลการเรียนในระดบัดี ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม "พวกทมีชาติ"  ก็จะถูกเกณทใ์หต้ั้งกองติวเขม้
เพื่อนๆท่ีมวัแต่ไปท ากิจกรรมคณะ เพื่อช่วยกนัยกทั้งโขยงสอบผา่นจนจบปริญญาออกมาพร้อมๆกนั  
ต่อมาแมว้า่แต่ละคนจะมีหนา้ท่ีการงานท่ีแตกต่างกนัหรือยศฐาบนัดาศกัด์ิสูงต ่าอยา่งไร พวกเราก็ยงัคบ
หากนัอยา่งสม ่าเสมอไม่เปล่ียนแปลงเลย ส่วนคนท่ีเด่นและเก่งกิจกรรม ก็จะไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธาน
รุ่น เช่น เกียรติสม กล่ินสุวรรณ ดร.เสาวราช สัจจมาค จุฑามาศ ศิริวรรณ ปานสรวง ชุมสาย ณ อยธุยา 
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ประเสริฐ โยธีพิทกัษ ์อุดมศกัด์ิ อศัวรางกรู พชัร์พงศ ์อภิชาตะพงศ ์เป็นตน้ เพื่ออุทิศตนรับใชเ้พื่อนฝงู 
ในการประสานงานจดังานเล้ียงสังสรรเป็นการประจ า และในยามเพื่อนคนใดมีสุขเช่นไดรั้บการเล่ือน
ต าแหน่ง งานแต่งงานของลูกๆ ก็จะนดัชุมนุมกนัแสดงความยนิดีปรีดาอยา่งจริงใจ แต่เม่ือยามใดท่ีเพื่อน
ทุกขร้์อนไดรั้บความไม่เป็นธรรม หรือ พอ่เจบ็ แม่ตาย ก็จะไดรั้บน ้าใจไมตรีจากผองเพื่อนท่ีมาแสดง
ความเห็นอกเห็นใจอยา่งหนาแน่น และไม่ทอดทิ้งกนัเลย ซ่ึงนบัต่อแต่น้ีเป็นตน้ไป ขา้พเจา้ก็ไดต้ั้ง
ความหวงัอยา่งเตม็เป่ียมวา่ เม่ือขา้พเจา้เกษียณอายรุาชการในปีน้ีแลว้ เพื่อนๆจะยงัคงรวมกลุ่มกนัเหนียว
แน่นเช่นน้ี เพื่อท่ีขา้พเจา้ซ่ึงจะเร่ิมมีเวลาวา่งเพราะเกษียณอายรุาชการแลว้  จะไดเ้ขา้ไปร่วมชุมนุม
บ่อยคร้ังกวา่แต่ก่อน  ไม่วา่จะเป็นงานสิงห์ด าคืนสู่เหยา้ และ กิจกรรมกลุ่มอ่ืนๆ...นะจะ้เพื่อนๆท่ีรัก ..... 
 
                                                      ******************************* 
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                                                              สะไภ้ธปท.-จุดเร่ิมต้นทีล่งตัว                                                                                           
 
                      เม่ือขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสอง สาขารัฐศาสตร์การ
คลงัจากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยัแลว้ เพื่อนท่ีเป็นหลานสาวคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร (อดีตผูช่้วยผูว้า่
การยคุท่านผูว้า่การ ดร.ป่วย อ๊ีงภากรณ์) ไดช้วนขา้พเจา้มาสอบเขา้ท างาน ซ่ึงไดส้อบผา่นเขา้มาเป็น
เศรษฐกรผูช่้วยรุ่นแรกของสาขาวชิาน้ีท่ีฝ่ายวชิาการของธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) ซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบสังคมและวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงแมจ้นถึงปัจจุบนั กล่าวคือ ผูบ้ริหาร
และพนกังานทุกระดบัส่วนใหญ่ ต่างทุ่มเทท างานแข่งกบัเวลาอยา่งมากกบัพนัธกิจของประเทศชาติท่ีไม่
มีวนัจบส้ิน ดงัรายละเอียดท่ีขา้พเจา้ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “เส้นทางสู่ ธปท.” ในวารสาร 
“พระสยาม” และน ามาลงพิมพซ์ ้ าในบทท่ี 10 ของหนงัสือเล่มน้ี                                                                                                          
 
                                    ในระยะเร่ิมตน้ชีวิตการท างานนั้น พนกังานธปท.รวมทั้งขา้พเจา้จะเขา้มาสถานท่ี
ท างานตั้งแต่เชา้ตรู่เพื่อหาท่ีจอดรถยนต ์ในท่ีร่มๆใตเ้งาชายคาตึกหรือตน้ไมใ้หญ่  ส าหรับกรณีของ
ขา้พเจา้นั้น ยงัไม่ทนัท่ีจะหยอ่นกายลงนัง่ท่ีโตะ๊ท างาน ขา้พเจา้มกัจะพบวา่ แมเ้ขม็นาฬิกาเพิ่งช้ีท่ีเวลา 
7.00 น.เท่านั้น ผูท่ี้ควบคุมดูแลงานของขา้พเจา้ซ่ึงเป็นชายวยักลางคน ช่ือคุณศุภชยั ศรีกสิพนัธ์ุไดย้นืรอ
เตรียมสั่งงานขา้พเจา้อยูแ่ลว้ดว้ยใบหนา้ท่ีเคร่งเครียดเอาจริงเอาจงั  อยา่งไรก็ตามเม่ือท างานไปไดร้ะยะ
หน่ึง ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมเคยชินแลว้ท่ีจะตอ้งรับงานก่อนชัว่โมงท างานอยูเ่สมอๆ และ ณ จุดเร่ิมตน้ของชีวิต
การท างานน้ีเองท่ีขา้พเจา้ไดถู้กเพาะบ่มนิสัยหนกัเอา-เบาสู้งานมาจากท่านผูน้ี้  อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้ได้
ท างานในหน่วยงานเดิมต่อมาอีก 2-3  ปีก่อนท่ีจะถูกส่งตวัไปอบรมท่ีสหรัฐอเมริกา และเม่ือกลบัมาไม่
นาน ขา้พเจา้ก็ยา้ยหน่วยงานและไม่ไดเ้วยีนกลบัมาท างานกบัท่านผูน้ี้อีกเลยจนท่านไดถึ้งแก่กรรมใน
ระยะเวลาต่อมาอีกสิบกวา่ปีต่อจากนั้น 
 
                                   คร้ันแลว้ บุพเพสันนิวาส ไดช้กัพาเน้ือคู่มาสู่ขา้พเจา้ในช่วงระยะท่ีตอ้งมาถึงท่ี
ท างานตั้งแต่ไก่โห่น้ีเอง พระเอกคนเดียวในชีวติของขา้พเจา้คนน้ี เป็นหนุ่มนกัเรียนทุน ธปท.รุ่นแรกท่ี
เพิ่งส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีดา้นเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัลอนดอนท่ีเดียวกบัท่านผูว้า่การ ดร.
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ช่ือ ประทีป สนธิสุวรรณ ซ่ึงใครๆก็พดูถึงกนัอยูม่าก เพราะในเวลานั้น เพิ่งมีนกัเรียนทุน
ของ ธปท.ส าเร็จการศึกษากลบัมาเพียง 3 คนเท่านั้น( อีก 2 คนคือ คุณวิจิตร สุพินิจ และคุณไพบูลย ์
วฒันศิริธรรม) ขา้พเจา้จ  าไดว้า่ หนา้ตาท่าทางของเขาเป็นนกัวชิาการเตม็ตวั รูปร่างสูงโปร่ง ผวิขาว สวม
แวน่สายตาเคร่งขรึมเหมือนนายแพทย ์ส าเนียงพดูภาษาองักฤษเป็นแบบองักฤษสมบูรณ์แบบ ท่าทาง
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เดินเร็วๆเหมือนคนมีธุระเร่งด่วนอยูต่ลอดเวลา และถือกระเป๋าเอกสารหนงัสีด าใบโต นอกจากน้ี มี
ขอ้มูลอ่ืนๆ ตามท่ีขา้พเจา้รู้ไดเ้องและผูอ่ื้นมาเล่าใหฟั้งท่ีเห็นตรงกนัคือ เป็นหนุ่มไฟแรง มีอุดมการณ์สูง 
และพดูจาตรงไปตรงมาอยา่งท่ีเรียกวา่ เป็นคนปากกบัใจตรงกนั อีกทั้งเป็นนอ้งชายท่ีพี่กทัลี สมบติัศิริ 
อดีตบรรณารักษห์้องสมุด ธปท.โปรดปรานรักใคร่ช่ืนชม และใหค้วามสนิทสนมเป็นหนกัหนา ถึงขั้นท่ี
ไดช้กัน าไปท าความรู้จกักบัครอบครัวจนเป็นท่ีเอ้ือเอน็ดูของท่านพระยามไหศวรรคส์มบติัศิริ ซ่ึงเป็น
บิดาของพี่กทัลี ......  
 
                                   เม่ือแรกพบกนันั้น ขา้พเจา้สังเกตวา่ เขาเฟ่ืองมากในหมู่สาวๆสวยๆนกัเรียนนอก
รุ่นเดียวกนั  ทุกๆเชา้ก่อนเร่ิมท างานประจ าวนั หนุ่มคนน้ี  มกัชอบถือหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสทเ์ดิน
ผา่นมานัง่อ่านท่ีโตะ๊ท างานของขา้พเจา้ซ่ึงตั้งอยูค่นละหน่วยงานท่ีเขาสังกดัอยู ่(เขาอยูห่น่วยการเงิน 
ส่วนขา้พเจา้อยูห่น่วยการคา้ ฝ่ังตรงกนัขา้มกนั) เขาอ่านหนงัสือพิมพพ์ร้อมคุยกบัคุณไพบูลย ์วฒันศิริ
ธรรม ซ่ึงมกัมายนืเตร็ดเตร่ท่ีโตะ๊คุณหญิงชฎา ท่ีขณะนั้นยงัใชน้ามสกุลกฤษณามระ และนัง่ท างานใกล้ๆ
โตะ๊ขา้พเจา้ ทั้งน้ีอนัท่ีจริงแลว้ เขาคุยกบัขา้พเจา้วนัละเพียงไม่ก่ีค  า ส่วนใหญ่มกัเล่าเก่ียวกบั เร่ืองของ
หลานๆท่ีนัง่ติดรถของเขามาดว้ยกนัตั้งแต่เชา้เพื่อไปส่งท่ีโรงเรียนสามเสนวทิยาลยั ท าใหข้า้พเจา้แอบ
นิยมวา่เขาเป็นคุณนา้น ้าใจดีท่ีท าตวัเป็นผูป้กครองใหลู้กๆของพี่สาวท่ีอยูบ่า้นเดียวกนั เร่ืองท่ีคุยกนั
มกัจะเป็นเร่ืองจุกๆจิกๆของเด็กๆในความดูแลของเรา ซ่ึงเป็นประเด็นร่วมกนั เน่ืองจากขา้พเจา้ก็ตอ้ง
รับภาระต่อจากพ่อในการเป็นสารถีขบัรถรับ-ส่งนอ้งๆไปโรงเรียนทุกๆเชา้ก่อนเขา้ท างานเหมือนกนั 
เราทั้งสองคนจึงเปรียบเสมือนพวกมี "เรือพว่ง" ตั้งแต่ยงัเป็นหนุ่ม-สาวโสด  
 
                             กิจวตัรช่วงเชา้เช่นน้ีด าเนินต่อมา 1-2 เดือนซ่ึงเป็นท่ีสังเกตไดข้องหวัหนา้และเพื่อน
ร่วมงานของขา้พเจา้ จนเร่ิมมีเสียงกระเซา้เยา้แหยบ่า้ง ในบางเวลามีกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่นงาน
กิฬาระหวา่งธนาคาร ประเภทแรคเก็ต เช่น เทนนิสและ แบดมินตนั ซ่ึงเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัและงาน
เล้ียงแลว้ เขามกัตอ้งท าหนา้ท่ีสุภาพบุรุษในการขบัรถพาสาวๆไปส่งท่ีบา้น ซ่ึงขา้พเจา้มิไดใ้ชบ้ริการน้ี 
เน่ืองจากขบัรถยนตเ์อง นอกจากน้ี ไดมี้การพบปะกนัในโอกาสต่างๆบา้งเป็นคร้ังคราวเป็นลกัษะเกาะ
กลุ่ม เช่น การร่วมท่องเท่ียวต่างจงัหวดักบัคณะเพื่อนๆ เช่น ท่ีเขาใหญ่ จึงท าใหเ้รารู้จกัสนิทสนมกนัมาก
ข้ึน  แต่แลว้ ไดมี้เหตุท าใหเ้ราทั้งสองคนตอ้งพรัดพรากกนัไปช่วงหน่ึง เม่ือ ธปท.ส่งเขาไปดูงานท่ี
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 เดือน อยา่งไรก็ตาม เขาไดเ้ขียนจดหมายมาคุยกบัขา้พเจา้อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ขา้มประเทศน้ี ไดส่้งสัญญาณใจท่ีขา้พเจา้รู้สึกไดเ้ป็นคร้ังแรกในชีวิตวา่มีความพิเศษกวา่
ความเป็นเพื่อนธรรมดา 
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                        เม่ือเขากลบัมาเมืองไทย ก็ไดเ้ร่ิมมีเพื่อนๆหลายคนท่ีไดแ้ต่งงานไปก่อนหนา้น้ีแลว้ ท า
ตนเป็นแม่ส่ือ-พอ่ส่ือสนบัสนุนเรา โดยเฉพาะคู่คุณเริงชยั-ณฏัฐา มะระกานนท ์มกัจะจดัเล้ียงขา้วท่ีบา้น
และเจาะจงเชิญเราทั้งคู่  หรือชวนไปดูหนงัพร้อมครอบครัวของเพื่อน และต่อมาเขาก็เร่ิมออกปากชวน
ขา้พเจา้ไปเท่ียวตามล าพงั ซ่ึงขา้พเจา้ก็จะปฏิเสธทุกคร้ัง ซ่ึงมิใช่เป็นการเล่นตวั แต่ขา้พเจา้รู้ดีแก่ใจวา่ 
พอ่-แม่ยอ่มไม่พอใจท่ีขา้พเจา้จะออกไปเท่ียวเตร่กนัเช่นน้ี ซ่ึงเม่ือขา้พเจา้ให้เหตุผลท่ีไม่สะดวกใจแก่เขา
ไป หนุ่มผูน้ี้จึงเดินหนา้ต่อดว้ยการเขา้มาขออนุญาตกบั พอ่-แม่ท่ีบา้น และปรากฏวา่ ไดรั้บไฟเขียวเสมอ 
อยา่งไรก็ตาม ต่อมา แม่ไดไ้ปแอบเตือนเขาลบัหลงัขา้พเจา้วา่ บา้นน้ีมีลูกสาวก าลงัเร่ิมวยัรุ่นหลายคน 
พอ่-แม่ไม่สบายใจท่ีเขาจะเทียวไปเทียวมาอยา่งไร้จุดหมาย เพราะจะสร้างตวัอยา่งท่ีไม่ดีแก่นอ้งๆ  
 
                             วนัหน่ึง เขาชวนขา้พเจา้ไปรับประทานอาหารกลางวนัตามล าพงั และออกปากขอ
ขา้พเจา้แต่งงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วมาก เน่ืองจากเราเพิ่งคบหาดูใจกนัเพียง 6 เดือน เขาบอกวา่ 
การท่ีตอ้งเร่งรัด เพราะเขาเกรงใจพอ่-แม่ของขา้พเจา้ จึงตอ้งการแสดงความจริงใจวา่ "รักจริงหวงัแต่ง"  
ขา้พเจา้คิดหนกัอยูช่ัว่ครู่หน่ึง (แมจ้ะแอบซาบซ้ึงและปลาบปล้ืมมากๆ)  ใจหน่ึงก็คิดห่วงหนา้ห่วงหลงั
เก่ียวกบัภาระกิจท่ีมีต่อนอ้งๆท่ีอยูใ่นวยัเรียนท่ีขา้พเจา้ช่วยพอ่-แม่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด ตั้งแต่การช่วยติว
หนงัสือตลอดไปจนถึงการขบัรถรับ-ส่งท่ีโรงเรียน อีกใจหน่ึงก็ยงัไม่แน่ใจตนเองวา่จะมีความพร้อมใน
ดา้นคุณสมบติัท่ีจะเป็นภรรยาท่ีดีของใครหรือยงั ? นอกจากนั้น ยงัแอบหวัน่ใจนิดๆวา่ สมาชิกในชมรม
สาวโสดท่ีขา้พเจา้เป็นนายกชมรมฯอยู ่( มีดว้ยกนั 5 คน แต่ปัจจุบนัเหลือเป็นโสดอยูค่นเดียวและชมรม
ฯไดส้ลายไปนานแลว้ ) คงไม่เป็นปล้ืมการตดัสินใจคร้ังน้ีโดยไม่ปรึกษาหารือชมรมฯก่อน..  
 
                          ดว้ยอานุภาพความรักของหนุ่มใจร้อน เขาไดเ้พียรพยายามพดูกล่อมใหข้า้พเจา้คลาย
กงัวลและมีความสบายใจทุกๆประเด็นท่ีขา้พเจา้หยบิยกปัญหาข้ึนมา ซ่ึงอาจจะเป็นความปริวติกเกินกวา่
เหตุของขา้พเจา้อยูบ่า้ง ในท่ีสุดขา้พเจา้จึงไดต้กลงปลงใจสวมแหวนหมั้นต่อหนา้พ่อ-แม่และญาติผูใ้หญ่
ทั้ง 2 ฝ่ายท่ีบา้นของขา้พเจา้ เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2514 ซ่ึงเขาเป็นฝ่ายไปหาฤกษย์ามมาเองโดยไดบ้อก
ขา้พเจา้วา่วนัน้ีเป็น "เทวฤีกษ"์ของปี คือ ยกความเป็นใหญ่ใหผู้ห้ญิง ทั้งเขายงัไดก้ล่าววาจาเป็นค ามัน่
สัญญาอยา่งซ้ึงใจตอนสวมแหวนหมั้นวา่ "พีจ่ะรักและรับผดิชอบต่อน้องตลอดไป" ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้นม
มือไหวรั้บไวด้ว้ยความเช่ือถืออยา่งปราศจากขอ้สงสัย เพราะตั้งแต่คบหากนัในระยะเวลาสั้นๆ ขา้พเจา้
ประทบัใจตลอดมาต่อ การท่ีเขาไดแ้สดงออกอยา่งสม ่าเสมอถึงความเป็นลูกท่ีรักกตญัญูต่อพอ่-แม่ของ
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เขาและเป็นท่ีพึ่งไดข้องพี่ๆและหลานๆของเขา คร้ันเม่ือเพิ่มขา้พเจา้เป็นสมาชิกในครอบครัวของเขาใน
ฐานะภรรยา ขา้พเจา้ยอ่มมัน่ใจวา่จะไดรั้บความอบอุ่นใจจากเขาดว้ยเช่นกนั........ 
 
                             วนัรุ่งข้ึนเราทั้งคู่ไปท างานตามปกติ ปรากฏวา่ หลายคนสังเกตเห็นแหวนหมั้นท่ี
น้ิวนางซา้ยของขา้พเจา้ จึงเป็นท่ีต่ืนเตน้ประหลาดใจมากมายของเพื่อนๆในธปท. เพราะก่อนหนา้น้ี 
ขา้พเจา้และคู่หมั้นไม่มีท่าทีจะลงเอยกนัรวดเร็วเช่นน้ี มิหน าซ ้ าเพื่อนหญิงบางคนยงัมานินทากาเลเก่ียว
กบัคุณประทีปใหข้า้พเจา้ฟังอนัเป็นหวัขอ้พดูคุยปกติของหนุ่มๆสาวๆโดยไม่ระแคะระคายแมแ้ต่นอ้ยวา่ 
ไดจุ้ดใตต้  าตอทอ่นใหญ่เสียแลว้....  
 
                              แผนการร่วมชีวติคู่ของเราไดเ้ร่ิมข้ึนจากการมองหาเรือนหอ ซ่ึงมีเง่ือนไขส าคญัท่ี
คุณสมบติัของท่ีตั้งของบา้นวา่ สมควรใหอ้ยูใ่กลบ้า้น พอ่-แม่ของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง อนัเป็นประเพณีท่ี
อบอุ่นแบบไทยๆ อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุดเราไดต้ดัสินใจท่ีจะซ้ือบา้นทรงไทยหลงัหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูต่รงกนั
ขา้มบา้น พอ่-แม่ของขา้พเจา้ในกรุงเทพมหานครใน ซอย 28 ถนนลาดพร้าว บา้นน้ีเจา้ของบา้นปลูกไว้
ตั้งใจจะอยูเ่อง  แต่ดว้ยความท่ีครอบครัวเราสนิทสนมกนั และเขามีความเห็นใจในความจ าเป็นท่ี
เร่งด่วนน้ี  จึงยนิดีขายให ้ซ่ึงส าหรับเรือนหอหลงัน้ี เรารักตั้งแต่แรกเห็น  เพราะตวับา้นร่มเยน็แวดลอ้ม
ดว้ยแมกไมใ้หญ่หนา้สนาม มีตน้มะม่วงคู่พนัธ์อกร่องและหวัชา้ง ส่วนลกัษณะบา้นเป็นทรงไทยก่ึงตึก 
ซ่ึงก่อสร้างจากไมแ้ดงและไมส้ักท่ีมาจากโรงไมข้องเจา้ของบา้นท่ีมีอาชีพหลกัคา้ขายไมส้ร้างบา้น จึง
เป็นเคร่ืองประกนัความมัน่คงแขง็แรงมาจนทุกวนัน้ี... 
 
                         เม่ือการตกแต่งเรือนหอเรียบร้อยแลว้ เราจึงไดอ้อกการ์ดงานแต่งงานท่ีก าหนดข้ึนใน
วนัท่ี 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2514 โดยมีพระยามไหยสวรรคส์มบติัศิริ เป็นประธานในพิธีสวมมงคล
สมรส  ขา้พเจา้ยงัระลึกไดไ้ม่ลืมเลือนถึงชีวติสมรสท่ีหวานช่ืนนั้นอยูเ่สมอ แมว้า่วนัเวลาจะผา่นล่วงมาก
วา่ 30 ปี   ทั้งน้ีเพราะเจา้บ่าวของขา้พเจา้มีความครบถว้นในคนเดียวกนั คือ เป็นทั้งสามีท่ีโรแมนติค พูด
ไพเราะ เอาใจใส่ภรรยาอยา่งสม ่าเสมอ เตม็เป่ียมไปดว้ยความเมตตาเอ็นดูชดเชยกบัการท่ีขา้พเจา้ไม่เคย
มีพี่ชาย เป็นคู่คิดคู่ใจทุกเร่ือง ไม่รังเกียจท่ีจะช่วยท างานบา้น โดยเฉพาะการลา้งชามหรือซกัเส้ือผา้ ( 
ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ก่ียงใหเ้ขาท านะคะ แต่เขาอาสาเอง เพื่อเหลือเวลาใหไ้ดพ้กัผอ่นพร้อมๆกนั) และมีความ
เป็นสุภาพบุรุษท่ีใหเ้กียรติยกยอ่งสตรีไม่กดข่ีเหยยีดหยาม  ดว้ยเหตุน้ี เขาจึงไม่เคยเป็นฝ่ายชวนขา้พเจา้
ทะเลาะก่อนเลย จะมีก็แต่ขา้พเจา้ท่ีมกัเอาแต่ใจตวั และแสนแง่แสนงอนใส่เขาเสมอในยามท่ีเขาตอ้ง
หมกมุ่นกบัภาระหนา้ท่ีการงานจนลืมค าเตือนของขา้พเจา้ท่ีใหพ้กัผอ่นบา้ง เพราะ นอกเหนือจากงาน
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ประจ าแลว้เขา ยงัผกูพนักบัการสอนหนงัสือพิเศษในช่วงเยน็และคร่ึงวนัเสาร์ตามมหาวิทยาลยัต่างๆท่ี
ท าอยูเ่ดิมก่อนแต่งงานแลว้ ขา้พเจา้เองจึงอดไม่ไดท่ี้ตอ้งแบ่งเบาภาระเขาบา้งโดยช่วยตรวจขอ้สอบให ้มิ
เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลาหาความสุขใส่ตวัดว้ยกนัมากนกั 
 
                   ในส่วนของความเป็นลูกเขยคนโตนั้น พอ่-แม่ของขา้พเจา้รักและนบัถือเขามาก โดยมกัขอ
ค าปรึกษาหารือในเร่ืองต่างๆมากกวา่ท่ีจะขอจากขา้พเจา้เสียอีก นอกจากน้ี นอ้งๆของขา้พเจา้ท่ีเคยออก
อาการหวงๆพี่สาวเม่ือช่วงแรกๆท่ีพบหนา้กนั ก็กลบัใจมาสนิทสนมรักใคร่ราวกบัเป็นพี่ชายแท้ๆ  
ขา้พเจา้เองไดต้ั้งใจท่ีจะท าตนเป็นลูกสะไภท่ี้ดี (ญาติๆของสามีเอ่ยปากชมบ่อยๆค่ะ) โดยเราจะชวนกนั
ไปกราบเยีย่มเยยีนคุณพอ่-คุณแม่ของเขาท่ีบา้นในสวนพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการทุกอาทิตย์
อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นบา้นท่ีเราช่วยกนัเก็บเงินปลูกใหท้่านอยูอ่ยา่งสุขสบายแทนเรือนหลงัเก่าท่ีอยูริ่ม
แม่น ้าเจา้พระยา ทั้งน้ีส่ิงใดท่ีไดรั้บการออกปากไหวว้าน เราจะสนองให้อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
อาจกล่าวไดว้า่ ขา้พเจา้เป็นสะไภค้นสุดทอ้งท่ีโชคดี เพราะคุณพอ่-คุณแม่ และญาติของสามี ใหค้วามรัก
ใคร่เอ็นดูขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นก าลงัใจใหชี้วติครอบครัวของเรามีความสุขสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่    
 
                   สามีของขา้พเจา้เป็นคนธรรมะธรรมโม และไม่ชอบเท่ียวเตร่มากนกั หากมีเวลาวา่งเม่ือใด 
ถา้ไม่พกัผอ่นในบา้น  ก็มกัจะชวนขา้พเจา้ไปวดั เพื่อนัง่สมาธิบนพื้นกระเบ้ืองเยน็ๆในโบสถ ์โดย
เฉพาะท่ีอุโบสถวดัเบญจมบพิตร ซ่ึง ณ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี เขาเคยพาขา้พเจา้มานัง่เฝ้าชมความงาม
ของพระประธานบ่อยๆ ตั้งแต่เม่ือคร้ังยงัเป็นเพียงเพื่อนท่ีรู้ใจ ส าหรับในยามค ่าคืนก่อนเขา้นอน เรา
มกัจะชวนกนัมาสวดมนตท่ี์หอ้งพระในบา้น ซ่ึงเขาลงมือจดัโตะ๊หมู่บูชาดว้ยตนเอง ซ่ึงในเวลาต่อมาไม่
นานหลงัการแต่งงาน เขาก็ไดเ้ขา้สู่พิธีอุปสมบทเพื่อสนองพระคุณบิดา-มารดาตามประเพณีไทย ทั้งน้ี 
เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ ภรรยาไม่มีโอกาสไดเ้กาะชายผา้เหลือง เพราะสามีเลือกช่วงเวลาบวชในขณะท่ี
ขา้พเจา้ถูก ธปท.ส่งไปอบรมท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 เดือน และกลบัมาสึกเขาพอดีหลงัจากลงจาก
เคร่ืองบินกลบัประเทศไทยเพียงวนัเดียว 
 
                     หลงัจากไดล้าสิกขาบทแลว้ เราทั้งสองคน มีเหตุตอ้งหอบห้ิวไปใชชี้วติคู่ท่ีสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจาก ธปท.ไดส่้งคุณประทีปไปศึกษาต่อ ณ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดเป็นเวลา 1 ปี ท่ี Kennedy School 
of Government ส่วนขา้พเจา้นั้น สามียืน่ค  าขาดใหล้าออกจากงานและสนบัสนุนใหเ้รียนปริญญาโทต่อ
ในสาขา Money & Banking ท่ี Northeastern University ท่ีเมืองแมทซาชูเซ็ท ซ่ึงการกลบัมาเป็น
นกัศึกษาใหม่อีกคร้ังหน่ึงของขา้พเจา้คร้ังน้ี มีขอ้ดีหลายอยา่ง เพราะมีก าลงัใจอนัอบอุ่นอยูเ่คียงขา้ง ท่ี
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ช่วยลดความเคร่งเครียดในยามเร่งรีบท่ีตอ้งอุตสาหะมุมานะเรียนใหจ้บพร้อมสามีในเวลาเพียงปีเดียว 
ซ่ึงนบัเป็นภาระหนกัส าหรับขา้พเจา้เม่ือเทียบกบันกัเรียนทุน กพ.อ่ืนๆในมหาวทิยาลยัเดียวกนัน้ีท่ีส่วน
ใหญ่ใชเ้วลาสบายกวา่ คือ 2 ปีข้ึนไป  อยา่งไรก็ตาม ชีวิตคู่ในต่างแดนน้ี เป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่ายิง่
ส าหรับเรา เพราะเปิดโอกาสใหไ้ดร่้วมสุขร่วมทุกขก์นัตามล าพงั เพื่อเรียนรู้อุปนิสัยกนัมากยิง่ข้ึน ท าให้
เรามีความแขง็แกร่งมากข้ึนทั้งทางกายและทางใจ ..  
 
               ในระหวา่งน้ี เรายงัมีโชคอีกชั้นหน่ึงท่ีไม่นึกฝันมาก่อน คือ นอ้งเขยและนอ้งสาวของขา้พเจา้ 
ช่ือ ดร.สารสิน-นนัทนา วีระผล ไดบ้งัเอิญมาศึกษาระดบัปริญญาเอกต่อท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด และมีท่ี
พกัในหอนกัศึกษาเดียวกนักบัเราท่ี Peabody Terrace ริมฝ่ังแม่น ้าชาลส์ จึงเป็นโอกาสไดอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่ง
มีความสุข สามีของขา้พเจา้นั้นเคยมีความประสงคจ์ะเรียนปริญญาเอกต่อท่ีน่ี แต่ธปท.ยงัไม่สนบัสนุน 
เน่ืองจาก ธปท.ยงัขาดแคลนบุคคลากร  ดงันั้น เม่ือส าเร็จการศึกษาพร้อมกนัแลว้ เราไดบิ้นผา่นทวปี
ยโุรปแวะเยีย่มท่านอาจารยป๋์วย อ๊ึงภากรณ์ ท่ีองักฤษก่อนกลบับา้น ซ่ึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆท่ีประทบัใจ
มาก เน่ืองจากการตอ้นรับอยา่งง่ายๆและอบอุ่นของท่านพร้อมครอบครัว แมว้นัเวลาจะผา่นล่วงมานาน
แลว้ แต่ขา้พเจา้ยงัร าลึกไดดี้ถึงบรรยากาศของฤดูร้อนบนเรือท่ีท่านชวนเราทั้งสองไปสลบัเปล่ียนกนั
เป็นฝีพายตลอดล าคลองในมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์โดยไม่คาดคิดวา่ คร้ังน้ีจะเป็นโอกาสสุดทา้ยท่ีท่าน
จะไดพ้บเราทั้งสองพร้อมๆกนัอยา่งมีความสุขเช่นน้ี ...... 
 
                 ชีวติการงานไดเ้ร่ิมเปล่ียนไปมาก โดยสามีของขา้พเจา้ไดรั้บโอกาสจากท่านผูว้า่การ ให้
ปฏิบติัภารกิจหลายอยา่งทั้งภายในและภายนอกธปท.โดยเฉพาะ ในช่วงอดีตท่านผูว้า่การ ดร.เสนาะ อู
นากลูและอดีตท่านผูว้า่การนุกลู ประจวบเหมาะ ธปท.ไดอ้นุญาตใหไ้ปเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีใน
รัฐบาล 2 สมยั คือ  นายสัญญา ธรรมศกัด์ิ และพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ซ่ึงในรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีท่านหลงัน้ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นรองโฆษกรัฐบาลดว้ย คร้ันมาถึงในยคุรัฐบาล ม.ร.ว.คึก
ฤทธ์ิ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ร่วมเป็นตวัแทนรัฐบาลซ่ึงมีพลเอกชาติชาย ชุณห
วณั เป็นหวัหนา้คณะไปเจรจาซ้ือน ้ามนัจากประเทศจีนรุ่นแรกก่อนการเปิดสัมพนัธไมตรีกบัรัฐบาลจีน 
เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัเขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 ฉบบั 
ในส่วนของ แผนพฒันาอุตสาหกรรม แผนพลงังาน และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ในช่วงต่อมาตั้งแต่
ปี 2518 เป็นตน้มา สามีของขา้พเจา้ไดทุ้่มเทแรงกายแรงใจใหก้บัเร่ืองการพฒันาสินเช่ือเพื่อการเกษตร
ผา่นธนาคารพาณิชย ์โดยไดอ้อกไปประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างรากฐานท่ี
ย ัง่ยนืส าหรับเกษตรกรไทยท่ีเป็นกระดูกสันหลงัของประเทศในเวลาต่อมา  
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              ส าหรับภายในธปท.นั้น มีหนา้ท่ีการงานท่ีหลายหลากมากข้ึนตามต าแหน่งงานท่ีไดเ้ล่ือนข้ึนไป
ตามล าดบัจนถึงผูอ้  านวยการส านกัผูว้า่การท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีทั้งเป็นโฆษก ธปท. และตอ้งติดตามท่านผูว้า่
การไปร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศหลายคร้ัง ซ่ึงภารกิจท่ีมากมายเหล่าน้ีเป็นเสมือนปุ๋ยอยา่งดีแก่
ตน้ไมท่ี้ก าลงัเติบโต ดงัเป็นท่ีปรากฏวา่ คุณประทีปไดมี้โอกาสเพิ่มพนูประสบการณ์อยา่งกวา้งขวาง 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลมากมายหลายวงการ นอกจากน้ียงัไดรั้บเชิญจากหนงัสือพิมพป์ระชาชาติรายวนัให้
เขียนแสดงขอ้คิดเห็นประจ าในคอลมัน์ "ปากท้องชาวบ้าน"โดยใชน้ามปากกาวา่ "สันติ 
ประชาราษฎร์" (ตน้รากศพัทม์าจากนามปากกา "สันติ ประชาธรรมของท่านอาจารย ์ดร.ป๋วย ท่ีคุณ
ประทีปเคารพรัก และต่อทา้ยราชทินนามของคุณปู่ ช่ือขุนนิยมราษฎร์)     ซ่ึงต่อมาไดเ้ขียนเพิ่มเติมและ
รวมเล่มพิมพเ์ผยแพร่อีกหลายคร้ังในหนงัสือช่ือ "วเิคราะห์เศรษฐกจิไทย" ( พ.ศ. 2524 พิมพค์ร้ังท่ี1 
และ 2 โดยส านกัพิมพอิ์มเมจ) "เศรษฐทรรศน์" (พ.ศ.2525 โดยส านกัพิมพด์อกหญา้) ซ่ึงโครงสร้าง
ของหนงัสือเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้เขียนท่ีครอบคลุมแนวคิดของคุณประทีปต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศแทบทุกดา้นและทุกระดบั เช่น ระบบบริหารเศรษฐกิจไทยและการแกปั้ญหาเศรษฐกิจใน
ระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจการปกครอง (เศรษฐกิจก านนั ขา้ราชการกบันกัการเมือง ปากทอ้ง
ขา้ราชการ) เศรษฐกิจชาวบา้น ( คนมีมากพึงช่วยคนมีนอ้ย ถมไม่เตม็ เศรษฐกิจน ้าท่วม) เศรษฐกิจ
การเกษตร (ธนาคารพาณิชยก์บัสินเช่ือเพื่อการเกษตร สินเช่ือการเกษตรกบัการพฒันาชนบท ) เป็นตน้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอคดัลอก "ความในใจ"ของคุณประทีปท่ีเขียนไวใ้นค าน าของหนงัสือท่ีกล่าวมาลงไว ้ณ 
ท่ีน้ี ดงัน้ี  
 
                             "  เมืองไทยนีอุ้ดมสมบูรณ์ ในน า้ยงัพอมีปลา ในนายงัพอมีข้าว บนบกมีทรัพยากรแร่
ธาตุ ในทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก แล้วท าไมประชาชนส่วนใหญ่ถึงยากจน ? ค าถามนี้
อยู่ในใจผมมาตั้งแต่เด็ก สมัยทีก๋่วยเตี๋ยวชามละ 50 สตางค์ และ ข้าวแกงชามละบาท ความไม่เข้าใจว่า
ท าไมฐานะความเป็นอยู่ของคนเราจึงแตกต่างกนัมากนัก นับเป็นพลงัผลักดันให้ผมสนใจในวชิาทีเ่ป็น
ความหวงัของคนจ านวนมากว่าจะให้ค าตอบว่า จะมีวธีิใดทีจ่ะช่วยให้คนส่วนใหญ่มีฐานะดีขึน้ น่ันคือ
วชิาเศรษฐศาสตร์ 
               แต่ตลอด 20ปี ทีผ่มศึกษาและน าวชิาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประกอบอาชีพและ (คิดว่า) ได้
พยายามรับใช้บ้านเมืองด้วยวิชาชีพนี ้ผมต้องสารภาพอย่างเปิดอกว่า ผมผดิหวงัทีเ่ศรษฐศาสตร์ ไม่ได้
ช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึน้อย่างทีผ่มคาดคิด 
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            แน่นอนไม่ใช่เป็นความผดิของวชิาเศรษฐศาสตร์ แต่เพราะผู้บริหารประเทศใช้วิชา
เศรษฐศาสตร์น้อยเหลอืเกนิในการบริหารเศรษฐกจิของประเทศ ถ้าการบริหารเศรษฐกิจเป็นไปตาม
หลกัของการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จ ากดั ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ อนัเป็นหัวใจของวชิา
เศรษฐศาสตร์แล้ว ผมเช่ือเหลอืเกนิว่าเศรษฐกจิบ้านเมืองเราจะดีกว่านี ้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ความเป็นอยู่ทีด่ีกว่านี ้
          ท าไมผมจึงปักใจเช่ือเช่นน้ัน เหตุผลกค็ือว่า ปัจจัยเศรษฐกจิในการพฒันาประเทศ และยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเรามีอยู่ไม่น้อย ทั้งด้านแรงงานทีม่ีฝีมือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และเงินทุน 
          เรามีประชากรทีม่ีความรู้ ซ่ึงอย่างน้อยกอ่็านออกเขียนได้เกอืบทัว่ประเทศและเป็นประชากรทีม่ี
ความสามารถอย่างเป็นทีป่ระจักษ์ชัด ในเร่ืองความสามารถในการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ ทั้งในการปลูกพชื
พนัธ์ธัญญาหารทีต่ลาดโลกต้องการ ทั้งในการท างานเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงทั้งสอง
เร่ืองนี้เป็นทีย่กย่องของต่างชาติทีม่าท างานและมีประสบการณ์เกีย่วกบัคนไทย หรือจากฝีมือแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ นอกจากน้ันผู้ทีจ่บการศึกษาระดับสูง กม็ีอยู่เป็นจ านวนมาก และโดยทัว่ไปแล้ว
ประเทศชาติกม็ิได้ใช้เขาเหล่าน้ันให้คุ้มค่า 
        เรามีทรัพยากรธรรมชาติทั้งแร่ธาตุ ทีด่ินเพาะปลูก ฯลฯ ตลอดจนแก๊สธรรมชาติ หินน า้มันจ านวน
มหาศาลทีจ่ะทดแทนน า้มันน าเข้าได้หลายส่วน 
        เรามีทุนและเงินทองไม่น้อยหน้าประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่และถ้าระดมเงินทุนกนัอย่างจริงจัง 
และเต็มทีแ่ล้ว เราแทบจะไม่ต้องพึง่เงินกู้จากต่างประเทศเลย เว้นแต่ในกรณทีีจ่ าเป็นจริงๆ และจะต้อง
ใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศเท่าน้ัน 
        กแ็ล้วท าไมพวกเราส่วนใหญ่ยงัยากจนกนัอยู่ ค าตอบกค็ือ เราบริหารเศรษฐกจิบ้านเมืองกนัไม่ใคร่
จะเป็น หรือจะพูดอกีนัยหน่ึงกค็ือ เราชอบท าอะไรกนัเล่นๆ เราเล่นเสียส่วนใหญ่ แม่แต่การเมืองเรากย็งั
เล่นการเมือง เราชอบเล่นพรรคเล่นพวก 
       ถ้าถูกถามว่าจะไปไหน เรากค็งได้ยนิค าตอบชินหูว่า "ไปเดินเล่น" "ไปหาอะไรกินเล่น" " ไปตา
กลมเล่น" ฯลฯ 
      เราถึงบริหารบ้านเมืองกันแบบเล่นๆตามนิสัยของคนส่วนใหญ่ !?!  
      ดังน้ัน จึงไม่แปลกใจว่า หลงัจากทีล่งทุนลงแรงพฒันาอุตสาหกรรมกันมาหลายสิบปี ให้สิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีกนัสารพดั เรามีอุตสาหกรรมหลายประเภท ซ่ึงหากยกเลกิก าแพงภาษี ทีช่่วย
คุ้มครองอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้ว กจ็ะมีการล้มระเนระนาดเกดิขึน้ และกไ็ม่น่าแปลกใจเช่นเดียวกนั เมื่อ
สถิติจ านวนคนงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติจะมีจ านวนแรงงานปัจจุบันเพยีง 1,268,000 คนจาก
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ประชากร 47 ล้านคน ทั้งๆทีเ่ราฟังเขาพูดกนั เสมือนว่าภารคอุตสาหกรรมในประเทศเรานีส้ าคัญนัก มี
แรงงานมากมาย 
          จากจ านวนแรงงานหรือประชากรทีอ่ยู่ในวยัท างานทัว่ประเทศ 21,054,000 คนน้ัน ว่างงานเสีย 
1,164,000 คนพอๆกบัจ านวนทีม่ีงานท าในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ! 
         14,785,000 คนหรือ 3 ใน 4คนของพวกทีม่ีงานท า " หลงัสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน" อยู่ในชนบทคือภาค
เกษตร และไม่น่าแปลกใจที ่ร้อย 35 ของประชากรทั้งประเทศ มีรายได้เฉลีย่ต่อคนไม่ถึงเดือนละ 500 
บาท หรือ ปีละ 6,000 บาท ในขณะที่รายได้เฉลีย่ต่อคนของประเทศเราอยู่ในระดับ 14,579 บาทต่อคนใน
ปี 2523 
           ไม่น่าแปลกใจอกีเช่นกัน ทีป่ระเทศต้องจ่ายค่าน า้มันน าเข้าประเทศ 60,000 ล้านบาทเมื่อปีทีแ่ล้ว 
ส่วนใหญ่เพือ่สนองความต้องการของคนเมืองไม่กีล้่านคน และภาคอุตสาหกรรมการผลติ ซ่ึงจ้าง
แรงงานเพยีงล้านกว่าคน ในขณะทีช่าวไร่ชาวนาใช้น า้มันเพยีงไม่กีล่ติรในแต่ละปี 
          มีบางคนเคยกล่าวว่า เศรษฐกจิไทยเราน้ันมีรากฐานทีแ่ข็งแรง แม้ในปีทีฟ้่าฝนไม่อ านวย น า้ท่วม
หรือฝนแล้ง กข็ยายตัวไม่เคยต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ถ้าเป็นปีปกติกอ็ย่างน้อยร้อยละ  6-7 ถ้าราคาใน
ตลาดโลกดี หรือพชืผลเกษตรส่งออกของเราดี เศรษฐกจิจะขยายอย่างน้อยร้อยละ 7-8 และถ้ามีรัฐบาลดี 
มีการบริหารเศรษฐกจิทีด่ี ก็ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8-10 คดิๆดูแล้วกฏง่ายๆอนันี้ยงัใช้ได้ดีในปัจจุบันและ
ไม่น่าแปลก แต่จะแปลกส าหรับประเทศอื่นๆ 
            ส่ิงทีไ่ม่น่าแปลกเหล่านี ้( หรืออาจจะแปลก หากคิดให้ลกึซ้ึง ) ช้ีให้เห็นชัดถึงผลการบริหาร
เศรษฐกจิของแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมา จะโทษรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวกค็งไม่ถูก เพราะถึงรัฐบาลจะหวงัดีต่อ
บ้านเมืองอย่างไร ระบบข้าราชการทีเ่ป็นกลไกส าคัญในการบริหารบ้านเมืองกเ็ป็นอมัพาตมานานแล้ว 
เห็นได้ชัดว่า มีใครบ้างทีอ่ยากไปติดต่อกบัราชการ หากไม่จ าเป็นจริงๆ ยิง่กว่าน้ัน หากใครหวงัให้
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่จริงใจกบัการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาชนบทแล้ว กเ็ลกิหวงัได้
แล้ว 
            ผมเองกผ็ดิหวังจนชาชิน แม้แต่เร่ืองสินเช่ือการเกษตร ซ่ึงผมเป็นฟันเฟืองตัวเลก็ๆในการช่วยกนั
พฒันาให้เพิม่ขึน้หลายสิบเท่าตัวใน 5-6 ปีทีผ่่านมา และเป็นปัจจัยช่วยเหลอืชาวนาชาวไร่อกีมาก หาก
พฒันากนัจริงจังต่อไป แต่กเ็ห็นทจีะหวงัยากเสียแล้ว เพราะผู้ก าหนดนโยบายเกรงกนัจนเกนิไปว่า 
ชาวนาชาวไร่จะเอาเงินไปเล่นการพนัน ตีไก่กนิเหล้ากันเสียหมด 
           อนิจจาถ้าผู้บริหารบ้านเมืองคิดกนัอย่างนี ้ใครเล่าจะช่วยเหลอืชาวไร่ชาวนาอย่างจริงใจและ
จริงจัง 
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           แล้วจะแก้ไขกนัอย่างไร? นักเศรษฐศาสตร์คงตอบได้แต่เพยีงบางส่วน ค าตอบส่วนใหญ่คง
จะต้องมาจากนักการทหาร นักการเมือง นักการปกครอง ฯลฯ นักเศรษฐศาสตร์กค็งได้แต่เพยีงช้ีแนะได้
ตามวชิาชีพ จะท าหรือไม่ท ากแ็ล้วแต่ใครจะเห็นแก่ผลประโยชน์ของใคร ของประชาชนส่วนใหญ่หรือ
ของพรรคของพวก 
          ส่ิงส าคัญกค็ือ เราทุกคนจะท้อแท้ใจไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะเราจะล าบากยิง่ขึน้ ถ้าขืนปล่อยให้
สถานการณ์เป็นไปเช่นนี้ 
           
          บทความต่างๆในหนังสือเล่มนี ้คงได้แต่เป็นเช้ือความคิดจากพลเมืองคนหน่ึงของประเทศเท่าน้ัน 
จากบทแรกในเร่ืองระบบบริหารเศรษฐกจิไทย ระบบราชการไทย จนถึงบทสุดท้ายเกีย่วกบัการพฒันา
ชนบทไทย เป็นการน้อมเสนอแนวความคิดเห็นส่วนตัว แก่ท่านผู้เป็นเจ้าของประเทศที่สละเวลามาหยบิ
อ่าน 
         หากประโยชน์ใดจะมีขึน้จากบทความดังกล่าว กข็อให้เกดิเป็นผลานิสงค์ แม้จะน้อยนิดเพือ่ทีจ่ะ
ผลกัดันให้ผู้บริหารเศรษฐกจิ และผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง ทีจ่ะด าเนินการ
ในทุกวถิีทาง (ด้วยการกระท าแทนค าพูด) ทีจ่ะยกฐานะความเป็นอยู่ของพีน้่องร่วมชาติส่วนใหญ่ ให้
ได้ผลจริงจังด้วยเถิด    
                                                                
            ท่ามกลางพลงัใจท่ีเตม็เป่ียมในการรับใชป้ระเทศชาติ แต่พลงักายสามีของขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมเส่ือม
ถอยลงตามล าดบั จากการท่ีตอ้งตรากตร าวนัแลว้วนัเล่าบนภารกิจท่ีสมคัรใจท ามากมายและเร่งด่วน ท า
ใหไ้ม่ใคร่มีเวลาพกัผอ่น บางวนัเขากลบัถึงบา้นใกลเ้ท่ียงคืนโดยยงัไม่มีอาหารเยน็ตกถึงทอ้ง  เพราะไม่
สามารถลุกออกจากการประชุมท่ีเขม้ขน้ในยคุวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีทุกคนตอ้งเขา้มาร่วมดว้ย
ช่วยกนั ประกอบกบัสามีของขา้พเจา้มีจุดอ่อนเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร ซ่ึงเม่ือต่อมาไดรั้บเช้ือไวรัสท่ี
เป็นผลใหต้บัอกัเสบชนิดร้ายแรงท่ีไม่มีหนทางเยยีวยาใหห้ายขาด มีแต่พยงุอาการไม่ใหเ้ลวร้ายลงไปเร็ว
นกั ชีวติของเขาในช่วงน้ี จึงตอ้งเขา้ๆออกๆโรงพยาบาลศิริราชสลบักบัการไปท างานเป็นระยะ เป็น
เวลานานประมาณ 5 ปี จวบจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตก่อนวยัอนัควรเพียงอาย ุ38 ปีท่ามกลางความ
อาลยัของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ส่ือมวลชน และครอบครัว ....  
 
                     ขา้พเจา้นัง่เฝ้าสามีสุดท่ีรักจนถึงลมหายใจสุดทา้ยดว้ยอาการท่ีสงบและปลงใจได ้เพราะเรา
ทั้งสองต่างฝึกจิตมาพอสมควรตลอดมาตั้งแต่เร่ิมรับรู้อาการของโรคร้ายน้ีแลว้ ส าหรับสามีนั้นยิง่เร่ง
คน้หาสัจจธรรมความไม่เท่ียงของสังขารไดลึ้กซ้ึงมากกวา่ขา้พเจา้ เขาไดศึ้กษาสมุหฐานของโรคร้ายน้ี
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อยา่งละเอียดจากต าราและการพดูคุยกบัแพทยท่ี์รักษาอยา่งหมดเปลือก จนทราบเป็นอยา่งดีถึง
พฒันาการของโรควา่จะกา้วไปสู่ขั้นสุดทา้ยอยา่งไร และเม่ือใด รวมทั้งยอมรับพยาธิสภาพโดยดุษฏี 
พร้อมทั้งปลงใจไดแ้ลว้ต่อการเตรียมกายใจใหพ้ร้อมส าหรับการเดินทางไปสู่ภพอ่ืนอยา่งสงบ 
 
                  สามีไดส้ั่งเสียขา้พเจา้ไวล่้วงหนา้เสมอวา่ เม่ือถึงเวลาท่ีใกลจ้ะตอ้งจากกนัไม่สมควรท่ีขา้พเจา้
จะมานัง่ร้องไหโ้ศกเศร้าจนเกินการ โดยขอร้องใหข้า้พเจา้เตรียมวทิยุเทปค าเทศน์ของพระสุปฏิปันโน
เปิดไวข้า้งเตียงคนไข ้เพื่อวา่ จิตท่ีใกลล้ะสังขารจะไดโ้นม้เขา้สู่ความสงบไม่กระวนกระวายห่วงหนา้
พะวงหลงั  
 
                คร้ันแลว้ เม่ือถึงช่วงเยน็ของวนัอาทิตยท่ี์ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2524 เวลาประมาณบ่ายส่ีโมงเยน็ 
หลงัจากท่ีพอ่ของขา้พเจา้ไดไ้ปกราบนิมนตพ์ระภิกษุสงฆม์าท าพิธีสวดมนตเ์จริญพรและรับปัจจยัของ
ถวายจากมือสามีขา้พเจา้เสร็จส้ินแลว้ ผูเ้ฝ้าไขทุ้กคนจึงไดป้ระจกัษว์า่ ใบหนา้ของคุณประทีปมีความอ่ิม
เอิบงดงาม ในยามท่ีดวงจิตอนัสุขสงบไดล้ะออกจากร่างไป อนัเป็นสัญญาณของการจากไปดี ไปสบาย 
สมดัง่ท่ีเธอไดเ้ตรียมใจพร้อมไวแ้ลว้ทุกประการ   
 
              นบัเป็นการส้ินสุดของชีวติหน่ึงท่ีมีความ “ลงตัว” บนความรับรู้ร่วมกนัของภรรยาท่ีอยู่
เบ้ืองหลงั และเป็น “จุดเร่ิมต้น “ ท่ีขา้พเจา้เร่ิมประจกัษถึ์งสัจธรรมของอริยสัจส่ีตามหลกัพุทธศาสนาท่ี
เคยไดอ่้านไดย้ินมาแลว้บา้ง แต่ไม่เคยประสบดว้ยตนเอง รวมทั้งตระหนกัชดัเจนมากยิ่งข้ึนถึงความเป็น
จริงในความไม่เท่ียงของสังขารร่างกายท่ีเป็นทุกข ์ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เป็นเพียงสภาวะของกายท่ีเกิดดบั
ตามธรรมชาติ ท่ีควรละวางไม่ติดยดึ คงเหลือไวแ้ต่จิตท่ีตั้งมัน่ในความไม่ประมาทตามท่ีพระพุทธเจา้
ทรงสั่งสอนตกัเตือนพุทธศาสนิกชนอนัควรร าลึกจดจ า และโนม้น ามาปฏิบติัเป็นเนืองนิจ ... 
 
                                                         *********************************** 
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                                                                   แม่หม้าย-ไม่ไร้รัก                                                                                                                 
 
                                ฉากชีวติต่อจากน้ีไป ขา้พเจา้ไดก้ลายเป็นแม่หมา้ยยงัสาว ท่ีแวดลอ้มดว้ยความรัก 
ความเห็นใจอยา่งมากมาย ดว้ยเหตุผลหลายดา้น กล่าวคือ ประการแรก สามีเป็นท่ีรู้จกัรักใคร่ของผูค้น
มากหนา้หลายตาหลายวงการ เกินกวา่ความคาดหมาย ขา้พเจา้จึงไดรั้บเผื่อแผค่วามรักนั้นมาดว้ย ดงัเห็น
ไดจ้าก เม่ือส่ือหลายฉบบัไดล้งข่าวมรณกรรมของคุณประทีป แขกเหร่ือไดห้ลัง่ไหลจากทัว่สารทิศ
มาร่วมบ าเพญ็กุศล รวมทั้งส่งพวงหรีดในงานสวดพระอภิธรรมศพและงานพระราชทานเพลิงศพ ซ่ึง
ประกอบดว้ย พระภิกษุสงฆ ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  ขา้ราชการ ส่ือมวลชน นายธนาคาร 
นกัธุรกิจ ชาวบา้นหลายต าบลในถ่ินก าเนิดของสามี และญาติมิตรสหายท่ีหลายคนขา้พดจา้ไม่คุน้เคยมา
ก่อน เป็นตน้  
 
                                ส าหรับนกัหนงัสือพิมพต่์างๆซ่ึงสนิทสนมหรือรู้จกักบัสามีของขา้พเจา้ เม่ือคร้ังเขา
ท างานเป็นโฆษก ธปท.และรองโฆษกรัฐบาล นั้น ไดอุ้ทิศหนา้กระดาษในการพิมพข์อ้เขียนไวอ้าลยัแก่
คุณประทีปมากมายหลายฉบบั และลงพิมพติ์ดต่อกนัตลอดทั้งเดือน นอกจากน้ี กลุ่มเพื่อนๆในวงการ
นกัเศรษฐศาตร์รุ่นราวคราวเดียวกบัสามีของขา้พเจา้ทั้งท่ีเคยปฏิบติังานในฐานะทีมท่ีปรึกษาทาง
เศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี และท่ีเคยรู้จกัมกัคุน้กนัยงัไดช่้วยกนัเขียนค าระลึกถึงลงในหนา้สือพิมพ์
อยา่งมากมาย ไม่เวน้กระทัง่นายแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางพยาธิวทิยาเก่ียวกบัไวรัสในตบั คือ ศาสตราจารย์
นายแพทยป์ระเสริฐ ทองเจริญ ซ่ึงไม่เคยรู้จกัสามีของขา้พเจา้เป็นการส่วนตวั แต่เม่ือทราบข่าวคราวทาง
หนา้หนงัสือพิมพถึ์งสาเหตุการเสียชีวติของเขาในวยัหนุ่มดว้ยโรคน้ี ก็ยงัไดก้รุณาเขียนใหค้วามรู้แก่
ประชาชนลงในหนงัสือแพทยสภาดว้ยเช่นกนั ขา้พเจา้จึงมีวตัถุดิบในมือพอสมควรท่ีมาจากขอ้เขียน
เหล่าน้ีในการน ามาประกอบการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณประทีปได้
ส าเร็จครบถว้นทนัเวลา  
 
                              ประการท่ีสอง ขา้พเจา้เป็นพนกังานธปท.ท่ีมีผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานท่ี
กอร์ปไปดว้ยน ้าใจแห่งความรักเมตตาในยามตกทุกขไ์ดย้าก ซ่ึงแสดงออกมากมายหลายรูปแบบ เร่ิมตน้
จาก ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายจากอดีตท่านผูว้า่การ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ท่ีท่านไดก้รุณาส่งตรงถึงขา้พเจา้
จากบา้นพกัของท่านท่ีถนนลาเวนแฮม ในกรุงลอนดอน  ดว้ยลายมือท่ีท่านไดพ้ยายามบรรจงเขียน
หนงัสือตวัโตท่ีอ่านไดช้ดัเจน เพื่อถ่ายทอดความรักผกูพนัท่ีท่านมีต่อคุณประทีปผูไ้ดรั้บสมญาจากดร.
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เสนาะวา่เป็น" Puey's boy"  ซ่ึงขา้พเจา้หวงัใจเป็นอยา่งยิง่วา่ สามีของขา้พเจา้คงไดรั้บทราบไมตรีจิตอนั
สูงค่ายิง่ของท่านในคร้ังน้ี ดว้ยญาณวถีิญาณใดวถีิหน่ึงอยา่งซาบซ้ึงเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ผูเ้ป็นภรรยาอยู่
เบ้ืองหลงัท่ี มีความอ่ิมเอิบประดุจไดรั้บน ้าทิพยช์โลมใจ เม่ือไดอ่้านขอ้ความเชิงคติธรรมท่ีท่านเขียนมา
ปลอบใจขา้พเจา้ เช่นเดียวกบัอดีตท่านผูว้า่การและรองผูว้า่การท่านอ่ืนๆ เช่น ดร.เสนาะ อูนากลู คุณนุ
กลู ประจวบเหมาะ คุณชวลิต ธนะชานนัท ์และคุณสมพงส์ ธนะโสภณ ไดก้รุณาเขียนค าไวอ้าลยัเพื่อน า
ลงในหนงัสือท่ีระลึกงานศพ ซ่ึงสะทอ้นความประทบัใจในแนวทางการท างานของคุณประทีป ส าหรับ
พนกังานท่านอ่ืนๆใน ธปท.ไดใ้หค้วามเป็นห่วงช่วยเหลือขา้พเจา้โดยไม่ตอ้งออกปากขอร้อง  นบัตั้งแต่
ช่วยจดังานศพเพื่อ แบ่งเบาภารกิจต่างๆในช่วงดงักล่าว ตลอดไปจนถึงไดช้กัชวนกนัร่วมขบวนกบั
ขา้พเจา้ เพื่อไปท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหส้ามีตามวดัและโรงเรียนท่ีขาดแคลนต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 
 
                             ประการท่ีสาม ขา้พเจา้มีกลัยาณมิตรท่ีเป็นเพื่อนๆเก่าสมยัเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียน
ราชินีและรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซ่ึงต่างไดจ้ดัชุมนุมกนัมาใหก้ าลงัใจขา้พเจา้อยา่งคบัคัง่ทัว่หนา้ ท าใหต้ลอด
ระยะท่ีขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีเจา้ภาพงานศพซ่ึงตามปกติควรท่ีจะอยูใ่นอาการโศกเศร้า กลบัตอ้นรับแขกเหร่ือ
ดว้ยใบหนา้ท่ีอ่ิมเอิบซาบซ้ึงในน ้าใจของเพื่อนๆและเป็นผูก้ล่าววาจาปลอบใจมิใหเ้พื่อนๆตอ้งรู้สึกหดหู่
เป็นทุกขแ์ทนขา้พเจา้มากนกั ทั้งน้ีนบัเป็นผลดีท่ีท าใหมี้การบอกกล่าวแพร่หลายออกไปถึงวธีิรักษาใจ
ใหส้งบอยา่งรวดเร็วของขา้พเจา้ในเวลาเช่นน้ี 
 
                          ประการสุดทา้ย ครอบครัวท่ียงัเหลืออยูข่องขา้พเจา้ท่ีประกอบดว้ย พ่อ-แม่และญาติพี่
นอ้งทุกคน ท่ีไดโ้อบอุม้ขา้พเจา้ไวอ้ยา่งอบอุ่นมัน่คง และใหค้วามรักความเห็นใจมากยิง่กวา่เม่ือคร้ังท่ี
ขา้พเจา้จากมาใชน้ามสกุลของสามี โดยเร่ิมจากพอ่-แม่ และนอ้งๆท่ีหมัน่เดินเยีย่มเยยีนเขา้ออกบา้นของ
ขา้พเจา้ซ่ึงอยูต่รงกนัขา้มทุกเชา้ค ่าดว้ยความห่วงใย ไม่เวน้แมเ้วลาท่ีขา้พเจา้ไดป้ลีกวเิวกไปหาความสงบ
ทางใจท่ีวดัหินหมากเป้งของท่านพระอาจารยเ์ทสก ์ท่ีจงัหวดัหนองคาย เพื่อถอดเทปธรรมะของท่านมา
ลงพิมพแ์จกเป็นท่ีระลึกงานศพของสามีตามท่ีท่านไดอ้นุญาตไว ้พอ่ไดก้รุณานัง่รถของบริษทับารมีทวัร์
ติดตามขา้พเจา้เพื่อเป็นเพื่อนลูกสาวไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัแห่งน้ีดว้ยทุกวนัหยุดสุดสัปดาห์ จวบจนถึง
วาระสุดทา้ยท่ีท่านอาจารยไ์ดล้ะวางสังขารจากโลกน้ีไปแลว้ ทิ้งไวแ้ต่พระคุณท่ีเรา พ่อ-ลูกนอ้มไดจิ้ต
ร าลึกถึงในความเมตตาของท่านอาจารยท่ี์ไดเ้ทศน์สั่งสอนแนะแนวธรรมปฏิบติัท่ีเป็นรากฐานต่อจิตใจ
ตลอดมา 
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                     นอกจากน้ี พ่อยงัไดจ้ดัการใหข้า้พเจา้ไดรั้บสิทธิใชบ้ริการต่างๆในราชกรีฑาสโมสร                                        
( RBSC's Lady Privilege ) ซ่ึงพอ่เป็นสมาชิกอยู ่เพื่อท่ีขา้พเจา้จะไดเ้ล่นกีฬา และพบปะเพื่อนฝงูใหม่ๆ
ดว้ย ส าหรับนอ้งๆของขา้พเจา้ เช่นดวงรัตน์ไดข้นเขา้ของยา้ยมานอนเป็นเพื่อนทุกคืน บางคนอยู่
ช่วยงานศพโดยตลอด บางคนติดตามขา้พเจา้ไปท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหพ้ี่เขยท่ีต่างจงัหวดัอยา่ง
สม ่าเสมอดว้ย เป็นตน้ 
 
                    ส าหรับญาติพี่นอ้งทางฝ่ายสามีซ่ึงตกอยูใ่นความทุกขโ์ศกเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ ก็ไดแ้สดง
ความจ านงในการสมทบปัจจยับ าเพญ็กุศลร่วมกบัขา้พเจา้ทุกคร้ัง โดยเฉพาะคุณแม่พนัธ์ทิพยท่ี์อยูใ่นวยั
ชราใกลอ้าย ุ90 ปีแลว้นั้น ดว้ยความอาลยัรักลูกชายคนสุดทอ้ง ท่านจะปิติยนิดีทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้เอ่ยปาก
ชวนไปท าบุญสร้างกุศลอุทิศใหคุ้ณประทีป ทั้งน้ีไม่วา่หนทางจะห่างไกลเพียงใด ท่านก็ไม่เคยยอ่ทอ้ ดงั
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาทุกคนเม่ือคราวท่ีท่านติดตามขา้พเจา้ข้ึนไปไกลเพื่อท าพิธีเปิดอาคารเรียนท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ ส าหรับคุณแม่พนัธ์ทิพยท์่านน้ี มีอายยุนืยาวต่อมาจนถึงวยั 94 ปี ท่านไดส้ั่งเสีย
แก่บุตรสาวใหน้ าสร้อยนพเกา้ท่ีท่านสวมติดขอ้มืออยูเ่สมอ น ามามอบให้ขา้พเจา้เป็นมรดกท่ีแสดงถึง
ความรักและเมตตาต่อลูกสะไภค้นสุดทอ้งตลอดมา   
 
                     นอกเหนือจากพลงัน ้าใจจากทุกคนตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ขา้พเจา้เช่ือมัน่อยูภ่ายในใจลึกๆ
อยูจ่นบดัน้ีวา่  สามีสุดท่ีรักไดจ้ากขา้พเจา้ไปแต่เพียงกายสังขาร  ส่วนพลงัจิตท่ีเตม็เป่ียมดว้ยความรัก
และความเป็นห่วงท่ีเขามีต่อขา้พเจา้ สมดงัค ามัน่สัญญาท่ีเคยใหไ้วว้า่ " พีจ่ะรักและรับผดิชอบต่อน้อง
ตลอดไป" นั้นยงัส่งกระแสท่ีมีอานุภาพแผโ่อบลอ้มจนขา้พเจา้สัมผสัไดเ้องอยา่งสม ่าเสมอ ดงัปรากฏวา่
กิจกรรมหลายหลากท่ีขา้พเจา้ไปบ าเพญ็ไวใ้นช่วงเวลาท่ีสามีไดจ้ากไปไม่นานไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่ง
ดีราบร่ืนปราศจากอุปสรรค ทั้งยงัมีผูอุ้ปถมัภช่์วยเหลือ ซ่ึงส่งใหเ้ป็นพลวปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดเป็นอา
นิสงคท่ี์สูงส่งเกินกวา่ท่ี ผูห้ญิงตวัเล็กๆอยา่งขา้พเจา้จะบนัดาลใหส้ าเร็จลงไดด้ว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็น
การเป็นเจา้ภาพสร้างอาคารเรียนช่ือ "ประทีป สนธิสุวรรณ" ขนาด 6 ห้องเรียน ของโรงเรียนชายแดนท่ี
สมเด็จยา่ไดท้รงจดัตั้งข้ึน ท่ีอ าเภอร้องกวาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอดีตท่านผูว้า่การพิสุทธ์ิ นิมมานเหมิ
นทร์ไดก้รุณาใหเ้กียรติเป็นประธานเปิด เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.2524 และเพื่อนๆธปท.ไดร่้วมกนั
บริจาคโตะ๊และอุปกรณ์การเรียน การก่อตั้งกองทุน "ประทีป สนธิสุวรรณ" เป็นทุนการศึกษาของ
โรงเรียนวดับางกอบวั ท่ีพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการและญาติพี่นอ้งของสามีไดร่้วมสมทบ
บริจาคเป็นประจ าทุกปีในวนัท่ีท่ีมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหเ้ขา การสร้างพระประธานถวายวดัใน
ต่างจงัหวดัท่ีขาดแคลนหลายแห่งในภาคอิสาน รวมไปถึงการสร้างศาลาหอฉนัภตัตาหาร และ อาคารจ า
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วดัของพระภิกษุสงฆ ์ช่ือ "ประทีป สนธิสุวรรณ" รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมหลงัคากุฏิพระและการ
สร้างถนนในวดั ท่ีคณะบนในวดัราชาธิวาสวรวหิาร เป็นตน้  
 
                       แมว้า่ขา้พเจา้จะไม่อยูใ่นสภาวะท่ีถูกทอดทิ้งใหว้า้เหวโ่ดดเด่ียวตามล าพงั แต่ก็ควร
ยอมรับวา่ ขา้พเจา้ยงัจ  าเป็นตอ้งอาศยัเวลาพอสมควรในการปรับตวัปรับใจเป็นอยา่งมาก จากสภาพ
ความเป็นอยู ่ท่ีเคยมีคู่ชีวติอยูเ่คียงขา้งไม่เคยห่างกนัเลยเป็นเวลา 9 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีครอบครัวสุข
สมบูรณ์เกือบทุกดา้น ขาดแต่ไม่มีลูกอนัเป็นท่ีรักส าหรับช่ืนชม ซ่ึงส่ิงท่ีขาดไปน้ี สามีเคยปรารภบ่อยๆ
วา่ เขาเป็นห่วงวา่ การท่ีเราไม่มีลูกดว้ยกนั จะท าใหข้า้พเจา้หงอยเหงาเม่ือไม่มีเขาอยูด่ว้ยแลว้  อยา่งไรก็
ตามภายหลงัจากจดังานศพสามีเป็นท่ีเรียบร้อยรวมทั้งออกตระเวณด าเนินกิจกรรมบุญตามท่ีกล่าวแลว้
ขา้งตน้ เป็นเวลาครบ 1 ปีพอดี  ชีวติใหม่ชีวิตหน่ึงไดอุ้บติัเขา้มาสู่ในครอบครัวของเรา เพื่อใหข้า้พเจา้ได้
อุม้ชูอุปถมัภร์าวกบัเป็นลูกตวัเอง ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีเปรียบเสมือนฟ้าไดลิ้ขิตลงมาภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งตอ้งกนักบัชีวติในยามท่ีมีช่องวา่งๆเช่นน้ีของขา้พเจา้อยา่ง "ลงตัว" ...  
 
                   เร่ืองน้ี จ  าเป็นตอ้งเล่าความเป็นมา ดงัน้ี ก่อนท่ีสามีของขา้พเจา้จะถึงแก่กรรมประมาณ 6-7 
เดือน นอ้งชายคนโตของขา้พเจา้ท่ีช่ือมนตรี ซ่ึงอยูเ่ป็นโสดมาชา้นาน ไดต้กลงปลงใจไดเ้สียทีท่ีจะ
แต่งงานกบัขา้ราชการสาวสวยมหาดไทย ชาวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ช่ือ อนันา นิลคูหา ซ่ึงเป็น
นอ้งสาวของอดีตผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล คร้ันถึงก าหนดวนัท าพิธีหมั้นหมาย วา่ท่ีเจา้บ่าวไดข้อให้
พอ่รวมทั้งขา้พเจา้และสามีร่วมขบวนยกขนัหมากเดินทางไปไกลถึงบา้นเจา้สาว คร้ันต่อมาเราทั้งคู่ได้
เขา้เฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทฯในฐานะสักขีพยานในงานพิธีสมรสพระราชทาน จวบจนกระทัง่หลงั
ครบรอบ 1 ปีในเดือนท่ีสามีขา้พเจา้ถึงแก่กรรม ครอบครัวของนอ้งชายก็ไดใ้หก้ าเนิดบุตรชาย 1 คน ซ่ึง
นบัเป็นหลานคนแรกของเรา 
 
                  ขา้พเจา้ยอมรับอยา่งหนา้ช่ืนตาบานวา่ หลานชายตวันอ้ยๆผูน้ี้ ไดมี้ส่วนส าคญัในการ
เปล่ียนแปลงจิตใจท่ีหดหู่อยูก่บัเร่ืองของอดีตใหคื้นกลบัมาเป็นปัจจุบนัและมีความหวงัในอนาคตท่ี
สดใสอีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้เร่ิมมีความสุขสดช่ืนอยา่งมาก เหมือนตน้ขา้วไดฝ้น  ซ่ึงเม่ือไดย้อ้นหวนร าลึก
ถึงความหลงัคร้ังนั้น กระจกเงาแห่งชีวติไดส้ะทอ้นภาพท่ีชดัเจน โดยเร่ิมตั้งแต่ระยะท่ีหลานชายยงันอน
แบเบาะในโรงพยาบาล  ขา้พเจา้ไดรี้บอาสาตั้งช่ือใหห้ลานรักวา่ อมรพงศ์ ซ่ึงเป็นท่ีน่าอศัจรรยใ์จตนเอง
อยูจ่นบดัน้ีวา่ ขา้พเจา้สามารถคิดช่ือท่ีมีความหมายท่ีดีเช่นน้ีอยา่งรวดเร็วในชัว่พริบตาเดียวไดอ้ยา่งไร? 
และมีความสอดคลอ้งทุกอยา่งไม่วา่จะพิจารณาจากมุมมองใด  โดยช่ือน้ี แปลวา่ เช้ือสายของผูมี้ความ
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เป็นอมตะคือ เทวดา ทั้งน้ีปีท่ีเกิดคือ พ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็นปีท่ี ประเทศไทยอยูใ่นช่วงเฉลิมฉลองบวงสรวง
เทพเทวาในโอกาส ครบ 200 ปีของกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ อีกทั้งทุกตวัสะกดอกัษร ลว้น
แลว้แต่เป็นตวัสะกดของ แม่-พอ่ ตา-ปู่  ทั้งส้ิน ( อัันนา-มนตรี-รบ-พงศ์) และเป็นช่ือส่วนหน่ึงของ
บรรพบุรุษคนหน่ึงของฝ่ายแม่เขาดว้ย คือ พระยาอมรฤทธ์ิธ ารง  (ไม่มีอกัษรใดของป้าคนตั้งช่ือเลยนะ
คะ) ทั้งน้ี ในระยะต่อมา แม่ของหลานชายไดไ้ปขอใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นโหราศาสตร์ตรวจดูความ
เหมาะสมของช่ือกบัดวงชะตาของเด็ก ก็ปรากฏวา่ มีความเป็น " เดช - ศรี - มนตรี" ครบถว้นสมบูรณ์
ทุกประการ  
 
              กิจวตัรของขา้พเจา้ ตลอดช่วงท่ี แม่-ลูกยงัพกัฟ้ืนหลงัคลอดเป็นเวลา 7 วนั ท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ 
คือการเทียวไปเทียวมาทั้งช่วงเชา้และเยน็ เพื่อ  ส่งขา้วปลาอาหารไปบ ารุงแม่เขาถึงเตียงคลอดทุกวนั 
และไปกอดจูบหลานรักดว้ยความช่ืนอกช่ืนใจ  รวมทั้งไดจ้ดัหาพี่เล้ียงเด็กมาช่วยดูแลให ้นอกจากน้ีป้าผู ้
หลงไหลไดป้ล้ืมหลานคนน้ี ยงัตามไปตอแยเขาอยา่งสม ่าเสมอเม่ือกลบัไปอยูบ่า้นของเขาแลว้ จนใน
ท่ีสุด ป้ายงัไดรุ้กคืบหนา้ดว้ยการยืน่ขอ้เสนอต่อพอ่-แม่ของเขาวา่ใหย้า้ยจากบา้นของเขา ทั้งครอบครัว
มาอยูก่บัป้า เพื่อจะไดมี้ความอบอุ่นใกลบ้า้นปู่ -ยา่  ซ่ึงนบัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา ขา้พเจา้ไดมี้ชีวติใหม่ท่ี
มีงานอดิเรกเหมือนงานเตม็เวลาท่ีใหค้วามสุขสดช่ืนปนๆมากบัภารกิจยุง่ๆของการช่วยเล้ียงดูเด็กเล็กๆ 
ท่ีผูอ่้านทุกท่านซ่ึงเคยมีบุตรหลานมาแลว้ คงจะเขา้ใจเร่ืองเหล่าน้ีเป็นอยา่งดี...  
 
                  คร้ันเม่ือเราทั้งหมดไดม้าอยูด่ว้ยกนัสมใจป้าแลว้ จากการรวมใจรักของปู่ -ยา่ ลุง-ป้า  และนา้-
อา   เจา้หลานชายตวันอ้ยก็เติบโตอยา่งรวดเร็ว  เป็นขวญัใจของญาติพี่นอ้งทุกคน และครองความเป็น
หลานรักคนเดียวอยูน่านจนกระทัง่ครอบครัวของนอ้งชายคนเล็กมีบุตร-ธิดา 2 คน ซ่ึงขา้พเจา้ก็มิไดมี้
โอกาสไปเอามาเล้ียงดูใกลชิ้ดเยีย่งหลานชายคนโตน้ี เพราะบา้นอยูไ่กลกนั อีกทั้งครอบครัวน้ีเขาอาจจะ
เกรงวา่ ป้าจะไปแยง่ลูกเขามาเล้ียงแบบยดึเอามาไวไ้ม่ยอมส่งคืนเช่นเดียวกบักรณีหลานชายคนโตก็
เป็นได ้( ขอ้น้ีป้าคิดเอาเองนะ) 
  
              เม่ือหลานยงัเล็กอยูน่ั้น ป้ามีความเช่ือวา่พลงัจิตของลุงประทีปคงมาเก้ือหนุนดว้ย ซ่ึงมีสัญญาณ
บอกเหตุคร้ังแลว้คร้ังเล่า เช่น พี่เล้ียงไดเ้คยอุม้หลานไปฟ้องคุณยา่อยา่งงุนงงวา่หลานหวัเราะเล่นหวักบั
ลุงประทีปโดยช้ีไปท่ีรูปลุงผูล่้วงลบัไปแลว้ซ่ึงตั้งอยูใ่นหอ้งรับแขก นอกจากนั้น อุปนิสัยหลายอยา่งของ
หลานบ่งช้ีคุณลกัษณะ "แก่เเกินวยั" ท่ีป้าไม่ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดอบรมวทิยายทุธ์ใหไ้ดเ้ร็วถึงเพียงนั้น  ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองความสนใจในปรัชญาชีวิตท่ีเป็นนามธรรมยากต่อความเขา้ใจของเด็กเยาวว์ยั เช่น เม่ืออายุ
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เพียง 12-13 ปี หลานสามารถพดูจาเกล้ียกล่อมช้ีผลดีผลเสียจนเพื่อนเปล่ียนใจไม่กระโดดน ้าตาย เพราะ
ถูกพอ่แม่เค่ียวเข็ญกดดนั และต่อมาอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากนั้น หลานไดใ้ชว้าทะศิลป์ช่วยเพื่อนอีกคนหน่ึง
ใหมี้สติไม่คิดปลิดชีวติตนเองเพราะปัญหาความรักหนุ่มสาว  นอกจากน้ี หลานยงัฝักใฝ่ในการเล่น
ดนตรีอยา่งลึกซ้ึง เช่ น การเล่นแซกโซโฟน ท่ีไม่มีใครในครอบครัวของเราเคยสัมผสัเคร่ืองดนตรีน้ีมา
ก่อน เป็นตน้ 
 
                    ป้าขอช่ืนชมวา่ ตลอดเวลาท่ีเราอยูด่ว้ยกนัมา หลานรักไม่เคยท าใหป้้าตอ้งล าบากใจเลย แต่
กลบัสร้างความสุขใจ ความเบิกบาน ความมีชีวติชีวา และความอบอุ่นใจแก่ป้าอยา่งสม ่าเสมอ ป้าได้
เรียนรู้วา่ เด็กนั้นมีพฒันาการทางธรรมชาติท่ีมหศัจรรยใ์นตวัของเขาเอง ขอเพียงแต่ผูใ้หญ่ใหค้วามเอา
ใจใส่ติดตามการเติบโตอยา่งชาญฉลาด ไม่บีบบงัคบัยดึถือเอาเป้าหมายชีวิตตนเองมาเป็นเป้าหมายชีวติ
ของเด็ก โดยไม่เปิดทางเลือกใหต้ามท่ีเขาปรารถนา หรือคิดเอาแต่ใจตนเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟัง
ความเห็นเด็ก  รวมทั้งตอ้งให้เกียรติ ยกยอ่ง และใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจ ปล่อยความเป็นอิสระทางกาย
และจิตวญิาณในความเป็นตวัเองแก่เด็ก เม่ือเขาพิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่ เขาสามารถยนืไดด้ว้ยตนเองแลว้
ในแต่ละช่วงชีวติ หากผูใ้หญ่ส านึกไดเ้ช่นน้ีแลว้ เราก็จะไดค้วามรัก ความจริงใจจากเด็ก รวมตลอดไป
จนถึง ความเขา้ใจกนัไม่มีเร่ืองขุ่นขอ้งหมองใจจนเกิดปัญหาวยัรุ่นท่ีมีช่องวา่งระหวา่งวยัอยา่งแน่นอน 
 
                จวบจนบดัน้ี นบัตั้งแต่ท่ีป้ารับหนา้ท่ีช่วยส่งเสียเล้ียงดู เป็นผูป้กครองไปรับ-ส่งทุกวนัท่ี
โรงเรียนเซนตก์าเบรียล ซ่ึงตั้งอยูใ่กลท่ี้ท างานของป้า รวมทั้งพอ่-แม่ของหลานยงัอนุญาตใหเ้ราอพยพ
หอบห้ิวกนัสองคนป้า-หลานมาเป็นใชชี้วติชาวคอนโดฯชัว่คราวท่ีเทเวศร์แมนชัน่เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง จนถึงเวลาท่ีหลานรักผูน้ี้ไดเ้ติบโตบรรลุนิติภาวะ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และก าลงัเรียนต่อทางดนตรีท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพดา้นน้ีตามความสมคัรใจ  
 
              ถึงแมว้า่ ในปัจจุบนัหลานจะอยูใ่นวยัท่ีคิดเป็น-ท าเป็นดว้ยตนเองไดม้ากแลว้ ป้าคนน้ีก็ยงัตาม
รักตามดูแล ใส่ใจในทุกขสุ์ขของเขาเป็นระยะอยูเ่สมอเหมือนเช่นท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่เล็กจนโต ซ่ึง
ตลอดเวลาท่ีผา่นมากวา่ 20 ปี ป้าก็ตอ้งขอขอบใจ พ่อ-แม่ของหลาน และตวัหลานเอง ท่ีมีความอดทนต่อ
ความ "จุน้ๆ" ของป้า  ซ่ึงก็คงถือวา่เป็นเร่ืองของพรหมลิขิตท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้สมดงัท่ี แม่ของหลาน
ไดเ้คยตรวจดวงชะตาของตนเองและของหลานกบัโหรหลายแห่งแลว้ ไดป้รากฏค าท านายตรงกนัวา่ 
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ดวงชะตาของเด็กคนน้ี มีผูอุ้ปถมัภเ์ป็นหญิงอาวุโสกวา่พอ่-แม่ ลกัษณะผวิขาว ซ่ึงแม่ของหลานบอกป้า
อยา่งมัน่ใจวา่ หญิงท่ีโหรพูดถึงนั้น มิใช่ใครท่ีไหนดอก คือป้าคนน้ีนัน่เอง. .... 
 
             ชีวติต่อจากน้ีไปท่ีวยัและสังขารของป้าจะเส่ือมชราถอยลงไปตามธรรมชาติ แต่จิตใจของป้า
ยงัคงรักใคร่เอน็ดูหลานอยา่งไม่เปล่ียนแปลง และเป็นความรักท่ีปราศจากเง่ือนไขเรียกร้องส่ิงตอบแทน
ใดๆทั้งส้ิน แต่ไม่อาจจะติดตามไปตอแยไดทุ้กแห่งเหมือนเม่ือคร้ังท่ีหลานยงัเป็นเด็ก อยา่งไรก็ตามใน
ความเป็นหนุ่มนอ้ยของหลานท่ีเติบโตเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนแลว้ ป้ามีความประทบัใจมาก ท่ีหลานไดแ้สดง
น ้าใจอนัน่ารัก ในการหมัน่โผล่หนา้มาเยีย่มท่ีหอ้งนอนป้าแทบทุกคืน เพื่อเล่าเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั
ก่อนท่ีจะกล่าวราตรีสวสัด์ิวา่ "ลูกรักป้าใหญ่นะครับ"  พร้อมกบัดึงป้าไปกอด รวมทั้งความประทบัใจ
ของป้าท่ีไม่วา่จะเป็นวนัเกิด หรือเทศกาลปีใหม่ หลานก็จะเขียนการ์ดมาอวยพรดว้ยถอ้ยค าง่ายๆน่าช่ืน
ใจ ซ่ึงเป็นเสมือนน ้าทิพยช์โลมใจป้าเป็นอยา่งยิง่ รวมไปถึงการชวนป้าออกไปรับประทานอาหารนอก
บา้นดว้ยกนัเสมอๆดว้ยความเป็นห่วงกลวัป้าจะเหงา ส่ิงดีๆเหล่าน้ี เกิดข้ึนมาจากจิตส านึกของหลาน
อยา่งสม ่าเสมอโดยท่ีป้าไม่เคยถามทวง และป้าเช่ือมัน่วา่ มิใช่ท าเป็นคร้ังคราวเพื่อประจบเอาใจ ดงันั้น 
ดว้ยผลแห่งแรงกตญัญูของหลานเช่นน้ี ป้าขอตั้งจิตอธิษฐานใหห้ลานรักประสบความสุขความส าเร็จใน
ชีวติ เป็นท่ีรักใคร่ของทุกคนตลอดไปนะจะ้ ..... 
 
                                         ****************************************** 
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                                                                       กฬีา – กฬีา คือยาวเิศษ                                                                                 
 
                     เร่ืองน้ีมีท่ีมาจากความประทบัใจของขา้พเจา้ต่อความมีวินยัและอุปนิสัยรักการออกก าลงั
กายของพอ่และแม่ ท่ีรักการเล่นกีฬาทุกวนัจนกลายเป็น “ยาวเิศษ” หล่อเล้ียงสุขภาพทั้งกายและใจท่ีร่า
เริงแจ่มใสและแขง็แรงตลอดมาแมจ้ะล่วงเขา้วยัชรา ท่ีสะทอ้นถึงการมีชีวิตอยา่งมีคุณภาพยนืยาว เป็น
ร่มโพธิร่มไทรและเป็นเน้ือนาบุญของลูกหลานไปจนกวา่จะหมดสภาพตามธรรมชาติ ซ่ึงส าหรับแม่ท่ี
ในวยัเด็กเคยเป็นนกักีฬาประจ าโรงเรียน เม่ือชีวติในวยักลางคนเร่ิมมีเวลาวา่งเน่ืองจากลูกๆโตเล้ียง
ตวัเองไดแ้ลว้ แม่ชอบควงพวกเราไปเล่นแบดมินตนักนัเสมอท่ีคอร์ตในกรมสรรพาวธุ ทหารบก จนถึง
อายใุกล ้70 ปี และแมเ้ม่ือแม่เร่ิมลม้เจบ็ในช่วงใกลสุ้ดทา้ยของชีวติในวยั 80 ปีแม่ยงัขอร้องใหลู้กๆพา
ไปตดักางเกงกีฬา  และตั้งคอร์ตแบดมินตนัในบา้นของเรา เพื่อท่ีแม่จะไดลุ้กจากเตียงไปเล่นกบัลูกๆ แม้
จะมีก าลงัวงัชายนืตีไดเ้พียงวนัละไม่เกิน 10  ลูกก็ตาม  
 
                    ส่วนพอ่นั้น บดัน้ีอายยุา่ง 87 ปี แลว้ แต่พ่อยงัเป็นสมาชิกผูไ้ปออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ
ของราชกรีฑาสโมสร ไม่วา่จะเป็นแบดมินตนั เขา้หอ้งยมิฯ หรือวา่ยน ้า ซ่ึงนบัเป็นความโชคดีของพอ่
ดว้ย ท่ีหลงัจากพอ่อาย ุ80 ปีแลว้ลูกๆส่วนใหญ่ไดจ้ดัตารางเวลาท่ีจะสลบัสับเปล่ียนกนัไปเป็นเพื่อน
เกือบทุกวนัในแต่ละสัปดาห์ โดยนอ้งชายคนสุดทอ้งรับหนา้ในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์ ส่วนวนัสุดสัปดาห์
ในวนัเสาร์-อาทิตย ์เป็นของขา้พเจา้และนอ้งชายคนโต ทั้งน้ี ส าหรับ พอ่นั้นขา้พเจา้ไดเ้ห็น ท่านเร่ิมเล่น
กีฬาอยา่งจริงจงั คือ มีโอกาสเขา้แข่งชิงถว้ยรางวลัและชนะดว้ยในโอกาสต่างๆ เม่ือพอ่เกษียณอายุ
ราชการในวยั 60 ปีแลว้ อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้ไดย้นิมาจากปากอดีตทหารลูกศิษยเ์ทนนิสของพอ่คนหน่ึง
ซ่ึงปัจจุบนัท าหนา้ท่ีควบคุมคอร์ตเทนนิสของกรมการทหารส่ือสารวา่ เม่ือสมยัพอ่ยงัเป็นนายทหาร
หนุ่มๆ พอ่เล่นเทนนิสจนถึงขั้นฝึกสอนทหารในกรมน้ี และพอ่เป็นครูเทนนิสคนแรกของเขา  ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่แปลกใจวา่ แมพ้อ่จะไม่มีเวลามาฝึกใหลู้กๆ แต่ลูกๆหลายคนของพอ่กลบัชอบเล่นเทนนิส
มาก และเอาจริงเอาจงัจนเป็นดาราประจ าคอร์ตไปแลว้ก็มี  
 
                  ส าหรับขา้พเจา้นั้น อาจจดัอนัดบัอยูท่า้ยแถว เพราะมกัมีขอ้อา้งติดภาระงานราชการ ซ่ึงจะหา
เวลาไปเล่นกีฬาก็เฉพาะเม่ือตอ้งท าหนา้ท่ีไปเป็นเพื่อนพอ่ในวนัอาทิตย ์อยา่งไรก็ตาม มีเหตุจ าเป็นให้
ขา้พเจา้ตอ้งเร่ิมเอาจริงเอาจงักบัแบดมินตนัและเทนนิสป็นคร้ังเป็นคราว ซ่ึงก็โดยหนา้ท่ีอีกนัน่เอง 
กล่าวคือ เม่ือชมรมแบดมินตนั หรือเทนนิสของ ธปท.ไดพ้อเห็นแวววา่ ขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นพวก “แกข้ดั
ตาทพั” ไดบ้า้ง คือ มีก าลงัวงัชาและสภาพร่างกายยงัพอไปไหว ไม่ถึงกบัพนัแขง้พนัขารุงรัง ประกอบ
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กบัมีใจสู้อยูบ่า้ง ดงันั้นเม่ือขาดคู่อาวุโส จึงส่งเทียบมาเชิญใหล้งแข่งขนัระหวา่งสถาบนัการเงินบา้ง 
ระหวา่งหน่วยราชการบา้ง ขา้พเจา้จึงตอ้งเร่งขมกัขเมน้ไปซุ่มฝึกวทิยายทุธกบัโคชทั้งหลายแทบทุกวนั 
ซ่ึงผลแข่งขนัมีแพบ้า้งชนะบา้งตามธรรมชาติของการกีฬา แต่ส่ิงดีๆท่ีไดรั้บจากการน้ีมีมากมาย เช่น 
ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสรู้จกันอ้งๆและโคชนิสัยน่ารักน่าคบในชมรมกีฬาเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนหลายคน  ท่ีท าให้
ตวัเองรู้สึกเคลิบเคล้ิมหลงไหลไปกบัค าช่ืนชมเยนิยอใหลื้มตวัในลกัษณะ “ กระชากวยั” ลงมาอีกหลาย
ช่วงอาย ุอีกทั้งยงัส่งเสริมความมัน่ใจตนเองอยา่งท่ีไม่เคยคิดมาก่อนวา่ ยงัจะพอมีพละก าลงัท่ีจะเล่นกีฬา
ตีโตแ้รงๆเช่นน้ีได ้โดยไม่มีความกดดนัใดๆทั้งส้ินเม่ือตอ้งลงแข่งขนักบัคู่แข่งขนันานารุ่นท่ีไม่เคยรู้
ฝีมือกนัมาก่อน ทั้งน้ีในแวดวงเช่นน้ี จึงเปรียบเสมือนกบัขา้พเจา้ไดมี้ “ชีวติใหม่” ท่ีไดนุ่้งชุดกีฬาท่ีดู
กระทดัรัดฉบักระเฉง นอกจากน้ียงัไดรั้บของขวญัจากนอ้งชายคนโตเป็นแรกเก็ตดีๆระดบัมือโปรท่ีส
ร้างความฮือฮาไปทั้งคอร์ต อยา่งท่ีเรียกวา่ “ ฟอร์มดีมีชยัไปกวา่คร่ึง”  ตลอดไปจนถึงสุขภาพร่างกายท่ี
ฟิตข้ึนมาอยา่งผดิหูผดิตาโดยไม่ตอ้งไปพึ่งศลัยกรรมหรือครีมหนา้เดง้ใหเ้ปลืองเงิน จนถึง ณ บดัน้ี 
ขา้พเจา้จึงกลายเป็นพวกแฟนรายการทีวช่ีองสปอร์ตทุกประเภท และมีงานอดิเรกท่ีพอ่คงสมใจแลว้ท่ีไม่
เสียแรงลุน้ขา้พเจา้มาตั้งนานใหม้าเขา้ก๊วนผูรั้กการกีฬาท่ีมีพอ่เป็นกปัตนัทีมของครอบครัวเรา 
 
 
                                                       ***************************** 
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                                                                       ลูกก าพร้าแม่ - แสวงบุญ                                                                                                    
                                                                                                                                                                                       
                             ขา้พเจา้ไดป้ระสบภาวะ "ลูกก าพร้าแม่" ดว้ยตนเองเป็นคร้ังแรก เม่ือแม่ไดส้ิ้นชีวติใน
วยัใกล ้82 ปี เม่ือ เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2542  ซ่ึงแมว้า่จะเป็นการจากไปของช่วงสังขารท่ีเรียกวา่
หมดอายขุยัแลว้ก็ตาม ลูกๆก็ยงัรู้สึกใจหายและร าลึกอาลยัแม่อยูเ่สมอถึงพระคุณท่ียิง่ใหญ่ซ่ึงไม่เพียงแต่
อุม้ชูเล้ียงดู สั่งสอนลูกๆ จนเติบใหญ่สามารถพึ่งตนเองไดเ้ฉกเช่นแม่ท่ีดีแลว้ แต่แม่ยงัอดทนในการอยู่
เป็นเน้ือนาบุญใหลู้กๆไดท้ดแทนพระคุณจนถึงท่ีสุดเท่าท่ีมีก าลงัความสามารถ ดว้ยแรงใจรักท่ีลูกๆมีต่อ
แม่อยา่งเตม็กายเตม็ใจเป็นเวลาถึง กวา่ 7 ปี นบัตั้งแต่แม่เร่ิมลม้เจบ็ลงจวบจนถึงจนวาระสุดทา้ยของชีวติ 
 
                            ในงานสวดพระอภิธรรมศพของแม่ท่ีไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณอนัสูงยิง่จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานพวงมาลาประดบัเกียรติยศ พร้อมทั้งเสด็จ
พระราชด าเนินมาพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางการแสดงน ้าใจไมตรีและการมาร่วมบ าเพญ็กุศลของ
ญาติสนิทมิตรสหายของพ่อ-แม่และลูกๆอยา่งเนืองแน่น ทั้งน้ีพอ่แและลูกๆขอกราบแทบเบ้ืองพระยคุล
บาทถวายความจงรักภกัดีและทราบซ้ึงในน ้าพระราชหฤทยัอยา่งหาท่ีสุดมิได ้และขอขอบคุณทุกท่านมา 
ณ ท่ีน้ี อีกคร้ังหน่ึงดว้ย ซ่ึงพอ่ไดร้วบรวมเงินร่วมท าบุญทั้งหมดทูลเกลา้ฯาถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เพื่อทรงใชส้อยในกิจการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงต่อมาได้
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯพระราชทานโล่ห์พร้อมเขม็มูลนิธิฯ และเคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์อนัมีเกียรติยศสูงยิง่เพื่อเชิดชูวงศต์ระกลูและครอบครัว ซ่ึงพวกเรามีความเช่ือมัน่วา่แม่
ไดรั้บทราบความเป็นศิริมงคลคร้ังน้ี ดว้ยญาณใดญาณวถีิหน่ึง และคงไดร่้วมอนุโมทนาบุญน้ีแลว้...... 
 
                          เม่ือถึงวาระท่ีจะตอ้งท าบุญอฐิัและเถา้องัคารของแม่ซ่ึงประเพณีโดยทัว่ไป มกัจะนิยม
น าองัคารไปลอยน ้า ส าหรับในกรณีของแม่นั้น ไดมี้แรงบนัดาลใจบางอยา่งท่ีท าใหข้า้พเจา้และนอ้งๆ
ตดัสินใจท่ีจะเดินทางไปบ าเพญ็กุศลใหแ้ม่ถึงจงัหวดันครสวรรคซ่ึ์งเป็นบา้นเกิดท่ีแม่จากมานานแลว้
นบัเป็นเวลากวา่ 50 ปี   ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดป้ระสานงานกบัหลานสาวท่ีเหลืออยูเ่พียงคนเดียวของแม่ ช่ือ พี่
นพพรรณ วฒุานนัท ์โดยเรามีความเห็นร่วมกนัท่ีจะจดังานท่ี  วหิารวดัพรหมจริยาวาส ซ่ึงอยูใ่นอ าเภอ
เมือง ใกลบ้า้นเดิมของแม่นัน่เอง ซ่ึง ณ วหิารแห่งน้ี เราไดพ้บวา่ แม่ไดน้ าอฐิัของคุณยายมาบรรจุไวก้วา่ 
30 ปีมาแลว้ท่ีฐานพระองคห์น่ึงพร้อมอฐิัของหลานชายท่ีแม่รัก ส าหรับเร่ืองน้ีไม่มีลูกๆคนใดทราบมา
ก่อน ดงันั้นพวกเราจึงมีความปิติเป็นอยา่งมากท่ีไดมี้โอกาสท าบุญและเปล่ียนผา้ขาวห่ออฐิัของคุณยายท่ี
เป่ือยยุย่แลว้ตามกาลเวลาพร้อมกบัน าอฐิัของแม่มาบรรจุไวใ้ตฐ้านพระองคเ์ดียวกนั 
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                         เร่ืองไม่จบเพียงเท่าน้ี ยงัมีศิริมงคลท่ีนบัเป็นมหาบุญมหากุศลอนัต่อเน่ืองจากการเร่ือง
ขา้งตน้อีก กล่าวคือ ในการท าบุญใหแ้ม่คราวน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าผา้ห่มองคพ์ระประธานติดมือไปจาก
กรุงเทพฯดว้ย 3 ผนื เน่ืองจากเม่ือแม่ยงัมีชีวติอยู ่มีความเล่ือมใสในอานิสงคข์องการถวายผา้ห่มองคพ์ระ
ประธาน ซ่ึงปรากฏวา่ ในคร้ังน้ี  เราสามารถห่มผา้พระไดเ้พียง 2 องคท่ี์วหิารอนัเป็นท่ีตั้งขององคพ์ระท่ี
บรรจุอฐิัของแม่และคุณยาย แต่พระประธานซ่ึงมีขนาดใหญ่มากในโบสถไ์ม่อาจห่มดว้ยผา้ท่ีเหลืออีก 1 
ผนืได ้พระภิกษุ ช่ือท่านบุญมา ซ่ึงคอยอ านวยการเร่ืองท าบุญ เกรงวา่ขา้พเจา้จะเสียก าลงัใจ จึงไดพ้ดูข้ึน
วา่ ยงัมีพระประธานอีกองคห์น่ึงประดิษฐานอยูภ่ายในโบสถห์ลงัเก่า พร้อมกบัช้ีไปยงัท่ีตั้งของโบสถ์
เก่าท่ีอยูถ่ดัออกไปประมาณคร่ึงกิโลเมตร เม่ือพวกเราเดินไปถึง ก็พบวา่ ตวัโบสถเ์ก่าซ่ึงมีลกัษณะแบบ
โบราณ คือ รูปทรงสูงขนาดเล็กแคบ มีสภาพทรุดโทรมมาก หนา้บรรณปิดไวด้ว้ยแผน่สังกะสีกนัฝนข้ึน
สนิม และสภาพอิฐปูนร่วงกะเทาะแลว้เป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นท่ีเจริญตาแก่ผูพ้บเห็น แต่เม่ือยา่งเทา้กา้ว
เขา้ไปดา้นในพระอุโบสถ พวกเราไดพ้บวา่องคพ์ระประธานมีความงดงามเหลืองอร่าม อีกทั้งมีขนาด
เหมาะสมท่ีสามารถใชผ้า้ห่มองคพ์ระไดพ้อดี คร้ันต่อมา เม่ือขา้พเจา้เหลียวมองข้ึนไปบนฝาผนงัภายใน
โบสถไ์ดพ้บค าจารึกเก่ียวกบัปีท่ีสร้างโบสถคื์อ พ.ศ. 2463 หลงัปีท่ีแม่เกิดเพียง 3 ปี ท าใหห้วนระลึก
จดจ าไดถึ้งเร่ืองท่ีแม่เคยเล่าวา่ เม่ือแม่เป็นเด็กอายปุระมาณ 8 ขวบ แม่ไดติ้ดตามคุณยายมานัง่ท าสมาธิ
หนา้พระประธานท่ีวดัใกลบ้า้นเสมอๆ ขา้พเจา้จึงไดป้ระจกัษว์า่ ณ บดัน้ีลูกๆไดม้ากราบพระประธาน
องคเ์ดียวกบัแม่แลว้   นอกจากนั้น ท่านบุญมายงัน าช้ินส่วนไมแ้กะสลกัท่ีไดม้าจากเรือนไมข้องคุณยาย
ซ่ึงแม่ไดร้ื้อถวายสร้างกุฏิพระในวดัแห่งน้ีใหพ้วกเราดูเพื่อเป็นวตัถุพยานแห่งความผกูพนัท่ีครอบครัว
ของแม่มีต่อวดัแห่งน้ีในอดีตท่ีผา่นมาดว้ย 
 
                           ขา้พเจา้ไดไ้ถ่ถามท่านบุญมา เก่ียวกบัการบูรณะซ่อมแซมโบสถเ์ก่าหลงัน้ี ซ่ึงท่านเล่า
วา่ เจา้หนา้ท่ีจากกรมศิลปากรไดม้าตรวจดูอยูเ่สมอ แต่ไม่มีงบประมาณท่ีจะน ามาปฏิสังขรณ์ อีกทั้ง
ชาวบา้น พอ่คา้ ประชาชนในเมืองต่างไดทุ้่มเทเงินไปก่อสร้างอุโบสถหลงัใหม่ อยา่งใหญ่โตสวยงาม 
ส าหรับโบสถห์ลงัเก่าน้ีเจา้อาวาสไดม้อบหมายใหท้่านบุญมาเฝ้าดูแลไปตามล าพงั ขา้พเจา้จึงเอ่ยวาจาขอ
ปวารณาตนท่ีจะเป็นผูริ้เร่ิมบูรณะโบสถเ์ก่าน้ีเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหแ้ม่และบรรพบุรุษทั้งปวงของแม่ซ่ึงมี
ถ่ินฐานตั้งรกรากท่ีน่ี ซ่ึงในเวลาต่อมาเพียงไม่นานหลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งตน้รวบรวมเงินทะยอยส่งไป
ถวายท่านบุญมาเป็นระยะๆตามก าลงัทรัพยท่ี์มีอยูส่มทบกบัเงินท่ีลูกคนอ่ืนบางคนของแม่มีศรัทธาบุญ
ร่วมกนัคือ แพทยห์ญิงพชัรินทร์และดวงรัตน์ งานซ่อมแซมคร้ังใหญ่ท่ีเสมือนการสร้างข้ึนใหม่จึงได้
ด าเนินการลุล่วงไปอยา่งรวดเร็วเกินความคาดหมาย ดว้ยน ้ าพกัน ้าแรงของท่านบุญมาและช่างคู่ใจของ
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ท่านเพียงไม่ก่ีคน ในท่ีสุดโบสถท์ั้งหลงัไดฟ้ื้นคืนสภาพอยา่งสง่างามเป็นท่ีอนุโมทนาแก่ชาวพุทธใน
ละแวกนั้น และเจา้หนา้ท่ีจากกรมศิลปากรไดม้าเยีย่มชมอีกหลายคร้ังดว้ย ทั้งน้ี ท่านบุญมาไดแ้จง้ข่าวท่ี
น าความปลาบปล้ืมมาสู่พวกเราอยา่งยิง่คือ ณ บดัน้ี โบสถด์ั้งเดิมหลงัน้ี ก าลงัจะกลายเป็นอุโบสถ
ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดอี้กคร้ังหน่ึงทดแทนโบสถห์ลงัใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมช ารุดทรุดตวัลงและ
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมแซมอีกระยะหน่ึง ลูกๆจึงขอตั้งจิตอธิษฐานใหผ้ลานิสงคใ์ดอนับงัเกิดจาก
การบ าเพญ็บุญ ไดเ้ป็นพลวปัจจยัแก่แม่และบรรพบุรุษของแม่ในการอนุโมทนามหากุศลทั้งปวงในคร้ัง
น้ีดว้ย.... 
 
                                               ***********************************            
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                                                                 เช่ือมอดีต-สู่ปัจจุบัน                                                                                                                
 
                            ขา้พเจา้เป็นคนรักและชอบสะสมของเก่าท่ีมีคุณค่าและมีเร่ืองราวเล่าไดท้าง
ประวติัศาสตร์ แต่ไม่ใช่เก็บไวเ้ป็นสมบติัไวเ้ชยชมส่วนตวั หากแต่หาไวเ้พื่อน าไปมอบใหผู้รั้บผิดชอบ
ส าหรับจดัแสดงอยา่งถูกท่ีถูกทาง นอกจากน้ี ยงัชอบอ่าน..ชอบจ า.. ชอบฟัง และชอบเล่าเร่ืองราวความ
เป็นมาเก่าๆ ในอดีตกบัผูท่ี้รู้ใจกนั รวมทั้งมีงานอดิเรกในการอ่านและจดัท าหนงัสือท่ีระลึกงานศพของ
ญาติพี่นอ้งดว้ย  ซ่ึงเม่ือกาลเวลาผา่นไป ขา้พเจา้รู้ตวัเองดีวา่เป็นคน "มือข้ึน" ในเร่ืองเหล่าน้ี โดยมี 
ศรัทธา ปัจจัย และโอกาส  เป็นพื้นฐานสนบัสนุนอยูม่าก ดงัประจกัษพ์ยานท่ีขา้พเจา้จะไดย้กเป็น
ตวัอยา่งต่อไป 
 
                      ขา้พเจา้ขอกล่าวถึงเร่ือง ศรัทธาของตนเองก่อน ซ่ึงมีความรู้สึกวา่อยูใ่นระดบั "แก่กลา้" 
มากข้ึนทุกวนัตามวยัวุฒิภาวะท่ีจ าเริญข้ึนเร่ือยๆ กล่าวคือเป็นผูมี้น ้าใจรับอาสาอยา่งไม่มีเง่ือนไขเม่ือ
ปรากฏพนัธกิจมาถึงตวั และพร้อมท่ีจะทุ่มเทน ้าพกัน ้าแรงอยา่งมีเป้าหมายท่ีจะอุทิศผลงานเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้แก่ผูท่ี้ขา้พเจา้รักเหล่านั้น ดว้ยความกลา้ท่ีจะตดัสินใจ ..เลือกดู.. เลือกจ า และเลือกด าเนินการ
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไม่ลงัเล  
 
                      ในส่วนของ ปัจจัย อนัประกอบดว้ย ผูช่้วยเหลือ..ช่วยหา..ช่วยเลือก และ   ทุนทรัพยเ์ท่าท่ี
ขา้พเจา้พอมีอยูบ่า้งแมน้เป็นจ านวนเพียงเรือนร้อย เรือนหม่ืน ซ่ึงยงันอ้ยกวา่คุณค่าท่ีแทจ้ริงของมูลค่า
ผลงานท่ีจดัท า อีกทั้งเม่ือไดต้ระเตรียมอยา่งเพียบพร้อมแลว้ ยอ่มเอ้ืออ านวยใหเ้ป็นผลส าเร็จทนัเวลา
อยา่งเป็นท่ี น่าอัศจรรย์ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ส านึกวา่ ส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความส าเร็จแต่ละเร่ืองนั้น ไดรั้บ
พลงัเก้ือหนุนจากเบ้ืองบนท่ีขา้พเจา้สัมผสัไดเ้องทุกคร้ัง ซ่ึงเสริมเป็นก าลงัใจต่อการขบัเคล่ือนต่อไป
ขา้งหนา้จนถึงเป้าหมายปลายทางท่ีงดงามเป็นท่ีช่ืนชมพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งปวง 
 
                   หลายโอกาส มากวาระแห่งเหตุอนัตอ้งไดแ้สดงบทบาทขา้งตน้ท่ี ผา่นเขา้มาสู่ขา้พเจา้ราวกบั 
น ้าท่ีไหลส่งมาจากตน้ทางของท่อขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นเหตุบงัเอิญ หรือเป็นความประจวบเหมาะ หรือ
ดว้ยความตั้งใจและเตม็ใจของผูค้นทั้งหลายท่ีสร้างโอกาสนั้นๆแก่ขา้พเจา้อยา่งเป็นฉนัทามติ  ดว้ย
เล็งเห็นถึงความมุ่งมัน่ของขา้พเจา้ท่ีจะเช่ือมโยงอดีตใหฟ้ื้นคืนกลบัมาสู่การรับรู้ของคนยคุปัจจุบนั เพื่อ
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ไดเ้รียนรู้เกียรติภูมิของประวติัศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง ดงัปรากฏตวัอยา่งผลงานท่ีขา้พเจา้จะไดก้ล่าวถึง
ต่อไป  
 
                      ขอเร่ิมตน้เล่าเร่ืองการท าหนงัสือท่ีระลึกงานศพ ซ่ึงขา้พเจา้จ  าไดว้า่ เป็นหนงัสือเล่มแรกท่ี
ลงมือออกแบบ และด าเนินการทั้งหมดดว้ยตนเอง คือหนงัสืองานศพของนอ้งสาวล าดบัสองอนัเป็นท่ี
รักมากของพอ่แม่พี่นอ้งและญาติมิตร ช่ือ นางสาวอารีรัตน์ เภกะนนัทน์ (นอ้งฟ้า) ซ่ึงไดถึ้งแก่กรรมก่อน
วยัอนัควรดว้ยอายเุพียง 33 ปี เน่ืองมาจากโรคไวรัสลงหวัใจ หลงัจากลม้เจบ็เพียง 3 วนัในช่วงเทศกาล
วนัปีใหม่เม่ือ พ.ศ. 2523 ทั้งน้ี การจากอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี ยอ่มก่อใหเ้กิดความอาลยัรักอยา่งประมาณ
มิไดข้องพอ่-แม่ ญาติพี่นอ้งและเพื่อนฝงูทั้งปวง เราทุกคนจึงต่างไดร่้วมใจกนัจดังานศพอยา่งเตม็
ความสามารถเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อผูเ้ป็นท่ีรักคนน้ี ซ่ึงขา้พเจา้เองไดมี้ส่ิงดลใจให้ตอ้งเป็นผูจ้ดัท าหนงัสือ
ท่ีระลึกท่ีบรรจุดว้ยเน้ือเร่ืองอนัมีท่ีมาท่ีไปอยา่งเหลือเช่ือ   ดงัจะไดเ้ล่าต่อไปน้ีค่ะ 
 
                   ภาย หลงัการสวดพระอภิธรรมศพไดเ้พียง 2 คืน กล่ินน ้าอบไทยไดอ้บอวลไปทัว่บา้นของ
ขา้พเจา้ ก่อนท่ีในค ่าคืนนั้น นอ้งสาวไดม้าเขา้ฝันใหข้า้พเจา้อ่านหนงัสือธรรมะของท่านอาจารยเ์ทสก ์
แห่งวดัหินหมากเป้ง ท่ีขา้พเจา้เพิ่งไดรั้บมาและวางไวท่ี้โต๊ะเล็กขา้งหวัเตียงนอน ช่ือ "หนังสืออตัตโน
ประวตัิและธรรมเทศนา"  ขา้พเจา้ลืมตาต่ืนข้ึนมาในทนัที เน่ืองจากความฝันน้ีชดัเจนทั้งภาพและเสียง
ราวกบันอ้งสาวมาพูดต่อหนา้ สามีถูกขา้พเจา้ปลุกข้ึนมาเพื่อเล่าเร่ืองน้ี เราจึงตกลงกนัวา่ใหข้า้พเจา้ท า
ตามท่ีนอ้งสาวขอร้อง ซ่ึงเม่ือขา้พเจา้เอ้ือมมือไปหยบิหนงัสือมาพลิกๆดู ไดเ้กิดเป็นความบงัเอิญหรือไม่
ก็คาดจะเดาได ้เพราะเร่ิมแรกก็พลิกไปท่ีบทบรรยายเร่ือง " การเกิด-ดบั" ท่ีกล่าวถึงวา่เม่ือ "ตายแลว้ไป
ไหน?" อนัเสมือนแสงส่องน าทางวา่ คนเราเม่ือถึงคราวท่ีจิตออกจากร่างแลว้ หนทางสู่ภูมิภพขา้งหนา้
ยอ่มเป็นไปตามวถีิกรรมท่ีตนไดป้ระกอบไวใ้นอดีต.... สามีไดแ้นะน าเล่นๆใหข้า้พเจา้ลองเส่ียงทาย
อยา่งง่ายๆแบบชาวบา้นไทยๆวา่หากนอ้งสาวตอ้งการส่ือความถึงขา้พเจา้จริง ก็ใหข้อใหข้า้พเจา้ซ้ือ
ลอตเตอร่ีงวดน้ี ถา้ถูกรางวลั ก็น่าจะเป็นจริงตามนั้น ซ่ึงในท่ีสุด เลขทา้ยสามตวัท่ีขา้พเจา้เลือก ก็ถูก
รางวลัในงวดนั้นจริงๆ ซ่ึงเจา้แม่ใบห้วยช่ือนงนาทคนน้ี ยงัท าใหอี้กหลายคนท่ีซ้ือลอตเตอร่ีตามเลขของ
ขา้พเจา้ พลอยมีโชคไปดว้ย (สามีแอบไปบอกญาติพี่นอ้งและเพื่อนๆดว้ยค่ะ) 
 
                     ขา้พเจา้จึงน าความน้ี ไปเล่าให ้พอ่-แม่ และเจา้ภาพทั้งปวงไดท้ราบ ซ่ึงทุกคนต่างลงมติ
เป็นเอกฉนัทใ์หข้า้พเจา้รับหนา้ท่ีพิมพห์นงัสืออนุสรณ์งานศพของนอ้งสาว โดยพิมพบ์ทเทศน์จาก
หนงัสือเล่มน้ีเพื่อแจกแก่ผูร่้วมงาน โดยสามีของขา้พเจา้ไดส่้งจดหมายไปถวายท่านพระอาจารยเ์ทสก์
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เพื่อขออนุญาตการจดัพิมพ ์ซ่ึงท่านพระอาจารยไ์ดก้รุณามีหนงัสือตอบอนุญาตแลว้ และต่อมาหนงัสือ
เล่มน้ีมีการพิมพซ์ ้ าอีกหลายคร้ัง เน่ืองในโอกาสต่างๆ เน่ืองจากไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในหมู่
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย.... 
 
                 หนงัสือเล่มต่อมาคือ หนงัสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของสามี ท่ี ธปท.เป็นเจา้ภาพ
จดัพิมพเ์ม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2524 ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ี ธปท.แต่งตั้งใหจ้ดัท าหนงัสือน้ี ไดล้งมติเป็น
เอกฉนัทใ์หข้า้พเจา้รับไปด าเนินการโดยหากตอ้งการใหค้ณะกรรมการฯช่วยเหลือในเร่ืองใด ก็ขอให้
แจง้มา ส าหรับก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งจดัพิมพใ์หแ้ลว้เสร็จ คือประมาณ 3 เดือนก่อนวนัพระราชทาน
เพลิงศพ 
 
                           ในขณะนั้น ดว้ยอายเุพียง 34 ปีของแม่ม่ายท่ีตกอยูใ่นสภาวะของความสลดหดหู่ใจท่ี
สูญเสียสามีก่อนวยัอนัควร แต่ขา้พเจา้ก็มิไดมี้ความทอ้แทจ้นหมดส้ินแรงกายและใจท่ีจะทุ่มเทคิดอ่าน
จดัท าหนงัสือเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สามีผูเ้ป็นท่ีรักยิง่ และนบัเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยใ์จท่ีปรากฏแก่ขา้พเจา้
คร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ บรรดาวตัถุดิบจากทัว่สารทิศท่ีจ าเป็นตอ้งมีเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าหนงัสือ ไม่วา่
จะเป็นค าไวอ้าลยั บทความร าลึกถึงคุณประทีป ตลอดไปจนถึงเร่ืองราวน่ารู้ทางการแพทยท่ี์ตีพิมพใ์น
หนงัสือแพทยสภาท่ีเขียนถึงสามีขา้พเจา้เป็นการเฉพาะตวัโดยนายแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโรคตบั
อกัเสบท่ีคร่าชีวิตสามีของขา้พเจา้ เป็นตน้ ไดห้ลัง่ไหลมาสู่มือของขา้พเจา้อยา่งครบถว้นทนัเวลาท่ีจะลง
แท่นพิมพต์ามเวลาท่ีก าหนดพอดีโดยขา้พเจา้ไม่ตอ้งเสียเวลาไปสรรหาแต่อยา่งใด นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงั
มีเวลาเหลือเพียงพอเป็นเวลาเกือบ 1 เดือนก่อนวนัพระราชทานเพลิงศพท่ีจะจดัพิมพห์นงัสือธรรมะท่ี
ขา้พเจา้ไปกราบขออนุญาตถอดเทปค าเทศน์ของท่านอาจารยเ์ทศก ์ในช่วงท่ีพอ่และขา้พเจา้ไปปฏิบติั
ธรรมกบัท่านท่ีวดัหินหมากเป้งดว้ย... 
 
                      หนงัสืออนุสรณ์งานศพเล่มต่อๆมาลว้นแลว้แต่เป็นการจดัท าท่ีขา้พเจา้อุทิศใหแ้ก่ญาติๆ
ผูใ้หญ่ท่ีรักนบัถือท่ีถึงแก่กรรมในวยัชราอายกุวา่ 80 ปีข้ึนไปทั้งส้ิน นบัตั้งแต่คุณป้าทั้งหลายท่ีเป็นพี่สาว
ของพอ่ คือคุณป้าเปรอสิริ เภกะนนัทน์ คุณป้าพอพิศ (สิงหเสนี) เภกะนนัทน์ และคุณป้าคุณหญิงพชัรา 
ประเสริฐไมตรี(พยงุ (เภกะนนัทน์)โชติกเสถียร)  นอกเหนือไปจากหนงัสือท่ีระลึกของแม่ขา้พเจา้ (คุณ
แม่เฉลิมจิตต ์เภกะนนัทน์) และมารดาของสามี (คุณแม่พนัธ์ทิพย ์สนธิสุวรรณ ) รวมทั้งหนงัสืองานศพ
พี่ชายของสามีขา้พเจา้ทั้ง 2 คน ( เรืออากาศเอกก าธร และพี่วชิยั สนธิสุวรรณ) ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยใ์จ
อีกเช่นเดียวกนัวา่  แมน้บางงานศพจะมีความเร่งรัดกระชั้นชิด เช่นเพียง 7 วนัหรือบางกรณีไม่มีขอ้จ ากดั
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เร่ืองเวลามากนกั แต่เป็นความยากล าบากในเร่ืองของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล แมก้ระนั้นขา้พเจา้ยงัสามารถ
สืบคน้รูปภาพและประวติั รวมทั้งขอ้เขียนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประกอบรูปเล่มไดอ้ยา่งครบถว้น
สมบูรณ์เกินกวา่ความคาดหมายเสมอ ซ่ึงความส าเร็จเหล่าน้ีมีเบ้ืองหลงัการจดัท าท่ีน่าอศัจรรย ์ไม่
แตกต่างไปจากกรณีท่ีเล่ามาแลว้  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
                ในรายของคุณป้าคุณหญิงพชัราประเสริฐไมตรี ทจ.  ซ่ึงไดรั้บพระบรมราชานุเคราะห์ในการ
บ าเพญ็กุศลศพตลอดทั้ง 7 คืนและพระราชทานเพลิงศพในวนัรุ่งข้ึน ในการน้ี การจดัเตรียมหนงัสือ
อนุสรณ์แก่คุณป้า ยอ่มเป็นการสมควรท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งสมเกียรติยศแห่งภรรยาของอดีตราช
เลขานุการในพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ คือ
หลวงประเสริฐไมตรี (วงศ ์โชติกเสถียร) โดยเจา้ภาพไม่อาจเพียงแต่จะไปเลือกเหมาซ้ือหนงัสือ หรือ
ของช าร่วยท่ีมิใช่จดัท าเฉพาะตวัผูว้ายชนมม์าแจกพอเป็นพิธีเท่านั้น 
 
 
                   ในคืนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายจากพอ่และญาติพี่นอ้งทั้งปวงให้เป็นผูจ้ดัท าหนงัสือ
อนุสรณ์ของคุณป้า ขา้พเจา้จึงไปกราบคารวะต่อร่างของท่านหนา้โกศแปดเหล่ียมพระราชทาน ซ่ึง ณ 
วนิาทีนั้น ขา้พเจา้ไดป้ระจกัษแ์ก่ใจวา่ พลงัจิตของคุณป้าคงไดรั้บรู้พนัธกิจน้ีของขา้พเจา้แลว้ เน่ืองจาก
เหตุการณ์น่าอศัจรรยใ์จท่ีอุบติัต่อมาหลงัจากน้ี ไดมี้สัญญาณวา่ ท่านไดมี้ส่วนอยา่งมากท่ีเก้ือหนุนให้
หนงัสือของท่านส าเร็จดว้ยดีในการสะทอ้นถึงกรณียกิจในอดีตของท่านท่ีเช่ือมโยงกบัคุณลุงหลวง
ประเสริฐไมตรีท่ีไดทู้ลเกลา้ฯถวายงานในพระองคร์วมตลอดถึงพระมหากรุณาธิคุณฯท่ีทรงมีพระเมตตา
ต่อขา้ราชบริพารในช่วงเวลาท่ีทรงประทบัอยูท่ี่เมืองโลซานน์จนถึงระยะท่ีเสด็จนิวติัพระนคร (พ.ศ.
2489-2494)ต่อช่วงเวลาท่ีเสด็จมาประทบั ณ  พระต าหนกัจิตรลดา ( พ.ศ.2495-2509)  
 
                    เม่ือเร่ิมแรกจดัท าหนงัสือ ขา้พเจา้มีความหนกัใจวา่ไม่น่าจะมีผูใ้ดสามารถเขียนเร่ืองราวใน
ช่วงเวลาเหล่านั้นไดถู้กตอ้งครบถว้นเหมาะสมมากไปกวา่ผูถ้วายงานเองซ่ึงไดถึ้งแก่อนิจกรรมไปแลว้
ทั้งสองท่าน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งท่ีบุตรสาว-บุตรชายของท่านตอ้งสาละวนอยูก่บัการตอ้นรับแขก
มาร่วมงานพระอภิธรรมศพ  จนแทบจะไม่มีเวลเหลือส าหรับการหารือในเร่ืองการจดัท าหนงัสือไดมี้
แรงดลใจใหข้า้พเจา้ชวนสาวตน้ห้องท่ีดูแลใกลชิ้ดเม่ือคร้ังท่ีคุณป้ายงัมีชีวติอยู ่ข้ึนไปหาเอกสารและ
รูปภาพต่างๆในห้องนอนของคุณป้า จึงไดพ้บหนงัสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของคุณลุง
หลวงประเสริฐไมตรีท่ีไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณใหจ้ดัพิมพเ์ป็นบรรณาการเม่ือ พ.ศ.2512 ท่ียงัเหลือเก็บ
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ไวเ้พียงเล่มเดียว อนัเป็นเล่มท่ีมีค่ามากท่ีสุดส าหรับขา้พเจา้ในเวลานั้น เพราะสามารถน าพระบรมฉายา
ลกัษณ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระราชชนนีทรงฉายในช่วงเวลาดงักล่าวพร้อมขา้ราช
บริพาร รวมตลอดไปจนถึง ขอ้เขียนท่ีคุณป้าท่านไดเ้ล่าความต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นสิริ
มงคลแห่งชีวติของท่านทั้งสองไวอ้ยา่งละเอียดพอสมควร นอกจากน้ี นอ้งคณิต บุตรชายของคุณป้ายงั
สามารถรวบรวมรูปภาพในเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตของท่านเพื่อประกอบชีวประวติั เช่น 
รูปเม่ือยงัเป็นเด็กทารกพร้อมคุณพอ่-คุณแม่ของท่าน  รูปนกัเรียน รูปวนังานแต่งงาน รวมไปถึงรูป
ครอบครัวท่ีมีสามีและบุตรหญิง-ชายของท่าน เป็นตน้ ขา้พเจา้จึงสามารถน ามาจดัท าร่างรูปเล่มเวยีนกนั
ดูความเหมาะสมในหมู่ญาติก่อนลงพิมพไ์ดท้นัตามก าหนดเวลาโดยผกูโบวท์องแนบดว้ยหนงัสือของ
ส านกัพระราชวงัท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์แนะน าจากคุณแกว้ขวญั วชัโรทยั เร่ือง "รวมเร่ืองและขอ้
ปฏิบติัเก่ียวกบัราชส านกั" อนัตรงกบัภารกิจในหนา้ท่ีของคุณลุงและคุณป้าท่ีไดถ้วายงานแก่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัดว้ย 
 
                           ในท่ีสุดเม่ือถึงวนัพระราชทานเพลิงศพ   ช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ทอดสายตาไปท่ีกิจกรรม
ของพิธีหลวงนบัตั้งแต่นาทีท่ีประธานในการพระราชทานเพลิงศพ คืออดีตท่านนายกรัฐมนตรีอานนัท ์
ปันยารชุน ซ่ึงเป็นหลานชายของคุณลุงหลวงประเสริฐไมตรี ไดเ้ดินกา้วข้ึนสู่เมรุเพื่ออญัเชิญไฟ
พระราชทานไปจุดเพลิง ขา้พเจา้สัมผสัไดถึ้งกระแสอนุโมทนาของคุณป้าส าหรับความส าเร็จลุล่วงอยา่ง
สมเกียรติยศคร้ังน้ีท่ีญาติพี่นอ้งทุกฝ่ายของคุณป้าไดช่้วยกนัด าเนินการอยา่งสมเกียรติแลว้ ....  
 
                      หนงัสืออนุสรณ์งานศพอีก สองเล่มท่ีมีเร่ืองราวท านองเดียวกนั ก็คือหนงัสือของคุณป้า
เปรอสิริ และคุณป้าพอพิศ (สิงหเสนี) เภกะนนัทน์  ส าหรับรายหลงัน้ีเป็นสะไภข้องตระกลูเรา ซ่ึงทั้ง
สองท่านถึงแก่กรรมในช่วงปีท่ีห่างกนัเพียง 1 ปี (พศ.2539 และ พ.ศ.2540)นอกจากน้ี ชีวติความเป็นอยู่
ของทั้งสองท่านท่ีไดไ้ปมาหาสู่กนัเป็นประจ าในช่วงท่ีมีก าลงัวงัชาแขง็แรงอยูน่ั้น ต่างมีความสนใจ
ร่วมกนัในส่ิงต่างๆ เช่น ความนิยมในเร่ืองการท าสวนแลกเปล่ียนพนัธ์ไมส้วยงามแปลกตา การสะสม
หนงัสือดีๆ การร่วมบริจาคท าบุญงานกุศลต่างๆดว้ยกนั และยงัไดรั้บความอบอุ่นในหมู่ญาติพี่นอ้งและ
หลานๆกลุ่มเดียวกนัดว้ย ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แปลกใจเลยวา่ เม่ือถึงวาระท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายให้
ด าเนินการจดัท าหนงัสืออนุสรณ์งานศพของท่าน รูปแบบของหนงัสือเสมือนหน่ึง ไดถู้กก าหนดมาแลว้
ตั้งแต่ตน้ โดยท่ีขา้พเจา้ไม่ไดค้าดคิดมาก่อนวา่จะตอ้งเป็นลกัษณะเดียวกนั เร่ิมตั้งแต่ รูปภาพโบราณของ
คุณป้าทั้งสองเม่ือยงัเป็นเด็กหญิงนุ่งผา้ซ่ินสวมเส้ือคอระบายลูกไม ้รวมตลอดไปจนถึงบทธรรมะเทศนา
ของพระอาจารยท่ี์ท่านทั้งสองนบัถือ ทั้งๆท่ีในกรณีของคุณป้าพอพิศนั้น ขา้พเจา้แทบจะหมดหนทางท่ี
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จะไปสรรหารูปภาพเก่าๆมาประกอบรูปเล่ม เน่ืองจากท่านมาจากตระกลูสิงหเสนี ท่ีทางเรามิไดมี้การ
ติดต่อกนัเลยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
 
                               ขา้พเจา้คงตอ้งขอเล่าเบ้ืองหลงัเร่ืองน้ีท่ีคลา้ยคลึงประสบการณ์ท่ีผา่นมากบัหนงัสือท่ี
ระลึกงานศพเล่มก่อนๆวา่ หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดไ้ปกราบศพของคุณป้าพอพิศ และอธิษฐานขอ
ความส าเร็จราบร่ืนในการจดัท าหนงัสืออนุสรณ์ของท่านแลว้ ไดป้รากฏเป็นท่ีน่าอศัรรยใ์จวา่ ในช่วง
การสวดพระอภิธรรมศพนั้น บรรดากลุ่มหลานๆของตระกลูสิงหเสนีทางสายคุณพระพิพิธนิติสาส์น 
บิดาของคุณป้า ซ่ึงประกอบดว้ย พลอากาศเอก วรีะพงศ ์สิงหเสนี รองศาสตราจารย ์พิมลจรรยแ์ละ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์กุณฑลี สิงหเสนี เป็นอาทิ ไดม้าร่วมงานอยา่งพร้อมเพรียงเกือบทุกคืน อนัเป็น
โอกาสใหข้า้พเจา้ไดรู้้จกัและขอค าปรึกษาเก่ียวกบัประวติัและรูปภาพต่างๆของคุณป้าเพื่อน ามา
ประกอบหนงัสือท่ีระลึกเล่มน้ี ซ่ึงไดรั้บความร่วมแรงร่วมใจจากหลานกลุ่มน้ีเป็นอยา่งดียิง่ ท  าให้
หนงัสือมีความสมบูรณ์ทดัเทียมกบัหนงัสือของคุณป้าเปรอสิริท่ีไดแ้จกแก่แขกท่ีมาร่วมในงาน
พระราชทานเพลิงศพของท่านไปแลว้ในปีก่อนหนา้น้ี....  
 
                            หนงัสืองานอนุสรณ์เล่มต่อมาท่ีมีเร่ืองท่ีควรเล่าสู่กนัฟัง คือ หนงัสือแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพของแม่ ( พ.ศ. 2542) ซ่ึงขา้พเจา้ไดมี้ความเคยชินแลว้ท่ีจะตอ้งตั้งจิตอธิษฐานถึงผู ้
วายชนมเ์ช่นเดียวกบัทุกคร้ังท่ีผา่นมา เพื่อขอแสงน าทางและพลงัสนบัสนุนความส าเร็จในการจดัท า
หนงัสือใหถู้กตอ้งตามความประสงคข์องท่าน ส าหรับกรณีของแม่นั้น การส่ือพลงัจิตถึงกนั เป็นเร่ืองท่ี
รวดเร็วและชดัเจนมากกวา่กรณีอ่ืน อีกทั้งขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัแม่ซ่ึงใกลต้วัเรานั้นมิใช่เป็นเร่ืองยากเลย  
แต่ท่ีจะตอ้งทุ่มเทแรงกายใจเป็นพิเศษนอกเหนือจากเพราะเป็นส่วนหน่ึงของการสนองพระคุณบุพพการี
ท่ีรักยิง่แลว้ ยงัเป็นหนงัสือท่ีครอบครัวของเราจะน าข้ึนทูลเกลา้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี องคป์ระธานในงานพระราชทานเพลิงศพคร้ังน้ีดว้ย.. 
 
                             ขา้พเจา้ขอเร่ิมท่ีรูปภาพประกอบหนงัสือของแม่ก่อน ซ่ึงนบัเป็นมหาศิริมงคลอยา่งยิง่
ในการไดป้ระมวลรูปภาพของพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีท่ีไดท้รงมอบหมายให้นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ขา้ราชบริพารในพระองค ์อญัเชิญมาประดบัเป็น
เกียรติยศอนัสูงหนา้หีบศพของแม่ ในคืนแรกของงานสวดพระอภิธรรมศพ อนัน าความปลาบปล้ืม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้แก่ครอบครัวอยา่งหาท่ีสุดมิได ้ล าดบัต่อมา ไดป้รากฏเร่ือง
นอกเหนือความคาดหวงัยิง่ข้ึนไปอีกคือ ขา้พเจา้ไดรั้บภาพพระราชทานจากส านกัพระราชวงัในการท่ี
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พอ่ไดม้อบหมายใหข้า้พเจา้เป็นตวัแทนในการเขา้เฝ้าถวายบงัคมแทบเบ้ืองพระยคุลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ณ ศาลาดุสิดาลยั  เพื่อรับพระราชทานโล่ห์พร้อมเขม็และใบประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภอ์นัสืบเน่ืองจากท่ีพอ่ไดทู้ลเกลา้ฯถวายเงินท าบุญงานศพของ
แม่ท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดจากแขกท่ีมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมทั้ง 7 คืน ซ่ึงส าหรับภาพพระราชทานท่ี
ไดรั้บมาทนัเวลาก่อนปิดแท่นพิมพเ์พียงวนัเดียวน้ี  ขา้พเจา้จึงไดอ้ญัเชิญมาพิมพไ์วใ้นหนา้แรกของ
หนงัสือของแม่ ... 
 
                      ส าหรับรูปภาพเก่าๆของแม่เม่ือคร้ังวยัสาวท่ีแม่เก็บรักษาไวอ้ยา่งดีในอลับั้มและหอบห้ิว
ไปดว้ยทุกแห่งตั้งแต่เม่ือเร่ิมแต่งงานกบัพอ่และตอ้งยา้ยขา้มจงัหวดัติดตามพ่อท่ีรับราชการทหารไปตาม
ค่ายทหารต่างๆ นั้น บดัน้ี รูปภาพไดก้ระจดักระจายไปอยูต่ามสมุดภาพส่วนตวัของขา้พเจา้และนอ้งสาว
ทั้งหลาย ซ่ึงต่างมีความหวงแหนมาก แต่ก็ยนิดีจะแกะออกมาเพื่อน ามาพิมพป์ระกอบในหนงัสือน้ี ใน
โอกาสเช่นน้ีรูปภาพเหล่าน้ี จึงกลบัมาสะทอ้นความงามของครูสาวท่ีเป็นดาราประจ าจงัหวดันครสวรรค์
ในยคุนั้นอีกคร้ังหน่ึง  และเป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพท่ีฉายใหเ้ห็นฉากชีวิตบางตอนของความเป็นเมีย 
เป็นแม่ ท่ีสมบูรณ์แบบเท่าท่ีแม่ไดต้ั้งใจไวต้ลอดมา ... และ ส าหรับพอ่ซ่ึงกลายมาเป็นพอ่หมา้ยยงัหล่อ
เหลาอยูน่ั้น (ฟังจากเสียงชมเป็นท่ีไดย้นิทัว่ไปจากสาวๆแถวสปอร์ตคลบั) เม่ือนอ้งสาวคนหน่ึงอดั
รูปภาพของแม่สมยัยงัสาวสวยชุดน้ีแจกพอ่ดว้ย พวกเราไดแ้อบเห็นพอ่พกรูปแม่ไวใ้นกระเป๋าใส่สตางค์
และหยบิออกมาดูบ่อยๆ ...พ่อคงจะคิดถึงนางเอกของพ่อมากใช่ไหมจะ้... 
 
                             คร้ังถึงเวลาท่ีขา้พเจา้ตอ้งมานัง่ปรึกษากบันอ้งสาว เก่ียวกบัการคดัเลือกบทธรรมะ
หรือเน้ือเร่ืองดีๆ เพื่อมาประกอบในหนงัสืออนุสรณ์ของแม่ ซ่ึงเราต่างเห็นพอ้งกนัวา่ สมควรจะเป็น
หนงัสือนิยายธรรมะเร่ือง “กองทพัธรรม” ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ ซ่ึงแม่ไดใ้ชเ้ป็นพื้นฐานในการเก็บ
ความมาเล่าและอบรมศีลธรรมแก่ลูกๆตลอดมา แต่ไดเ้กิดปัญหาวา่จะไปหาหนงัสือนั้นมาจากท่ีใด 
เพราะเล่มของแม่นั้น คน้ไม่พบในบา้น จนกระทัง่ขา้พเจา้ไดส้ัมผสัการช้ีน าทางของแม่ใหไ้ปถามหาท่ี
ส านกัพิมพห์นงัสือของมหามกุฎราชวทิยาลยั ซ่ึงเป็นท่ีน่าอศัจรรยใ์จวา่ ในปีนั้น ส านกัพิมพไ์ดจ้ดัพิมพ์
หนงัสือน้ีเพื่อวางจ าหน่ายอยูแ่ลว้ จึงนบัเป็นความสะดวกในการพิมพผ์นวกเร่ืองน้ีไวไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ 
 
                             ระหวา่งท่ีรอปิดแท่นพิมพอ์ยูน่ั้น ขา้พเจา้แปลกใจตนเองวา่ ยงัไม่ยติุการแสวงหา
วตัถุดิบมาป้อนหนงัสืออนุสรณ์ของแม่อีก แต่กลบัช่วยกบันอ้งสาว พิจารณาหนงัสือเก่าๆท่ีแม่สะสมไว้
ในตูข้า้งเตียงนอน ซ่ึงมีความปิติเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดพ้บบทความสัมภาษณ์ท่ีสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสฯ
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เจา้ฟ้ากลัยาณีวฒันา ฯ ไดป้ระทาน เร่ือง “เราเป็นเจ้านายบ้านนอก“ เก่ียวกบัพระกรณียกิจในการท่ีทรง
อภิบาลพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระราชชนนีในพระวโรกาส 84 พระชันษา ในหนงัสือ “สู่
อนาคต” ฉบบัเดือนตุลาคม พ.ศ. 2527 ซ่ึงนบัเป็นมหาศิริมงคลท่ีจะอญัเชิญมาไวใ้นหนงัสือของแม่ท่ีได้
บรรจุดว้ยค าไวอ้าลยัท่ีลูกๆไดเ้ขียนถึงแม่ในแง่มุมของวธีิการเล้ียงดูลูกๆในแบบของแม่ .... 
  
                              ในระยะต่อๆมา หนงัสือประเภทอ่ืนๆท่ีขา้พเจา้จดัท าข้ึนเน่ืองในวาระท่ีส าคญัๆ เช่น 
หนงัสือช่ือ "พรหมของบุตร" 3 เล่ม เพื่อเป็นท่ีระลึกในงานฉลองคลา้ยวนัเกิดในปีท่ี 80 - 81 และ 82 
ของพอ่-แม่ ของขา้พเจา้ การท่ีหยดุไวเ้ท่าน้ีก่อน ก็เป็นเพราะพอ่หมดไฟท่ีจะเขียนเร่ืองส่งขา้พเจา้เพื่อ
พิมพเ์ป็นเน้ือหาหลกัของหนงัสือท่ีกล่าวแลว้ ไม่วา่ขา้พเจา้จะเค่ียวเข็ญเพียงไรก็ตาม  ซ่ึงอนัท่ีจริง หาก
พอ่ยงัขยนัจดบนัทึกพร้อมทั้งวเิคราะห์เร่ืองน่ารู้ทางพุทธศาสนา เคล็ดลบัในการรักษาสุขภาพให้
แขง็แรงยนืยาว  และ หลกัการด ารงชีวติอยา่งถูกตอ้ง ตามประสบการณ์ในชีวติจริงของพอ่ เราก็จะไดมี้
หนงัสือดีๆไวอ่้านต่อมาอีกหลายเล่มดงัตวัอยา่ง บทวเิคราะห์สั้นๆของพอ่ท่ีเขียนและตีพิมพไ์วแ้ลว้ใน
หนงัสือทั้ง 3 เล่มนั้น ตามหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี  
                           
                    พุทธศาสนา 
                                      * ความสับสนในพระพุทธศาสนา 
                                      * เม่ือตูขา้สร้างสวนสัตวโ์ลก 
                                      * เหตุและปัจจยั 
                                      * จิตเกิดดบั 
                                      * ความรู้เร่ืองจิต 
                                      * พระพุทธเจา้นิพพานอยา่งไร ?   
                                      *  วเิคราะห์ธรรมกาย 
                                      * สัตวโ์ลก 
                                     * วเิคราะห์อวชิชา 
                                     * การตาย 
                การรักษาสุขภาพ 
                                   * การมีอายยุนื 
                                   * หมอเถ่ือน-อเมซ่ิง 
                                   *พลงัจกัรวาล 
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                                  * มะเร็ง 
                                 * คุณหมอสั่งยา 
                                 * สนิม 
                                * ยาหมอเฉยและหมอยิม้ 
                               * เร่ืองเล็กๆนอ้ยๆเก่ียวกบัสุขภาพ 
          หลกัการด ารงชีวติ 
                             * แถวตรง 
                            * สาระส าคญัน่ารู้ 
                           * ไมอ่้อน-ไมแ้ก่ 
                           * ผูเ้ดินทางไกล 
                           * เศรษฐกิจในบา้น 
                          * บทส่งทา้ย-ชราร าลึก 
                        
             ในปี พ.ศ. 2547 น้ี พอ่มีอายยุา่ง 88 ปี แต่ยงัคงสายตาดี ความจ าไม่เส่ือม มีอาการหูตึงบา้ง แต่
ร่างกายแขง็แรงเกินกวา่อาย ุรักการออกก าลงักายดว้ยการตีแบดมินตนั เขา้หอ้งยมินาสติกและซาวน่า 
ทุกวนัท่ีราชกรีฑาสโมสร ซ่ึงเป็นสปอร์ตคลบัท่ีพอ่เป็นสมาชิก และมีก าลงัใจท่ีจะออกงานสังคมไปเป็น
ประธานงานแต่งงานและอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บเชิญอยา่งสม ่าเสมอ นบัเป็นชายชราไฟแรงทนัสมยัคนหน่ึง
ในประเทศไทย ท่ียงัคอยสอดส่องตกัเตือน ใหค้วามรัก แจกทรัพยสิ์นเงินทองแก่ลูกหลานอยา่ง
สม ่าเสมอ บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมผา่นทางมูลนิธิต่างๆตามศรัทธาและโอกาส รวมทั้งติดตามข่าวสาร
บา้นเมืองอยา่งเอาใจใส่ โดยมีนกัการเมืองและพรรคการเมืองในดวงใจท่ีพ่อคอยสรรเสริญปกป้องอยา่ง
แขง็ขนัหากมีลูกหลานไปวจิารณ์กระทบเขา้หู และอีกหลายๆกิจกรรมท่ีด าเนินชีวิตอยูใ่นครรลองครอง
ธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีของลูกๆหลานๆ (ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ยนิยอพอ่ตวัเองเกินความจริงเลยนะคะ 
บางส่วนท่ีเล่ามาน้ี เป็นเสียงสะทอ้นจากคนรอบขา้งพอ่ค่ะ) 
 
                  หนงัสือท่ีขา้พเจา้ไดจ้ดัท าข้ึนในระหวา่งท่ีเป็นพนกังาน ธปท.ท่ีควรกล่าวถึงอีก 2 เล่ม คือ 
หนงัสือเร่ือง "บริพตัรสุขุมพันธ์อนุสรณ์" และ " พระนิพนธ์ของพระราชวงศ์ฝ่ายในแห่งวงับางขุน
พรหม" ซ่ึงมีแรงบนัดาลใจมาจากความกตญัญูของขา้พเจา้ท่ีมีต่ออดีตท่านเจา้ของวงัผูเ้คยครอบครอง
ผนืแผน่ดินอนัเป็นท่ีตั้งของ ธปท.ท่ีเป็นความผกูพนัตลอดเวลากวา่ 30 ปีท่ีไดน้ัง่ท  างานอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี 
เม่ือมีเหตุท่ีอาณาบริเวณวงัก าลงัจะถูกเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองด าเนินการรุกล ้าเกินกวา่สมควรโดยความ
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของวงัแห่งน้ี ขา้พเจา้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิมพ์
เร่ืองราวของอดีตท่านเจา้ของวงั เพื่อเผยแพร่ให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่สาธารณชน โดยตั้งความหวงัวา่ จะ
เป็นการสืบทอดพระเกียรติคุณของพระองคท์่านใหเ้ป็นท่ีปรากฏอีกวาระหน่ึง ซ่ึงบดัน้ี หนงัสือ 2 เล่มท่ี
กล่าว ท่ีไดรั้บความกรุณาเขียนค าน าโดยนดัดาของท่าน คือ อดีตท่านผูว้า่การ ธปท.( ม.ร.ว.จตุัมงคล 
โสณกุล) และวางจ าหน่ายในราคาต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีห้องขายของท่ีระลึกของพิพิธภณัท ์ธปท. โดยน า
รายไดส่้วนหน่ึงทูลเกลา้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดเ้ป็นแหล่งอา้งอิงของ
ผูส้นใจทั้งปวงสมดงัความตั้งใจของผูจ้ดัพิมพแ์ลว้ ....  
 
               ผลสืบเน่ืองต่อมาจากการจดัพิมพห์นงัสือของทูลกระหม่อมบริพตัรฯและพระประยรูญาติ
ขา้งตน้ ไดเ้ป็นแรงจูงใจใหข้า้พเจา้เร่ิมสนใจท่ีจะสะสมวตัถุประวติัศาสตร์ในยคุของพระองคท์่าน เพื่อ
น ามามอบใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยไวจ้ดัแสดงในห้องต่างๆบนพระต าหนกัของวงับางขนุพรหม ซ่ึง
ยงัขาดแคลนส่ิงอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพระองคแ์ละพระประยรูญาติอยูม่าก (ส่ิงประดบัพระต าหนกั
ส่วนใหญ่ท่ี ธปท.มีอยูแ่ลว้เป็นการจดัท าข้ึนใหม่อนัไดแ้ก่ภาพเขียนพระสาทิศลกัษณ์ เป็นตน้) ส าหรับ
การด าเนินการของขา้พเจา้เพื่อการน้ี ไดรั้บความช่วยเหลือในการสืบหาจากเพื่อนร่วมงานรุ่นนอ้งสอง
คน ผูเ้ปรียบเสมือน “กุมารทองซ้ายขวา” ของขา้พเจา้ คือ คุณเฉลิมพล ก๊ิมประพนัธ์  หรือเรียกสั้นๆ
อยา่งกนัเองวา่ “หลวงก๊ิม”  หนุ่มโสดผูมี้ลกัษณะกริยาท่าทางโบราณๆ แบบคุณพระคุณหลวงกลบัชาติ
มาเกิด และ คุณสันตช์ยั วงศศ์รวณีย ์หนุ่มลูกสอง ท างานเป็นภณัฑารักษอ์าวโุสของพิพิธภณัท ์ธปท.ท่ีมี
นิสัยรักการสะสมของเก่าของสวยของดีในยคุรัชกาลท่ี 5 พร้อมศึกษาประวติัความเป็นมาของวตัถุ
ประวติัศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นอยา่งลึกซ้ึงในลกัษณะของ “คนรู้จริง” นอกจากน้ี ยงัเป็นความโชคดีของ
ขา้พเจา้ท่ีมีโอกาสไดรู้้จกัพ่อคา้ของเก่าท่ีใหค้วามเอ้ือเฟ้ือแก่ขา้พเจา้ผูมี้แต่เงินเดือนราชการท่ีเจียดมาเงิน
สะสม เพื่อมอบวตัถุโบราณเหล่าน้ีแก่ ธปท. จึงไม่ไดโ้ก่งราคาเกินสมควร ทั้งยงัช่วยเสาะหาวตัถุส่ิงของ
ท่ีเก่ียวขอ้งมาขายแก่ขา้พเจา้อยา่งเป็นกอบเป็นก า ขา้พเจา้ใคร่ขอเอ่ยนามพ่อคา้เหล่าน้ีไวเ้พื่อแสดงความ
ส านึกในบุญคุณใหเ้ป็นท่ีปรากฏ คือ คุณวชิยั จากร้าน “ The Old Time “ คุณ ฮง  คุณโส่ย และ คุณเนตร 
เป็นตน้ 
                 นบัจากนั้นเป็นตน้มาไดบ้งัเกิดความอศัจรรยใ์จแก่ขา้พเจา้ของจุดเร่ิมตน้ในการไดรั้บ วตัถุศิริ
มงคลหายากช้ินแรก คือ จ้ีทองค าลงยาพระนามยอ่ “ส ม” ของสมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรีใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นพระมารดาของทูลกระหม่อมบริพตัรฯ จ้ีทองค าลงยา
น้ีจดัท าข้ึนส าหรับประทานแก่แขกท่ีไดรั้บเชิญระดบัพระประยรูญาติในงานบ าเพญ็พระกุศลเน่ืองใน
งานฉลอง 60 ชนัษาของสมเด็จพระนางเจา้ฯพระองคน์ั้น  ส่วนขา้ราชบริพารและสามญัชนจะไดรั้บจ้ี



 48 

เงินลงยา หรือจ้ีเงินลดหลัน่ตามล าดบั ดงันั้น การท่ีขา้พเจา้ไดค้รอบครองจ้ีพระนามทองค าลงยาน้ี จึง
เป็นท่ีกล่าวขวญัถึงอยูม่ากพอสมควร แต่ส าหรับความปลาบปล้ืมใจของขา้พเจา้กลบัเป็นการจุดประกาย
วา่ วตัถุมีค่าช้ินน้ี เป็นสัญญลกัษณ์ของพระประสงค ์ของพระประยรูญาติในราชตระกลูบริพตัรท่ีทรง
เป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ด าเนินการคน้ควา้รวบรวมวตัถุทั้งประวติัศาสตร์ของวงับางขนุพรหม เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธาณชนต่อไป                  
 
                คร้ันถึงวาระท่ี ธปท.ไดจ้ดังานเทอดพระเกียรติในวโรกาส 120  ปี แห่งวนัคลา้ยวนัประสูติ
ของทูลกระหม่อมบริพตัรฯท่ีพระต าหนกัวงับางขุนพรหม ขา้พเจา้จึงไดม้อบจ้ีทองค าลงยาน้ี พร้อมกบั
วตัถุประวติัศาสตร์ในยคุของพระองคท์่านท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมาอีกหลายหลากประเภทอยา่งต่อเน่ืองราวกบั
แม่เหล็กดึงดูดเขา้หากนัเป็นชุดๆ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 
                 1.วตัถุทีร่ะลกึในการขึน้พระต าหนักวงับางขุนพรหมและงานเฉลมิพระชันษา 
                          
                    1.1 ตาลปัตรถวายพระเน่ืองในงานข้ึนพระต าหนกั เม่ือ ร.ศ. ๑๒๕ เป็นพดัหนา้นาง ท าดว้ย
แพรสีเขียว ตรงกลางปักด้ินรูปมงกุฎ มีพระนามยอ่ “บ ส” ไขวอ้ยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยช่อกนกเปลว 
รอบนอกปักพระนาม “ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพนิิต” นมพดัเป็นโลหะรูป
กลีบบวัดุนลายกนกหนา้สิงห์ ตรงกลางจารึกขอ้ความบอกงาน ดา้มไมส้ันงากลึง 
 
               1.2 พดัรองท่ีระลึกงานเฉลิมพระชนัษาสมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรีครบ 60 พรรษา พ.ศ.
2464 เป็นพดัหนา้นาง ท าดว้ยผา้ก ามะหยีสี่เขียว ตรงกลางปักด้ินรูปชฎาบนพานแวน่ฟ้า รอบขอบพดัปัก
ขอ้ความ “ ๒๔๐๔ พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี ๒๔๖๔” ขนาบดว้ยลายกนกกา้นขด นมพดัเป็น
ทองเหลืองรูปกลีบบวั มีขอ้ความลงยาสีแดงวา่ “ พระชนมาย ุ๖๐ พรรษา” ดา้มไมส้ันงากลึง 
 
 
         2. ลอ็กเกต็และจีล้งยาประดับเพช็รบนอกัษรพระนามาภิไธยย่อพร้อมเหรียญและกระดุมทีร่ะลกึ 
 
               วตัถุทางประวติัศาสตร์ท่ีรวบรวมไดล้ าดบัต่อมา คือ ล็อกเก็ตพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัคร่ึงพระองคใ์นฉลองพระองคเ์สด็จประพาศตน้ในตลบั
ทองค ารูปไข่  เปิดฝาได ้ดา้นหนา้จารึกอกัษรพระนามาภิไธยยอ่ “จปร.” สีน ้าเงิน ดา้นหลงัตลบัสลกั
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พระนาม “นภาพรประภา” นอกจากน้ียงัไดรั้บ จ้ีทองค าลงยาประดบัเพช็ร เหนือ พระนามยอ่“บส” ของ
ทูลกระหม่อมบริพตัรฯ และ “สท” สมเด็จกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์กบั แหนบเงินลงยาพระนาม 
“บริพตัร” และแหนบเงินลงยาท่ีระลึกฉลองพระชนมายคุรบ 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุขมุาล 
มารศรีฯ รูปชฏานางบนพานแวน่ฟ้า ภายใตล้วดลายกนก บนพื้นสีน ้าเงิน รอบขอบเหรียญลอ้มดว้ยพระ
นาม “ พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทว ี“ บนพื้นสีแดง  
 
                   เหรียญท่ีระลึกในโอกาสต่างๆรูปพระพกัตร์ผนิดา้นขวาของ สมเด็จพระนางเจา้สุขมุาล
มารศรีฯ ขอบหยกั เน่ืองในงานพระเมรุทอ้งสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๑ และเหรียญท่ีระลึกทูลกระหม่อม
บริพตัร ทรงรับราชการทหารบก ครบ 25 ปี ดา้นหนา้เป็นพระรูปทรงเคร่ืองแบบเตม็ยศทหารบก 
ดา้นหลงัจารึกขอ้ความ “ รับสัญญาบัตรเป็นนายทหารบก พ.ศ.๒๔๔๒ – พ.ศ. ๒๔๖๓ ฉลองครบ ๒๕ 
ปี “ 
           
          3. กล่องบุหร่ีและกล่องประดับอกัษรพระนามย่อ 
 
              ส่ิงของท่ีไดรั้บมาเป็นชุดคือ กล่องบุหร่ีกาไหล่ 3 กษตัริยจ์  านวน 3 ใบ พร้อม กลกัไมขี้ดเงิน
และกล่องไมห้อมขนาดกระทดัรัดรูปรีมนประดบัพระนามยอ่ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ สมเด็จกรมหลวง
ศรีรัตนโกสินทร์ และทูลกระหม่อมบริพตัรฯ รวมตลอดไปถึง กล่องเงินเปียกทองงานเฉลิมพระสุพรรณ
บฎั สมเด็จเจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธ์ และ สมเด็จเจา้ฟ้าจกัรพงศภ์ูวนารถ พ.ศ. 2434       
 
        4. เคร่ืองสังเค็ต ส่ิงของแจกในงานพระราชทานเพลงิศพ   
 
             4.1 กล่องเงินและแผน่เงินสลกัอยา่งวจิิตรลวดลายกนกและภาพรามเกียรต์ิตอนทศกณัฐป์ระคอง
นางมณโฑ ท่ีจดัท าข้ึนเม่ือ รศ. ๑๒๐ เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพเจา้คุณจอมมารดาส าลีใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นคุณยายของทูลกระหม่อมบริพตัรฯ พร้อมดว้ยกระเบ้ือง
ภาพเขียนของเจา้คุณจอมมารดาในกรอบลายเทพพนม 
 
           4.2 หีบพระคมัภีร์ 2 ใบส าหรับถวายตามวดัเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระนาง
เจา้สุขมุาลยม์ารศรี และ สมเด็จกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ฯ ท าดว้ยไมท้ั้งแผน่  ใบหน่ึงฉาบสีน ้าตาล
เรียบๆ ดา้นหนา้ประดบัพระนามยอ่ “ สม”ใตล้ายแกะสลกัชฎาหนา้นาง และอีกใบหน่ึงสลกักระจกปิด
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ทองท่ีฐานและดา้นขา้ของหีบ ดา้นหนา้ประดบัพระนามยอ่ “สท” บนโลหะในวงกลมรูปพระจนัทร์ลอย
อยูเ่หนือเมฆ       
 
5. พระรูปทรงฉายเดี่ยวและหมู่พร้อมพระชายา พระโอรส และพระธิดา 
 
          นบัตั้งแต่ขา้พเจา้เร่ิมสะสมวตัถุประวติัศาสตร์แห่งวงับางขนุพรหมตามนยัท่ีกล่าวขา้งตน้ ห้อง
ท างานของขา้พเจา้แทบจะไม่มีท่ีวา่งเหลือไวป้ระดบัรูปภาพอ่ืนๆ เน่ืองจากตอ้งเก็บพื้นท่ีเหนือตูใ้ส่แฟ้ม
งานทุกใบ ส าหรับจดัวางพระรูปของทูลกระหม่อมบริพตัรฯและพระประยรูญาติท่ีทยอยน าเขา้เป็น
จ านวน ประมาณ 30 รายการ เพื่อรอการส่งมอบพิพิธภณัท ์ธปท.ต่อไป ทั้งน้ี พระรูปเหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่
มีแหล่งท่ีมาหลายหลาก นบัตั้งแต่จากวงัเช้ือพระวงศ ์และบา้นเรือนขา้ราชบริพารใกลชิ้ดพระองคท์่าน 
ซ่ึงทายาทหรือผูดู้แลไม่มีความปรารถนาจะเก็บรักษาไวแ้ละจ าหน่ายออกมาแก่พอ่คา้วตัถุโบราณ ทั้งน้ีมี
จ  านวนหลายพระรูปท่ียงัคงปรากฏลายพระหตัถท่ี์ทรงลิขิตถึงผูรั้บมอบในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ 
นบัเป็นส่ิงล ้าค่าอยา่งยิง่ส าหรับเอ้ืออ านวยใหเ้กียรติภูมิทางประวติัศาสตร์ของวงับางขนุพรหมยงัคง
สถิตยอ์ยูอ่ยา่งสง่างามและมีเร่ืองราวเล่าขานแก่สาธารณชนสืบต่อไป  
 
       ส าหรับขา้พเจา้ผูไ้ดรั้บช่วงพระรูปทั้งปวงต่อมานั้น รู้สึกปิติเป็นลน้พน้ท่ีไดส้ัมผสัพลงัแห่งกระแส
พระเมตตาท่ีถ่ายทอดออกมาสู่จิตขา้พเจา้ทุกคร้ังท่ีไดย้กสิบน้ิวประนมกรกราบไปท่ีพระรูปของทุก
พระองค ์และ ณ บดัน้ี พระรูปส่วนใหญ่ไดถู้กทยอยอญัเชิญข้ึนไปสถิตยอ์ยา่งเป็นการถาวรแลว้ในห้อง
ต่างๆบนพระต าหนกัวงับางขุนพรหม ซ่ึงผนงับางหอ้งเคยวา่งเปล่าไม่ส่ือประวติัศาสตร์ใดๆ เช่น ใน
หอ้งบรรทมของสมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรีฯบน “ต าหนกัสมเด็จ”  ขา้พเจา้ไดม้อบพระรูป
พระองคท์่านในเคร่ืองฉลองพระองคง์ดงามเตม็ยศ เม่ือวยักลางพระชนัษา เพื่อประดบัไวท่ี้ผนงัดา้นหนั
ออกสู่ทางข้ึนบนัไดชั้นบนของพระต าหนกั รวมทั้งพระรูปคู่สมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรีฯ และ
สมเด็จฯกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ฯพระธิดาในขณะประทบัทรงพระอกัษร ซ่ึงเป็นฝีพระหตัถข์อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงฉายในพระบรมมหาราชวงั เพื่อน าไปประดบัท่ีหอ้ง
บรรทม    ของสมเด็จฯกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ฯ นอกเหนือไปจากพระรูปหมู่ของทูลกระหม่อม
บริพตัรพร้อมพระชายา พระโอรสและพระธิดาท่ีประดบัไวท่ี้หอ้ง “บางขนุพรหมยนิูเวอร์ซิต้ี” อนัเป็น
หอ้งท่ีสมเด็จพระนางเจา้สุขุมาลมารศรีฯทรงโปรดใหค้รูมาสอนภาษาองักฤษแก่เหล่าพระนดัดาท่ีห้องน้ี 
เป็นตน้ 
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                  ผลสืบเน่ืองท่ีตามมาจากการอญัเชิญพระรูปข้ึนประดบัในห้องบนพระต าหนกัตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้หวงัวา่ ธปท.จะไดพ้ิจารณาด าเนินการตามค าเสนอแนะของขา้พเจา้ในบนัทึกถึง
ท่านผูว้า่การ ธปท.ในคราวขา้พเจา้ท าการส่งมอบวตัถุประวติัศาสตร์พร้อมพระรูปแก่ ธปท. เม่ือวนัท่ี 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2546 วา่ สมควรตั้งช่ือห้องตามประวติัการใชส้อยในอดีตของพระต าหนกั ซ่ึงพิพิธภณัฑ ์
ธปท.ไดท้  าการศึกษาและท าผงัไวแ้ลว้ เช่น ห้องสุขมุาลมารศรีฯ หอ้งสุทธาทิพยฯ์ หอ้งจุมภฏฯ เป็นตน้ 
แทนใชเ้บอร์ห้อง หรือตามสีหอ้งท่ีสถาปนิกและวศิวกรเรียกอยูเ่ม่ือคราวซ่อมพระต าหนกัเป็นเวลา
หลายปีมาแลว้ 
 
                   “พระต าหนักหอ” ของทูลกระหม่อมบริพตัรและพระชายา ซ่ึง ธปท.ไดเ้คยร้ือถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และโปรดเกลา้ฯใหอ้ญัเชิญไปปลูกสร้างในวงัสุโขทยัอยู่
ช่วงเวลาหน่ึง ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัองคปั์จจุบนั จะไดท้รงมีพระราชกระแสโปรดเกลา้ฯ
ใหส้ านกัพระราชวงัท าการร้ือยา้ยไปปลูกสร้างรวมกบัหมู่พระต าหนกัต่างๆ ณ พระราชวงัสวนดุสิต นั้น 
ขา้พเจา้ไดรั้บพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการทรงพระ
อนุญาตใหต้ามท่ีขา้พเจา้ไดถ้วายหนงัสือกราบบงัคมทูลขอในการน าพระรูปของทูลกระหม่อมบริพตัร
และพระชายาและพระโอรสพระธิดา ไปประดบัท่ีพระต าหนกัดว้ย โดยไดรั้บความเอ้ือเฟ้ือจากคุณวชั
รกิติ วชัโรทยั ผ  ู ั้อ านวยการท่ีรับผิดชอบดูแลพระต าหนกัต่างๆในพระราชวงัสวนดุสิต ในการน้ี
ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่รู้สึกซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณ แต่ยงัมีความปลาบปล้ืมใจเป็นลน้พน้ท่ีไดรั้บค าบอก
เล่าจากผูน้ าหนงัสือของขา้พเจา้เขา้ไปถวายขอพระราชทานอนุญาตวา่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงมีรับสั่งถึงขา้พเจา้ในเชิงทรงตั้งสมญาวา่... “พีใ่หญ่ เป็น  Curator ของแบงค์ชาติ ” 
 
                6. หนังสือทรงนิพนธ์ และหนังสือแจกทีร่ะลกึในโอกาสต่างๆ 
         หนงัสือพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพตัรฯท่ีขา้พเจา้รวบรวมมีอยูห่ลายประเภท เช่น ต าราเล่น
กลว้ยไม ้(ฉบบัเดิม ปกผา้ไหมสีแดง อกัษรเดินทองลายกลว้ยไม)้ หนงัสือเท่ียวอินเดีย และ หนงัสือ
อิเหนาทรงแปลจากตน้ฉบบัภาษามะลาย)ู ส าหรับหนงัสือท่ีพระประยรูญาติทรงนิพนธ์ ท่ีทยอยมาสู่การ
สะสมของขา้พเจา้ ไดแ้ก่ หนงัสือค ากลอนสุขมุาลนิพนธ์ หนงัสือลายพระหตัถพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงทิพยรัตนฯถวายทูลกระหม่อมบริพตัรฯ  บนัทึกรายวนัตามเสด็จพระราชด าเนินประพาศเกาะชวา 
คร้ังท่ี ๒ ร.ศ. ๑๒๐ ของสมเด็จเจา้ฟ้าฯกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร  บนัทึกความทรงจ าบางเร่ืองของ
หม่อมเจา้ประสงคส์ม บริพตัร และพระนิพนธ์งานของกาชาดของพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืน
นครสวรรคศ์กัดิพินิต 
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      ส าหรับหนงัสือเก่าหายากอ่ืนๆท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัหลายรัชกาล ทูลกระหม่อมบริพตัร
และพระประยรูญาติ ทรงจดัพิมพใ์นโอกาสต่างๆ ซ่ึงขา้พเจา้สะสมไวไ้ดจ้  านวนหน่ึงเช่น หนงัสือนิบาต
ชาดก เล่มท่ี 14 วสีตินิบาต  ( พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้ิมพ์
พระราชทานในงานพระศพสมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรี) หนงัสือพระราชหตัถเลขา เร่ืองเสด็จ
ประพาสล าน ้ามะขามเฒ่า และพระกระแสเร่ืองจดัการทหารมณทลกรุงเทพฯในรัชกาลท่ี 5  ( 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระเจา้บรม
วงศเ์ธอเจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธ์ฯ)  หนงัสือพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวนัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือเสด็จประพาสเกาะชวาคร้ังหลงั (พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเจา้
ฟ้ากรมหลวงสุทธาทิพยรัตนฯ) หนงัสือราชสกุล พระนามเจา้ฟ้าและพระองคเ์จา้ในกรุงรัตนโกสินทร 
(สมเด็จพระนางเจา้สุขมุาลมารศรี ฯโปรดใหพ้ิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพพระเจา้ วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้ปรีย ชาติสุขมุพนัธ  ู ั์ พระนดัดา) และในงานเดียวกนัน้ีอีก 2 เล่ม คือ  หนงัสือลิลิตสดุดีภินิ
หาร            และ หนงัสือจดหมายเหตุราชทูตอเมริกนัเขา้มาในรัชกาลท่ี 3  หนงัสือลทัธิธรรมเนียมต่างๆ
ภาคท่ี 18 วา่ดว้ยชนชาติภูไย แลชาติฮ่อ เรียบเรียงโดยพระโพธิวงศาจารย ์(ติสโส อว้น) เรียบเรียง ( 
สมเด็จเจา้ฟ้าฯกรมพระนครสวรรคว์รพินิต โปรดใหพ้ิมพใ์นการพระศพ พระเจา้พี่นางเธอ พระองค์
เจา้วรลกัษณาวดี)หนงัสือเสภาเร่ืองอาบูหะซนั แต่งโดยกระแสรับสั่ง เม่ือในรัชกาลท่ี 5 (สมเด็จเจา้ฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรคว์รพินิต โปรดใหพ้ิมพใ์นงานศพของ หม่อมราชวงศห์ญิงแปลก พึ่งบุญ ) หนงัสือ
กลอนนารีรมย ์(หม่อมเจา้หญิงประสงคส์ม บริพตัร โปรดใหร้วมพิมพใ์นการกุศลศพท่านผูเ้ป็นตาและ
ยาย) หนงัสือช่ือง๊ิวยีห่้อตงเจ๊กก่ีเฮียง แสดงสมโภชน์พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศิริรัตน์บุษบง ครบ 2 
รอบ เป็นตน้ ซ่ึงความรู้ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากหนงัสือเก่าทรงคุณค่าเหล่าน้ี ไดน้ ามาซ่ึงความประเทือง
ปัญญาทั้งดา้นประวติัศาสตร์และวรรณกรรมโบราณเป็นอยา่งมาก ท าใหใ้นช่วงเวลาต่อมา ไดมี้ส่วน
เสริมสร้างความมัน่ใจของขา้พเจา้ในการสนทนาเร่ืองราวเก่าๆกบัผูรู้้ผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านท่ีเป็นแขก
รับเชิญของ ธปท. เช่นในกรณี พลตรีหม่อมราชวงศศุ์ภวฒัน์ เกษมศรี ท่ีปรึกษาของกระทรวงวฒันธรรม
ฯ เป็นตน้ และถึงแมว้า่ พิพิธภณัท ์ธปท.จะขอรับบริจาคหนงัสือเก่าเหล่าน้ีจากขา้พเจา้ไวเ้พียงบางเล่ม 
แต่ขา้พเจา้ไดว้างแผนท่ีจะรวบรวมจดัพิมพเ์ป็นหมวดหมู่ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในโอกาสท่ี
สมควรต่อไป ..... 
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จากราชินี ...สู่วงัเทวะเวสม์                                                                                                 
 
                                                                              (ใช้บทความใน dummy เดิม) 
                                                                          
 
เยีย่มเยือนวงัลดาวลัย์   
 
                เร่ืองน้ีเร่ิมจากเม่ือเชา้วนัเสาร์หน่ึง ขา้พเจา้นึกอยากจะออกจากบา้นไปส ารวจร้านขายวตัถุ
โบราณท่ีศูนยก์ารคา้ริเวอร์ซิต้ี จึงชวน “หลวงก๊ิม” ไปเป็นเพื่อน และน่าประหลาดใจมากวา่ในทนัทีท่ีเรา
กา้วเทา้เขา้ไปในร้านพอ่คา้ขาประจ า “หลวงก๊ิม”ผูมี้สายตาสอดส่ายวอ่งไวราวกบันยัตานกเหยีย่ว ไดพุ้ง่
ตวัปราดไปท่ีใตโ้ตะ๊อนัเตม็ไปดว้ยกองวตัถุระเกะระกะ หยบิกล่องไมเ้ก่าประดบัมุกลวดลายก่ิงไมล้อ้ม
ตราพระอาทิตยห์นา้คน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส่วนตวัของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง 
บุนนาค) อดีตผูส้ าเร็จราชการและเสนาบดีคนส าคญัของประวติัศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยืน่มาให้
ขา้พเจา้ซ่ึงรีบควา้ไวไ้ม่ยอมวางเลย เม่ือเราไดช่้วยกนัรุมต่อรองกบัพอ่คา้ท่ีเร่ิมรู้สึกมึนงงจนยอมตกลง
ราคาแลว้ พอ่คา้นั้นยงัไดต้รงเขา้ไปดา้นในของร้านเพื่อน าห่อบรรจุวตัถุโบราณช้ินเล็กๆมากมาย
ประเภท จ้ี กระดุมขอ้มือ เขม็กลดั และเหรียญ ท่ีมีอกัษรยอ่พระนามพระบรมวงศานุวงศแ์ละขนุนางชั้น
ผูใ้หญ่ ออกมาใหเ้ราเลือกดู พลนัสายตาขา้พเจา้ซ่ึงเร่ิมจะมีความคมเหมือนนกเหยีย่วเกือบใกลเ้คียง 
“หลวงก๊ิม”  ไดป้ระสบเขา้กบักระดุมขอ้มือหน่ึงคู่มีตราพระอาทิตยห์นา้คนห้อยดว้ยโลหะเงินท าเป็นรูป
ลูกปืน ท่ีเราเช่ือวา่ เป็นของใชส่้วนตวัอีกช้ินหน่ึงของสมเด็จเจา้พระยาฯท่านน้ีท่ีมีศกัด์ิเป็นท่านตาทวด
ของสมเด็จพระองคช์ายท่านหน่ึง ผูไ้ดเ้คยครอบครองวตัถุเหล่าน้ีในฐานะทายาทผูรั้บมรดกมาจากพระ
มารดาของท่าน แต่ในท่ีสุดมีความจ าเป็นตอ้งทรงขายใหแ้ก่พอ่คา้ผูน้ี้เป็นมือแรก ขา้พเจา้จึงเป็นผูรั้บซ้ือ
เป็นคนต่อมาทั้ง 3 ช้ินดว้ยความปลาบปล้ืมอยา่งไม่คาดฝันมาก่อน 
 
          เม่ือกลบัถึงบา้น ขา้พเจา้ไดเ้ปิดฝากล่องไมป้ระดบัมุก และลงมือเช็ดท าความสะอาดอยา่งทะนุ
ถนอม ท าใหไ้ดส้ัมผสักบัความขลงัและกล่ินอายประหลาดท่ียากจะอธิบาย ซ่ึงเม่ือยิง่พิจารณาถึงลกัษณะ
โครงสร้างของกล่องไมน้ี้ ท่ีเขา้ล่ิมแบ่งเป็นช่องส าหรับแยกใส่เคร่ืองใช ้มีฝาเปิดปิดฝังปุ่มงากลึง  ก็ได้
เห็นถึงความปราณีตของงานช่างชั้นสูงแต่เรียบง่ายสะทอ้นรสนิยมของท่านเจา้ของเดิม และเม่ือขา้พเจา้
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ไดค้น้หนงัสือเก่ียวกบัสายสกุลบุนนาคมาอ่าน ก็ไดพ้บรูปภาพกล่องไมใ้บน้ีท่ีไดรั้บการอา้งอิงเป็นการ
ยนืยนัวา่เป็นของสมเด็จเจา้พระยาฯท่านน้ีอยา่งแน่นอน 
 
            ส าหรับสมเด็จเจา้พระยาฯท่านน้ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบับรรพบุรุษของขา้พเจา้ดว้ย ดงัท่ี
ปรากฏหลกัฐานในหนงัสือประวติัของเจา้พระยาบดินทร์เดชานุชิต ( แยม้ ณ นคร) เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม  ซ่ึงเป็นพี่ชายร่วมบิดา ของคุณยา่ขา้พเจา้ ท่ีท่านไดเ้ล่าไวว้า่.........” เมื่อคร้ัง ร.ศ. ๙๙ 
หรือ พ.ศ.๒๔๒๒  สมเด็จเจ้าพระยาฯได้ออกไปเมืองนครศรีธรรมราช ได้ขอต่อบิดา ( เจ้าพระยาสุ
ธรรมมนตรีศรีธรรมราช)พาเข้ามารับราชการ อยู่ในท่านที่กรุงเทพฯ คร้ันต่อมา เข้ารับราชการอยู่ใน
ท่านเจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ ( วร บุนนาค) และเป็นนักเรียนไปในเรือรบหลวง ( สุริยะมณฑล) ซ่ึง
ออกไปลาดตระเวณ ตามหัวเมืองชายทะเลตะวนัตกอกีคร้ังหน่ึง ...”  ตามนยัน้ี ขา้พเจา้หวงัวา่ คุณทวด
ของขา้พเจา้คงจะอนุโมทนาดว้ยท่ีขา้พเจา้ไดมี้ความอุตสาหะในการสะสมเคร่ืองใชบ้างส่วนของสมเด็จ
เจา้พระยาฯ เพื่อรวบรวมมอบใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าเขา้พิพิธภณัท ์เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน
ต่อไป เป็นการเทอดเกียรติยศใหสื้บเน่ืองต่อไป 
 
          จากประสบการณ์ในการสะสมวตัถุโบราณของขา้พเจา้ท่ีผา่นมา ไดเ้ป็นท่ีประจกัษว์า่ ส่ิงของช้ิน
หน่ึงมกัเปรียบเสมือนแม่เหล็กท่ีดึงดูดช้ินอ่ืนๆท่ีเคยอยูด่ว้ยกนัเขา้มารวมตวักนัอีก ซ่ึงในกรณีท่ีเก่ียวโยง
กบัสมเด็จพระองคช์ายผูท้รงเป็นหลานตาทวดของสมเด็จเจา้พระยาฯท่านน้ี ไดป้รากฏต่อมาวา่ วตัถุ
ประวติัศาสตร์ประเภทพระรูปส าหรับแขวนผนงัห้อง ล็อกเก๊ต และแหนบพระนามของพระประยรูญาติ
แห่งวงัลดาวลัยไ์ดท้ะยอยมาสู่มือของขา้พเจา้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเม่ือขา้พเจา้ไดท้ราบวา่ ส านกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์  าลงับูรณะพระต าหนกัวงัลดาวลัย ์ขา้พเจา้จึงไดอ้ญัเชิญพระรูปของ
สมเด็จพระวมิาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏฯและของสมเด็จเจา้ฟ้านิภานพดลฯ พระธิดา พร้อมดว้ย
พระรูปหมู่ของสมเด็จเจา้ฟ้าฯกรมหลวงลพบุรีลาเมศร์ พระโอรสท่ีทรงฉายกบัพระชายาและสมเด็จ
พระองคช์ายทั้ง 3 พระองค ์เม่ือคร้ังประทบัท่ีวงัลดาวลัย ์ไปมอบไวแ้ก่ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์( ดร.จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) เพื่อประดบัท่ีพระต าหนกัต่อไป ซ่ึงผูอ้  านวยการฯ
ท่านน้ีไดก้รุณาเล่าใหข้า้พเจา้ไดท้ราบวา่ เม่ือท่านไดเ้ห็นลายพระหตัถข์องสมเด็จพระวิมาดาฯท่ีพระรูป 
ก็จ  าไดท้นัทีวา่สมเด็จพระองคน้ี์ไดท้รงประทานตั้งช่ือบิดา คือท่านองคมนตรีจรูญพนัธ์ อิศรางกรู ณ 
อยธุยา 
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      การฟ้ืนฟูประวตัิศาสตร์ของต้นตระกูล 
 
                       ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้อยา่งยอ่ๆในบทท่ี 3 เก่ียวกบัเช้ือสายชาติตระกลูของคุณปู่  คุณยา่ คุณ
ตา คุณทวดทั้งหลายของขา้พเจา้ ซ่ึงมีเร่ืองราวอนัควรศึกษาคน้ควา้ท่ีเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์อยูม่าก
พอสมควร ซ่ึงส่วนหน่ึง สามารถคน้ควา้อา้งอิงจากหนงัสือเก่าท่ีขา้พเจา้รวบรวมสะสมไวท่ี้อาจสานต่อ
กบัขอ้มูลอ่ืนๆท่ีอาจหาอ่านเพิ่มเติมจากหอสมุดฯแห่งชาติไดอี้ก ขา้พเจา้จึงมีความตั้งใจไวแ้ลว้วา่ 
ขา้พเจา้จะพยายามหาโอกาสไปปฏิบติัการยอ้นรอยความเป็นมาของบรรพบุรุษของขา้พเจา้ และจะ
พยายามด าเนินการฟ้ืนฟูประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในทางใดทางหน่ึงไดบ้า้ง เช่นท่ีขา้พเจา้ไดด้ าเนินการ
ไปแลว้ในการซ่อมแซมบูรณะโบสถเ์ก่าในอ าเภอเมืองนครสวรรคข์องบรรพบุรุษขา้งฝ่ายแม่ท่ีไดก้ล่าว
ในบทขา้งตน้แลว้  
 
               ในการน้ี เท่าท่ีขา้พเจา้พอจะเร่ิมตั้งตน้วางแผนไดบ้า้งหลงัเกษียณอายรุาชการ คือ ขา้พเจา้จะ
เร่ิมออกไปเยอืนเมืองนครศรีธรรมราชก่อน เพราะยงัมีร่องรอยอนุสรณ์สถานของตระกลู ณ นคร ท่ีพอ่
ไปสักการะทุกปีและไดเ้ล่าวา่ กรมศิลปากรยงัรักษาดูแลอยูเ่ช่น หอพระพุทธสิหิงคท่ี์บรรจุอฐิัเจา้พระยา
นครศรีธรรมราชและประยรูญาติ รวมทั้งสถานท่ีซ่ึงเคยเป็นท่ีพ  านกัของท่านเหล่านั้น เป็นตน้ ในการน้ี 
ขา้พเจา้หาญกลา้ท่ีจะจินตนาการถึงความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงไร ท่ีขา้พเจา้จะเป็นผูริ้เร่ิมจดัสร้าง 
“สวนหลวงเจ้าพระยานครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัทเ์จา้พระยานครศรีธรรมราช 
ส าหรับใหส้าธารณชนไดเ้ขา้ชม เป็นการสืบสานประวติัศาสตร์และเทอดเกียรติของอดีตผูค้รอง
นครศรีธรรมราชผูท้  าคุณประโยชน์แก่ผนืแผน่ดินไทยในอดีต 
 
                       ส าหรับวตัถุประวติัศาสตร์ท่ีเป็นมรดกสืบทอดจากบรรพบุรุษมาถึงพอ่ ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บ
ต่อมาส่วนหน่ึงนั้น หลายช้ินเป็นศิลปะของช่างทองไทยในสมยัปลายอยธุยาต่อกบัตน้รัตนโกสินทร์ 
เช่น ป่ินทองลงยาฝังทบัทิม สร้อยสังวาลโบราณ ก าไลทองบวัคู่ ตระกรุดและแผน่ทองลงยนัตพ์ิชยั
สงคราม  รวมทั้งบางช้ินไดพ้บหลกัฐานวา่เป็นเคร่ืองเกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัแต่ละรัชกาล เช่น แหวนลายกนก “มณฑปศีรษะเพชร”  แหวนนพเกา้ฝังอญัมณี 9 สี กระดุม
ทองค าลงยาประดบัพระนามาภิไธยยอ่ จปร. โถปริกยอดฝังทบัทิม  เป็นตน้  
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                     ส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัหลายช้ินของคุณยา่ท่ีพอ่มอบใหข้า้พเจา้ ไดส้ะทอ้นเร่ืองราวเล่าได้
ในคร้ังอดีต รวมทั้งรสนิยมของท่าน เช่น กระเป๋ายา่นลิเพารูปส่ีเหล่ียมขนาดกระทดัรัด ฝีมือละเอียด
สวยงามอยา่งช่างเมืองนครฯ หุม้โลหะนากทั้งส่ีมุม ประดบัอกัษรช่ือยอ่และนามสกุลของคุณปู่  คือ “ ช. 
เภกะนันทน์ “ ลกัษณะเดียวกบัเขม็กลดัทองค าลงยา ซ่ึงทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้หยบิมาใชส้อยบางโอกาสท่ีไป
งานพิธีส าคญัๆ ขา้พเจา้สัมผสัไดถึ้งกระแสความรักท่ีผกูพนัระหวา่งคุณปู่ และคุณยา่ นอกจากนั้น 
ขา้พเจา้ยงัไดท้ราบวา่คุณยา่สูดดมยานดัถเ์ป็นประจ าจากอุปกรณ์รูปตวั U ท าดว้ยนากของท่านท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บมาซ่ึงหาไดย้ากแลว้ในยคุปัจจุบนั  เคร่ืองประดบัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นยามวา่งได ้เช่น แหวนปริศนา
คลอ้งหลายวงรวมเป็นวงเดียวได ้ส าหรับวตัถุประเภทเคร่ืองลางของขลงัป้องกนัตนท่ีน่าจะกล่าวถึง เช่น 
สร้อยขอ้มือและสร้อยคอ “นโม” สลกับนเมด็เงินรูปไข่หุม้ทอง พระปิดตาสัมฤทธ์ิหุม้ทองแผเ่ป็น
ลกัษณะสาแหรก ซ่ึงรายการหลงัน้ี พอ่เล่าวา่คุณยา่ใหพ้อ่ใส่ติดคอไวต้ั้งแต่พ่อยงัเล็ก ต่อมาพอ่ไดถ้อด
ออกคืนคุณยา่เม่ือไดข้ึ้นมาเรียนหนงัสือท่ีกรุงเทพ ฯ และคุณยา่ไดใ้ส่ถุงผา้กลบัคืนใหม้าอีกเม่ือพ่อ
แต่งงานมีลูกแลว้ ซ่ึงขา้พเจา้ไดห้อ้ยคออยูร่ะยะหน่ึงเม่ือไดรั้บพระราชทานสร้อยทองค าจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นรางวลัจบัฉลากไดง้านวิง่การกุศลของโรงเรียนจิตรลดา 
เม่ือปี 2535  และหลงัจากนั้น ไดถ้อดเก็บรักษาไว ้อาจกล่าววา่ วตัถุส่ิงของเหล่าน้ีลว้นมีคุณค่าทางจิตใจ
ของเหล่าทายาทเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษผูมี้คุณอนนัต ์สมควรท่ีจะไดบ้  าเพญ็กุศลแก่ท่านเหล่าน้ีเป็น
ประจ าทุกปีดงัเช่นท่ีพอ่และลูกหลานไดป้ฏิบติัเป็นเนืองนิจ ... 
 
                                            ****************************************** 
 
                                                                     ผ้าไทย - พลอยไทย                                                                       
 
                         เส้ือผา้อาภรณ์ของขา้พเจา้ส่วนใหญ่ ท าดว้ย ไหม หรือฝ้ายท่ีผลิตโดยคนไทย ไม่วา่จะ
เป็นชุดใส่ท างาน หรือออกงานต่างๆ อีกทั้งเคร่ืองประดบัประเภทแหวน สร้อย เขม็กลดั ลว้นแลว้แต่
ประดิษฐโ์ดยช่างไทยแทบทั้งส้ิน ทั้งน้ีมิใช่เพียงเพราะมีจิตใจท่ีเป็นชาตินิยมเท่านั้น แต่ขา้พเจา้หลงใหล
ในความงามวจิิตรตระการของผลิตภณัทไ์ทยเหล่าน้ี นอกเหนือไปจากความกลมกลืนกบับุคลิกลกัษณะ
ของตนเองท่ีไดรั้บค าบอกเล่าจากผูค้นรอบขา้งวา่ “ แต่งไทยขึน้” ซ่ึงมีอยูค่ร้ังหน่ึงไดถู้กสัมภาษณ์ใน
หนงัสือวารสาร “ พระสยาม” ของ ธปท. ฉบบัท่ี 24 ปีท่ี 50 พ.ศ. 2544 ในคอลมัน์ “ธปท.รวมใจใช้ผ้า
ไทย” ท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าววา่ ... 
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                          “ ...พีส่นใจใช้ผ้าไหมไทยตั้งแต่อยู่ช้ันมัธยมทีโ่รงเรียนราชินี ประมาณปี 2500 เป็นต้น
มา โดยทีคุ่ณแม่ได้เร่ิมแบ่งผ้านุ่งไหมไทยมาให้ 2-3 ผนื พีจ่ะถนอมมาก และจะใช้ในโอกาสพเิศษ เช่น
งานแต่งงานญาติๆ เป็นต้น รู้สึกมั่นใจทุกคร้ังทีใ่ช้ เพราะภูมิฐาน และมีโอกาสใส่เคร่ืองประดับแบบไทยๆ
เพือ่ให้เข้าชุดกนั ต่อมาเมื่อท างานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแล้ว กต็ัดสูทไหมไทยบ้าง ซ้ือชุดส าเร็จ
ไหมไทยบ้าง ซ่ึงในระยะหลงัๆ ได้ตัดสินใจใส่ชุดท างานไหมไทยทุกวัน เน่ืองจากมีร้านตัดประจ าทีล่ด
ราคาให้เป็นพิเศษอยู่ใกล้ๆน่ีเอง  
 
                         ทีส่ าคัญคือ หลงัจากทีพ่ีรู้่จักซักรีดด้วยตนเอง ยิง่สัมผสัรักษาเอง กย็ิ่งเห็นเสน่ห์ของผ้า
ไหมไทย และได้มีโอกาสพจิารณาลวดลายทีล่ะเอยีดสวยงาม ท าให้นานวนัเข้าก็ยิง่เคยชิน และรู้สึกว่า 
ประหยดัค่าใช้จ่ายไม่ต้องซ้ือหาเปลีย่นบ่อยๆ เพราะชุดไหมไทยไม่ซ ้ากบัใคร และไม่เบื่อง่าย อกีทั้งยงั
ทนทาน เน่ืองจากปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรง
พระราชทานค าแนะน าแก่ชาวบ้านผู้ผลติผ้า ท าให้เส้นไหมมีการพฒันาการทออย่างสวยงามคงทน และ
ไม่ซีดจางง่าย 
 
                  ข้อดีอกีอย่างหน่ึงของผ้าไหมไทย คือช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายของเราค่ะ พีบ่อกเพือ่นๆ
ทีก่ลวัว่า ใส่ไหมไทยแล้วจะร้อนว่า ผ้าไหมไทยนีเ้ป็น “ผ้าปรับอากาศ”  คืออยู่ในที่ร้อนกลบัรู้สึกเย็น แต่
เมื่ออยู่ในทีเ่ยน็กลบัรู้สึกอุ่น ดังน้ันสภาพที่ท างานของ ธปท.ทีอ่ยู่ในอาคารทีม่ีเคร่ืองปรับอากาศ กไ็ม่
ต้องใส่สูทหรือเส้ือกนัหนาว และเมื่อต้องเดินออกไปข้างนอกอาคารกลางแดด กไ็ม่ร้อนอดึอดั ไม่เหมือน
ใส่ผ้าใยสังเคราะห์ ซ่ึงไม่เหมาะกบัการปรับตัวของเรา 
 
                    อยากฝากข้อคิดถึงเพือ่นใน ธปท.ว่า พวกเราเสมือน “ชาววงั” เน่ืองจากบริเวณที่ท างาน
ของเราอยู่บนผนืแผ่นดินทีต่ั้งของวงัเทวะเวสม์และวงับางขุนพรหม ซ่ึงมีเกยีรติภูมิทางประวตัิศาสตร์
แห่งท่านเจ้าของวังทั้งสอง และ ธปท.ได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะอนุรักษ์เป็นโบราณสถานไว้ตลอดมา 
ดังน้ันพวกเราควรสร้างจิตส านึกทีจ่ะร่วมกนัใช้ผ้าไทย ใช้ของไทย และรักษาประเพณีทีด่ีงามของไทย
ไว้ 
ซ่ึงนอกจากจะสอดคล้องกบัส่ิงแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ยงัถือเป็นแบบอย่างทีด่ีของภาคราชการ ทีจ่ะช่วย
รณรงค์ในเร่ืองนีด้้วย...” 
 
                                                        ************************************** 
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                                                                          เส้นทางสู่ ธปท. 
                                                             
                           เพื่อใหห้นงัสือเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ในเน้ือหา จึงขอน าบทสัมภาษณ์ตามหวัเร่ืองน้ีท่ีน า
ลงพิมพแ์ลว้ในวารสาร “พระสยาม”  ฉบบัท่ี 26 ปีท่ี 26  (ฉบบัสวสัดีปีใหม่ พ.ศ. 2547) มาพิมพซ์ ้ าอีก
คร้ังหน่ึง ดงัน้ี  
 
 
                                      ************************************************ 
                                                                    
                     
                                                                บางส่ิงทีไ่ม่สูญหาย 
 
                   เม่ือหลายเดือนก่อนเกษียณอายุราชการ ขา้พเจา้ไดส่้งบทความเร่ืองน้ีเพื่อลงพิมพใ์นวารสาร 
“ พระสยาม” โดยใชน้ามปากกาวา่ “หญิงเหล็ก” ในคราวท่ีไดรั้บการเชิญชวนจากกองบรรณาธิการให้
ส่งเขา้ประกวด เพื่อเป็นแบบอยา่งของการท างานในการปลุกขวญัก าลงัใจแก่พนกังาน ธปท.ใหร่้วมใจ
กนัท าในส่ิงท่ีดี และจรรโลงจรรยาบรรณของความเป็นคน ธปท.ท่ียดึมัน่ในหลกัการและความถูกตอ้ง 
อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ไดรั้บทราบวา่ โดยท่ีคณะกรรมการคดัเลือกฯไดอ่้านบทความแลว้ มีความกงัวลวา่
เน้ือหาของเร่ืองน้ี ไดมี้ส่วนพาดพิงถึงรัฐบาลท่ีผา่นมา จึงไม่พิจารณาคดัเลือกใหน้ าลงวารสารของ ธปท.  
 
             อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ไดไ้ตร่ตรองโดยรอบคอบแลว้ตั้งแต่เร่ิมลงมือเขียนบทความวา่ เร่ืองน้ีได้
ตั้งใจใหเ้ป็นบทเรียนแก่ผูป้ฏิบติังานใน ธปท.จากประสบการณ์ของขา้พเจา้ อีกทั้งขา้พเจา้ไดห้ลีกเล่ียง
การเอ่ยช่ือเสียงเรียงนามของผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดร้ะบุพฤติกรรมในทางเสียหายของผูใ้ดเกินกวา่
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนโดยปราศจากอคติหรืออารมณ์ใดๆ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดห้ย ัง่ความรู้สึกของทีมงานและ
ผูอ่้านท่ีเป็นกลางหลายๆคนท่ีขา้พเจา้ไดส้ าเนาให้อ่านก่อนท่ีจะส่งใหค้ณะกรรมการคดัเลือกไดพ้ิจารณา 
ซ่ึงทุกคนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ( feed back) วา่ บทความน้ีสะทอ้น “บางส่ิงทีไ่ม่สูญหาย” ไปจาก ธปท. 
โดยไม่เป็นการมุ่งทบัถมผูใ้ดและเร่ืองท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท่ีปรากฏในบทความน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
รัฐบาลท่ีผา่นมาไดมี้ความเขา้ใจดีถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีขา้พเจา้และทีมงานตอ้งเขา้ไปมีบทบาท
เช่นนั้นตามหนา้ท่ี และจริยธรรมท่ีขา้พเจา้และทีมงานด ารงอยูภ่ายใตส้ถานะการณ์ท่ีซบัซอ้นเหล่านั้น ... 
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                  ขา้พเจา้จึงใคร่ขอน าบทความน้ีมาพิมพใ์นหนงัสือของขา้พเจา้เล่มน้ี เพื่อให้ผูอ่้านพิสูจน์ตาม
นยัท่ีกล่าวดว้ยวจิารณญาณของท่านเอง .......... 
 
                                                                      (  load จาก file ท่ีมีอยู ่)  
 
                                                  
 
                                                         ************************************ 
 
                             
 
                                                           ตกงาน- ไม่ตกอบั 
  
            บดัน้ี  ขา้พเจา้ไดอ้ยูใ่นสภาพ “ตกงาน” แลว้ เน่ืองจากถึงเวลาเกษียณอายรุาชการในวยั 60 ปี ซ่ึง
หากไม่ไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวล่้วงหนา้ คงตอ้งเผชิญกบัการปรับตวัอยูม่าก เพราะตารางชีวติและสภาพ
ความเป็นอยูไ่ม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแลว้ บางคนกล่าววา่ น่าจะเป็นจงัหวะชีวติท่ีไดรั้บการปลดปล่อย
จากภาระหนา้ท่ีการงาน ไปสู่ความเป็นอิสสระ ไม่ตอ้งรับผดิชอบ และเร่งรีบกบัเวลาท่ีท าใหข้าด
ความสุขสบายตามท่ีใจ ปรารถนา แต่หลายคนท่ียงัไม่อาจตดัใจไดก้บัความผกูพนัหลายๆอยา่งท่ีเคยมีอยู ่
ยอ่มอาจมีความหดหู่เศร  ูาหมองใจอยูร่ะยะหน่ึงก็เป็นได ้
 
                ส าหรับตวัขา้พเจา้นั้น น่ีมิใช่คร้ังแรกท่ีตอ้งท าใจ เม่ืออยูใ่นสภาพ “ตกงาน”  เพราะเคยเกิด
ปรากฏการณ์คร้ังหน่ึงเม่ืออยูใ่นวยัประมาณ 55 ปี ท่ีขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจยืน่ใบลาออกจากงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งกระทนัหนั ดว้ยเหตุผลของปัญหาการปฏิบติังานท่ีไม่ลงตวับางประการ แต่ชะตา
ชีวติไม่เอ้ืออ านวยใหข้า้พเจา้ไดอ้อกจากงานตามท่ีตั้งใจ เพราะผูบ้งัคบับญัชาท่านกรุณาประนีประนอม
และยบัย ั้งไว ้จึงยงัอยูท่  างานในธปท.ต่อมาจนเกษียณ ซ่ึงในคร้ังนั้น ขา้พเจา้ยงัจดจ าความรู้สึกของ
ตนเองในขณะท่ีเขียนใบลาออกวา่ จิตใจอยูใ่นสภาพปลงตกทั้งๆท่ียงัมีใจผกูพนัต่อธปท.และเพื่อน
ร่วมงานอยา่งมาก คร้ันถึงคราวน้ี ความรู้สึกยอ่มไม่แตกต่างกนัมากนกั  ผดิกนัแต่เพียงวา่ การเตรียมตวั
และเตรียมใจอยูใ่นสภาวะท่ีพร้อมกวา่ในการท่ีจะขบัเคล่ือนตนเองลงจอดลานบิน เพื่อเติมพลงัแห่งชีวติ
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ส าหรับบินต่อไปในเส้นทางใหม่ท่ีมีความหวงัอนัโชติช่วงเหมาะสมกบัความเป็น”ราษฎร(วยั)อาวุโส” 
โดยเร่ิมจากการตั้งตน้เขียนอนุทินชีวติเล่มน้ีวนัละเล็กวนัละนอ้ย เป็นการ “อุ่นเคร่ือง” ไวล่้วงหนา้ก่อน
เกษียณอยูห่ลายเดือน เพื่อฟ้ืนฟูความทรงจ าเก็บไวแ้จกจ่ายผูเ้ป็นท่ีรัก และเป็นส่ิงแทนใจในยามท่ีถึง
ก าหนดเวลาของการจดังานเล้ียงอ าลาจากผองเพื่อนและนอ้งๆ ต่อจากนั้น ขา้พเจา้จะขอสร้างจินตนาการ
ของแผนงานชีวติในอนาคตไวล่้วงหนา้ ดงัน้ี 
 
                  ภารกิจประการแรกคือ ขา้พเจา้ตอ้งกลบัไปซ่อมแซมเรือนหอหลงัท่ีขา้พเจา้เคยมีชีวติคู่ท่ีมี
ความสุขร่วมกบัอดีตสามีผูล่้วงลบัไปแลว้ ส าหรับเรือนหอน้ี ขา้พเจา้ไดเ้คยใหน้อ้งชาย-นอ้งสะใภซ่ึ้ง
เป็น พอ่-แม่ของ อมรพงศห์ลานท่ีรักของขา้พเจา้ไดอ้ยูอ่าศยัพร้อมหนา้กนัเป็นเวลากวา่ 20 ปี โดยตวั
ขา้พเจา้และหลานชายไดแ้ยกออกมาเป็นชาวคอนโดฯในช่วง 10 ปีหลงั เพื่อความสะดวกของการ
เดินทางมาท างานและการไปโรงเรียนและมหาวทิยาลยั ซ่ึงอนัท่ีจริง ทั้งนอ้งชายและนอ้งสะใภน้ั้น มี
เรือนหอของเขาเองท่ีใหค้นอ่ืนเช่าในช่วงท่ีมาอยูบ่า้นขา้พเจา้ ณ บดัน้ี นอ้งไดย้า้ยไปอยูเ่รือนปลูกใหม่
บนผนืดินเก่าของเขาแลว้ ขา้พเจา้จึงตอ้งกลบัไปครอบครองเรือนหลงัหอเดิมของตนเองอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึง
สมควรท่ีจะตอ้งตกแต่งปรับปรุงใหม่ใหเ้อ่ียมอ่องรองรับการใชชี้วติท่ีเหลืออยูบ่นความหลงัเก่าๆท่ียงั
อบอวลไปดว้ยกล่ินอายของความหลงัฝังใจอยูท่ ัว่บา้นอยา่งไม่เส่ือมคลาย ... 
 
                ขา้พเจา้ไถ่ถามพอ่อยูเ่สมอวา่ พ่อซ่ึงเคยมีนอ้งชายคนสุดทอ้งเป็น ทส. (ทหารคนสนิท) 
ประจ าตวัมาตลอดเวลานั้น จะประสงคใ์หข้า้พเจา้ท่ี “ตกงาน” แลว้เขา้สวมหนา้ท่ีแทนหรือไม่ ? พ่อ
ตอบขา้พเจา้วา่ ..ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เพียงแต่พอ่จะยนิดีมาก หากขา้พเจา้จะใชเ้วลาวา่ง
ส่วนหน่ึง ท่ีจะมีเหลือเฟือมากข้ึนแลว้ มาเล่นกีฬา และร่วมวงกินขา้ว จู๋จ๋ีกบัพอ่บ่อยๆ แต่ไม่ตอ้งถึงกบั
ติดสอยห้อยตามเป็นเงาตามตวัประเภทนัง่ๆนอนๆดว้ยกนัตลอด 24 ชัว่โมง ... ซ่ึงค าพดูเช่นน้ีของพอ่
สะทอ้นพฤติกรรมท่ีขา้พเจา้เคยชินอยูแ่ลว้ทุกวนัน้ีในแบบของพอ่ท่ีรักความอิสสระ และมีความเป็น
ส่วนตวัในจงัหวะท่ีเลือกแลว้ ซ่ึงเม่ือเป็นเช่นน้ี ขา้พเจา้ยอ่มมีเวลาวา่งพอท่ีจะคิดวางแผนหางานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมาท าไดต้ามสมควร ตราบเท่าท่ีพอ่ท่านยงัมีสุขภาพแขง็แรง และออกไปไหนมา
ไหนกบันอ้งชายเจา้เก่า โดยไม่ตอ้งพึ่งพาขา้พเจา้ในลกัษณะเตม็เวลา 
 
                    ดงัท่ีขา้พเจา้กล่าวเกร่ินไวบ้า้งแลว้ก่อนหนา้น้ี ในเร่ืองการฟ้ืนฟูประวติัศาสตร์เมืองนคร 
ขา้พเจา้จึงคิดวางแผนท่ีจะท่องเท่ียวส ารวจยอ้นรอยดินแดนบรรพบุรุษ เพื่อหาลู่ทางด าเนินการตามท่ี
ขา้พเจา้วาดฝันไวด้งัท่ีกล่าวแลว้ ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งใจไวอ้ยา่งมุ่งมัน่ .... 
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                      การงานส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งใจไวว้า่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงหลงั
เกษียณ นั้น เกิดมาจากศรัทธาและปณิธานท่ีแรงกลา้ตามครรลองท่ีปรากฎในปฐมบทของหนงัสือน้ีท่ีวา่
ดว้ย “บารมีพระมากพ้นร าพรรณ “  ซ่ึงนบัตั้งแต่วนัท่ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัประกอบพิธีเสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคาร
ส านกังานใหญ่ของ ธปท. เม่ือ 12 กรกฎาคม พศ. 2524 ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บพระกรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯให้
เขา้เฝ้าถวายเงินสมทบในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และในหลายวาระท่ี
พระองคท์่านทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองคป์ระธานเป็นการส่วนพระองคใ์นงานครอบครัวของเรา เช่น 
วนัเกิด 80 ปี ของพอ่ เม่ือ วนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และงานพระราชทานเพลิงศพของแม่ เม่ือ 20 
ธนัวาคม พ.ศ. 2543  ขา้พเจา้ไดรั้บมาใส่เกลา้ฯถึงกระแสพระด ารัสท่ีพระราชทานแก่ครอบครัวของ
ขา้พเจา้วา่ โครงการในพระองคน์ั้นมีอยูม่ากมาย ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นทุน
ทรัพยแ์ละการจดัการ ขา้พเจา้จึงตั้งใจไวเ้สมอมาวา่ หากตนเองจะสามารถกระท าการใดท่ีจะถวายเป็น
ราชพลีแลว้ไซร้ ขา้พเจา้จะไม่ลงัเลเลย ดงัท่ีขา้พเจา้ไดบ้  าเพญ็อยูเ่สมอไม่วา่จะเป็นการบริจาคทรัพยใ์น
กิจการสภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รวมทั้งโดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอธัยาศยัในพระวโรกาสอ่ืนๆ ท่ีขา้พเจา้มกัจะติดตามไปเฝ้าถวายเงินตามความ
เหมาะสมท่ีเอ้ืออ านวย  
 
                    ตามนยัศรัทธาดงักล่าวน้ี เม่ือพอ่ถามขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้คิดอ่านจะท าอะไรหลงัเกษียณ
ราชการ ขา้พเจา้ไดต้อบอยา่งมัน่ใจวา่ ..ขา้พเจา้จะเขา้ไปถวายตวัอาสารับท างานโครงการในพระองคสุ์ด
แทจ้ะพระราชทานโอกาส โดยจะใชป้ระสบการณ์ความรู้ความสามารถและแรงกายใจอยา่งเตม็ท่ี เพื่อ
แบ่งเบาพระราชภาระจนกวา่ชีวติจะหาไม่ ซ่ึงขา้พเจา้หวงัใจเป็นอยา่งยิง่วา่ พระองคท์่านจะพระราชทาน
พระกรุณาฯแก่ขา้พเจา้... พอ่ไดก้ล่าวอนุโมทนาต่อความตั้งใจน้ีของขา้พเจา้วา่ เพียงแค่ขา้พเจา้คิดได้
เช่นน้ีก็เป็นมหากุศลแลว้ และหากไดมี้โอกาสลงมือปฏิบติัจริงจนส าเร็จ พอ่ก็ยนิดีดว้ยอยา่งยิง่ ..... 
 
                    เม่ือขา้พเจา้ถูกเพื่อนฝงู ญาติมิตร ถามค าถามเดียวกบัพอ่ ทุกคนต่างไดรั้บค าตอบจาก
ขา้พเจา้เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงหลายคนไดป้วารณากบัขา้พเจา้ดว้ยจิตท่ีเป่ียมดว้ยศรัทธาวา่ 
ขอเป็นแนวร่วมในกิจกรรมทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ตั้งใจจะปฏิบติัถวายพระองคท์่านดว้ย ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็น
ก าลงัทรัพยห์รือแรงงานมากนอ้ยตามก าลงัท่ีมี ขา้พเจา้รับฟังอยา่งปล้ืมปิติวา่ ดว้ยพระกระแสแห่งบารมี
ในพระองคโ์ดยแท ้จึงส่งผลใหข้า้พเจา้ไดย้นิวาจาท่ีหนุนน าก าลงัใจท่ีน่าช่ืนชมเช่นน้ี จึงเป็นนิมิตหมาย
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ท่ีดีงามส าหรับช่วงใหม่ของชีวติของขา้พเจา้ นบัตั้งแต่น้ีต่อไปท่ีไดอ้  าลาการเป็นพนกังาน ธปท.อยา่ง
เป็นทางการแลว้....... 
 
                                                ********************************************** 
 
                     


