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สิ่งท่ีท�ให้้แม่จากเราไป...
มะเร็งชนิดนี้ ๑๐๐ คน พบ ๑ คน 
หนึ่งในนั้นคือแม่

	 ขอขอบพระคณุแขกผู้มเีกียรตทุิกทา่น	ทีส่ละเวลามารว่ม

แสดงความอาลัยกับแม่ผู้จากเราไป	แม่เป็นมะเร็งชนิดหายาก	

และดุร้าย	ทำาให้แม่จากเราไปภายในเวลาไม่ถึง	๓	เดือน	หลัง

จากทีต่รวจพบ	ขอคณุพระรตันตรยัและกศุลผลบญุทีเ่รามารว่ม

ทำาพร้อมกันในวันน้ี	เป็นอานิสงส์ส่งไปถึง	“คุณแม่สมบูรณ์	ไชยงาม”	

ขอใหท้า่นไดป้ระสบแต่ความสุข	เจรญิในมรรคผล	เขา้ถงึซึง่พระ

นิพพานโดยเร็วเทอญ
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	 	 			แมเ่ปน็มะเรง็ชนดิทีห่มอโรงพยาบาลรวมแพทย์สริุนทร	์

(หมออนันต์)	บอกเราว่า	“เป็นมะเร็งชนิดดุร้าย...		ใครเป็นมะเร็ง

ชนิดนี้	 ให้นับอายุเป็นเดือน”	นั่นหมายถึง	ต้องจากกันไปภายใน	

๑	ป	ีซึง่สบืคน้ภายหลงัพบวา่	เกอืบรอ้ยละรอ้ยของผูป้ว่ยเป็นมะเรง็

ชนิดนี้จะมีอายุได้ไม่เกิน	๑	ปีหลังจากที่ตรวจพบ	

	 หลังจากผ่าตัดวันแรก	“หมอหัวใจ”	บอกว่าหัวใจแม่เต้น

เร็วผิดปกติ	จึงส่งแม่ไปอยู่แผนก	“ไอซียู”	อยู่ที่นั่น	๒	วัน	“หมอหู

คอจมูก”	บอกเราว่า	 เราโชคดีมากที่ได้	 “หมอผ่าตัด”	 (หมอ

ศัลยกรรม)	ท่านนี้	เพราะท่านเก่งมาก		วันสุดท้ายที่เราอยู่ที่รวม

แพทย์ฯ	เราได้คุยกับหมอผ่าตัด	นอกจากท่านจะเก่งแล้วท่านยัง

คุยดีอีกด้วย

	 ช่วงเร่ิมคุย	“หมอผ่าตัด”	บอกว่า	กรณีของแม่ถือว่า	“โชคดี”	

เพราะบางกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้	ท่านสามารถเลาะเอาเนื้อร้าย

ออกได้ทัง้หมด	ทา่นไมไ่ดบ้อกวา่ดงึเอาต่อมพาราไทรอยดอ์อกดว้ย	

แต่กเ็ปน็เรือ่งธรรมดาซ่ึงรูไ้ด้จากการคน้ทางอนิเตอรเ์นต็ไดง้า่ย	วา่	

การผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์น้ันหลีกเลี่ยงการเอาต่อมพาราไทรอยด์

ออกด้วยยากเพราะอยู่ติดกัน	

	 ต่อมไทรอยด์จะมีหน้าที่สำาคัญคือ	การรักษาสมดุลของ

การเผาพลาญอาหารในร่างกาย	หากฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป	

มะเร็งไทรอยด์ชนิด ATC

มะเร็งไทรอยด์ชนิดดุร้าย

มะเร็งชนิดนี้ ๑๐๐ คน พบ ๑ คน หนึ่งในนั้นคือ

      “ แม ”่
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รา่งกายจะเผาพลาญดเีกนิ	ทำาให้ผอม	กนิเทา่ไหรก่ไ็มอ่ว้น	ในทางกลบั

กัน	ถ้าหากต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อยเกินไป	จะทำาให้อ้วน	ส่วน

ต่อมพาราไทรอยด์มีหน้าที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมในร่างกาย	หาก

ขาดไปจะทำาให้เกิดอาการชัก	เกร็ง	มือจีบ	เท้าล็อค	สรุปกรณีของแม่	

คือต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยด์	วันละ	๒	เม็ด	(เม็ดหนึ่ง	๑๐๐	กรัม	

อีกเม็ด	๑๕๐	กรัม)	และยาแคลเซียมพร้อมอาหารคร้ังละ	๓	เม็ด	

(ขนาดเมด็เทา่นิว้กอ้ย)	ตลอดชวีติ	เรือ่งนีไ้มมี่ปญัหา	แมก่นิยาเกง่มาก	

	 ชว่งทา้ยของการคยุ	“หมอผา่ตดั”	แจง้ผลตรวจชิน้เนือ้วา่	แม่

เป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิด	 “ดุร้าย”	 ในใบแจ้งผลการตรวจเขียนว่า	 

Anaplastic	Thyroid	Cancer	อ่านว่า	อะนาพลาสติก-ไทรอยด์-แคน

เซอร์	(เรียกสั้น	ๆ	ว่า	ATC	)	แนะนำาให้เรารีบติดต่อไปยังศูนย์มะเร็ง

แห่งชาติ	หรือไม่ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยด่วน	และบอกให้

เรานับอายุแม่เป็นเดือน	ไม่ใช่เป็นปี...	 ถึงวินาทีนี้		คำาว่า	“โชคดี”	 

ที่หมอบอกช่วงเริ่มคุย	ไร้ความหมายไปเลย	...	ใจของลูกสลายแล้ว

	 มีคู่มือ	ATC	เผยแพร่ทางเว็บไซต์	แต่ปัญหาคือ	ส่วนใหญ่ให้

ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ	หากใช้คำาสำาคัญเป็นภาษาไทย	จะได้ฉบับที่	

“อากู”	ช่วยแปลให้เสร็จ	ซึ่งอ่านเข้าใจได้ยาก		ลักษณะที่และข้อมูลที่

สำาคัญ	ได้แก่		

	 ๑.	มะเร็งชนิดนี้พบน้อยที่สุด	หายากท่ีสุด	จะพบเพียง	 

ร้อยละ	๑	ของผู้ป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์		(ข้อมูลผู้ป่วยในอเมริกา	ใน

ปี	๒๕๕๕)	พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่	๖๐	ปีขึ้นไป	พบน้อยมากในเด็ก

หรือวัยหนุ่มสาว

	 ๒.	มะเร็งชนิดนี้ดุร้ายที่สุด	(the	most	aggressive)	โตเร็ว

ที่สุด	และกระจายเร็วที่สุด	

	 ๓.	การกระจายตวัหรือเตบิโตของมะเร็งชนดิน้ีไมส่ามารถคาด

เดาได้	ไม่เหมือนมะเร็งไทรอยด์ชนิดอื่น	

	 ๔.	โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยเป็น	ATC	น้อยมาก	



[  5  ]

	 ๕.	ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งชนิดนี้	

	 ๖.	ขณะที่พบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้		กว่าครึ่งหนึ่งของผู้

ป่วยทั้งหมด	มะเร็งได้กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว	เช่น	ปอด	กระดูก	

ฯลฯ	แล้ว	

	 ๗.	มะเร็งชนิดนี้ไม่กลืนสารรังสี	คือ	ไม่สามารถรักษาด้วย

การให้กลืนสารไอโอดีน		ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการทาง

เคมี	หรือ	“คีโม”	

	 ๘.	ระยะเริ่มต้น	(๑-๓)	มะเร็งชนิดน้ีจะตรวจพบได้ยากมาก	

แม้จะใช้วิธีการตัด	 (เจาะ)	ชิ้นเนื้อไปตรวจ	เนื่องจากทันทีที่เริ่มเป็น		

มะเร็งจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว	
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 แม่รับประทานยาแกค้อพอกมาต้ังแตป่	ี๒๕๕๖	ตามการรักษา
ของหมอโรงพยาบาลประจำาอำาเภอ	ขนาดของคอพอกโตข้ึนเพียงเล็ก

น้อยตลอด	๓	ปี		จนช่วงเดือนมิถุนายน	แม่สังเกตว่า	ขนาดของ

คอพอกเริ่มโตขึ้น	ตรวจเลือดพบอาการ	“ไทรอยด์เป็นพิษ”	ได้รับยาก

ลับมากินที่บ้าน	พร้อมกับ	“ความรู้”	ว่า	หากยังมีอาการไทรอยด์เป็น

พิษ	จะไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดได้	และ	“ความเชื่อในใจแม่”	

ว่า	การผ่าตัดต่อไทรอยด์นั้นอันตรายมาก	อาจทำาให้ไม่สามารถพูดได้

ตลอดชีวิต	

	 ต้นเดือนสิงหาคม		เราพาแม่มาตรวจช้ินเนื้อท่ีโรงพยบาล

ประจำาจงัหวดัรอ้ยเอด็	เจาะเลือด	เอกซเ์รย	์และเอาเข็มสร่ิงแทงเขา้ไป

ในตุ่มคอพอกตรง	ๆ 	แล้วนำาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ	หมอนัดเราอีกครั้งใน

สัปดาห์ถัดมา	ผลคือ	“สงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อร้าย”	ต้องไปรักษาต่อ

ที่ขอนแก่น	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลใหญ่	

เครื่องมือทันสมัย	และมีหมอเฉพาะทางที่รักษาเรื่องนี้โดยตรง

	 เรานดัเวลาพาแมไ่ปโรงพยาบาลศรนีครินทร์โดยเรว็ทีส่ดุ	และ

ตอ้งไปใหถ้งึเชา้ทีส่ดุ	หากใครทีอ่ยูบ่า้นดงครัง่ใหญ	่ตอ้งออกสกัตสีี	่ไป

ถึงก่อนเจ็ดโมงเช้า	จะได้คิวตรวจสิบเอ็ดโมง	เป็นโรงพยาบาลที่มีคน

มหาศาลจริง	ๆ	

	 หมอที่มาให้การรักษาแม่วันนั้น	 ต้ังใจทำางานอย่างแข็งขัน	

ตรวจแล้วตรวจอีก	วัดขนาดของคอพอกและสัมภาษณ์ท้ังแม่ท้ังเรา

การรักษาด้วยแพทย์แผน

ปัจจุบัน 
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อย่างละเอียด	แล้วยังเดินไปเชิญ	“อาจารย์หมอ”	(“หมอใหญ่”	)	ให้

มาร่วมวินิจฉัยด้วย	สรุปคือ	ตรวจใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง	ตั้งแต่เจาะ

เลือด	เอกซ์เรย์ใหม่	และใช้เข็มเจาะเข้าที่ตุ่มคอพอกแล้วงัดคว้านไป

มาสองสามรอบ	เอาชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่	และให้ใบนัดมาฟังผลวันที่	

๑๒	กันยายน	

	 ขนาดของก้อนเนื้อร้ายโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจะรอ

จนถึงวันที่หมอนัดได้	วันที่	๓๑	สิงหาคม	พี่วุธและน้าอร	(น้องสาว)	

พาแม่ไปทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร์จงัหวดัขอนแก่นก่อนกำาหนด	หมอ

ตรวจเช็คด้วยกระบวนการเดิมอีกรอบ	เจาะเลือด	เอกซ์เรย์	และเจาะ

ด้วยเข็มอาชิ้นเนื้อไปตรวจ	เพียงเปลี่ยนเป็นหมอคนใหม่	ตามการจัด

คิวของผูป่้วยนอกทัว่ไป	หมอสงสยัว่าข้างในก้อนนัน้มนัเป็นนำา้หรอืไม่	

จึงได้เจาะดูเผื่อว่าจะได้ดูดนำ้าออก	แต่ไม่ใช่	ไม่ใช่นำ้า	จึงได้นัดวัดผ่าตัด		

ได้วันตามคิวเร็วที่สุดคือ	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๙		อีกกว่าเดือนครึ่งกว่า

จะถึงวันนัด	

	 	ก้อนเนื้อร้ายที่คอยังเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็ว	เร็วจนรอไม่

ไหว	(ผมคิดว่าหมอก็คงรู้เรื่องนี้ดี	รู้ว่ามะเร็งชนิด	ATC	นี้มันโตเร็ว	

จนไม่น่าจะรอไหว)		วันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๙	แม่และพี่วุธตัดสินใจ

ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน	โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์	 (หมอ

อนันต์)	หมอให้อดอาหาร	๑	วัน	และเข้าผ่าตัดอย่างเร่งด่วน	และพัก

รักษาตัวต่ออีก	๗	วัน	เนื่องจากมีอาการแทรกซ้อนเรื่องหัวใจเต้นเร็ว	

จนอาการดีขึน้	หวัใจเตน้ปกต	ิและแผลผา่ตดัแหง้ด	ีไดร้บัผลการตรวจ

ชิ้นเนื้อจากแลปเอกชน	และ	“หมอผ่าตัด”	เดินทางกลับจากสัมมนาที่

กรุงเทพฯ		จึงได้เจอท่านและคุยกับท่านในวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๙			

ดังที่ได้เล่าไป	

	 หลังจากที่ได้คุยกับ	“หมอผ่าตัด”	เราตัดสินใจเดินทางเข้า

กรุงเทพฯ	ด้วยเที่ยวบินที่เร็วที่สุด	คือออกจากสนามบินร้อยเอ็ดเที่ยว

เช้า	จึงตั้งใจว่าจะพาแม่กลับมานอนที่บ้านก่อนสักหนึ่งคืน	ระหว่าง
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ทาง	แม่มีอาการเหนื่อยเพลีย	จึงเปล่ียนแผนไปนอนพักค้างคืนท่ีโรง

พยาบาลเกษตรวิสัย	ได้พักค้างที่ห้องพิเศษรวมชื่อ	“บุญรักษา”	ทาง

ลูกหลานที่ทำางานในโรงพยาบาลก็ช่วยอำานวยความสะดวกอย่างดียิ่ง	

แม้จะทราบว่าเรามาพักค้างระหว่างเดินทางไปกรุงเทพฯ	แต่คุณหมอ

ก็ให้การรักษาตามกระบวนการมาตรฐานอย่างดีเยี่ยม		เอกซ์เรย์	ให้

น้ำาเกลือ	ปรับสารเคมีในร่างกายให้สมดุล	แม่หายเหนื่อย	รู้สึกสบาย	

มีแรงเดินทางต่อ		 ...	คุณหมอเวรวั้นนั้นท่านถามว่า	 “...ทางโรง

พยาบาลสุรินทร์ได้บอกไหมครับว่า	มีบางส่วนกระจายไปท่ีปอดแล้ว	

ดูจากฟิล์มเอกซ์เรย์ที่มาจากสุรินทร์...”			

	 แผนคือส่งตัวไปเพ่ือเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภูมิพล	

ซึ่ง	เสธ.ต้อย	(ลูกชายคนที่สี่)	เตรียมการไว้	ก่อนจะหาทางเข้ารับการ

รักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	(http://www.nci.go.th/)	(แถว	ๆ	โรง

พยาบาลรามาธิบดี)	หรือไม่ก็ต้องส่งไปแผนกมะเร็งของโรงพยาบาล

จฬุาภรณ	์(http://www.cccthai.org/l-th/)	เมือ่ไปถงึจงึทราบวา่	ทีโ่รง

พยาบาลภูมิพลเองก็เพ่ิงจะเปิดศูนย์มะเร็งที่มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย	จึง

ตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่นั่น	กระบวนการรักษามะเร็งของสถาบัน

เหล่านี้จะไม่ได้เริ่มจากศูนย์	เจ้าหน้าที่	ๆ	รับเรื่อง	จะแจ้งบอกให้เรา

นำาผลและหลกัฐานการรกัษาทัง้หมดทีผ่า่นมา	เช่น	แผนภาพเอกซ์เรย์	

ซีที-สแกน	(CT-Scan)	ผลการตรวจชิ้นเนื้อ	ฯลฯ	ไปยื่นให้	ก่อนจะนัด

ให้มาพบอีกครั้งเพ่ือนัดหมายวันรักษา	ส่วนจะรักษาอย่างไรต่อไปจะ

เป็นไปตามมติของทีมแพยท์ผู้รักษา	

	 หลังจากเริ่มกระบวนการมาตรฐานคือ	เจาะเลือดไปตรวจ	

พาไปเอ็กซ์เรย์		“หมอหูคอจมูก”	ก็ตรวจอีกครั้ง	คุณหมอศึกษาหลัก

ฐานการรักษาที่เรานำามาจากสุรินทร์ประกอบ		แล้วเรียกญาติให้แยก

ไปพบและบอกเราคลา้ยกบัทีไ่ดฟ้งัจาก	“หมอผา่ตัด”	ท่ีสริุนทร์	วา่	แม่

เป็นมะเร็งชนิด	“ดุร้าย”	ญาติ	ๆ	ต้องทำาใจ	แม่จะไม่สามารถอยู่ได้

เกิน	๑	ปี	…ใจมะลายสิ้นความหวัง	ครั้งที่	๒
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	 เรากลับมามีความหวังอีกครั้ง	หลังจากที่เอาหลักฐานการ

รกัษาทัง้หมดไปใหศ้นูยม์ะเรง็	และกลบัมาตามวนันดัหมายทีใ่หพ้าแม่

มาตรวจที่ศูนย์มะเร็งฯ	“หมอมะเร็ง”	บอกว่า	อย่าไปเชื่อเร่ืองแม่จะ

อยู่ได้ไม่ถึง	๑	ปี	มากนัก	เพราะเป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น	ควรรอฟัง

ผลการวินิฉัยจากทีม	“หมอมะเร็ง”	เท่านั้น	และนัดวันให้พาแม่มาฟัง

แผนการรักษาอีกครั้งในอีก	๒	สัปดาห์ถัดมา	เราและแม่มีความหวัง

อีกครั้ง	แม่ดูไม่เหมือนคนป่วยเลย	ทุกอย่างเหมือนคนปกติ	ไม่เจ็บไข้	

ยกเว้นแต่อาการตึง	ๆ 	บริเวณไหล่และไหปลาร้าข้างซ้าย	ใกล้	ๆ 	รอยผ่าตัด	

	 ๓๐	กันยายน	ลูก	ๆ	พาแม่ไปฟังผลตรวจตามนัด	เราหวัง

จะได้แผนการรักษา	แต่	“หมอมะเร็ง”	กลับบอกเราว่า	ไม่มีวิธีรักษา	

เพราะมะเร็งที่แม่เป็นนั้น	เป็นชนิดที่ไม่กลืนแร่รังสี	ไม่สามารถรักษา

ได้ด้วยการให้สารรังสังไอโอดีน	หากให้คีโมโอกาสท่ีจะต่อต้านหรือ

กำาเรบิค่อนขา้งสงู	ผูป้ว่ยต้องทรมาน	และผลการเอกซ์เรย์พบวา่	มะเร็ง

ได้กระจายไปยงัปอดแลว้	ตรงกบัสิง่ทีค่ณุหมอเวรทีโ่รงพยาบาลประจำา

อำาเภอเกษตรวิสัยบอกไว้	 ไม่สามารถที่จะใช้รังสีรักษาได้	ยากท่ีจะ

ปลงใจ	ลูก	ๆ	ก็ยังไม่เชื่อว่าจะไม่มีทางรักษา	จึงนำาข้อมูลทั้งหมดที่มี

ไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 เพื่อถาม	second	opinion	คำาตอบก็ยัง

เหมือนเดิมความหวังครั้งสุดท้ายของการรักษาหมดแล้ว		“สุดส่าว”	

	 ตลอดระยะเวลาเดอืนกวา่	ๆ 	ทีอ่ยูก่รงุเทพฯ	ลกูชาย-ลกูสะใภ้	

ดูแลเอาใจใส่แม่เป็นอย่างดียิ่ง	ดีเยี่ยม	และพร้อมจะดูแลท่านต่ออย่าง

เต็มใจที่สุด	แต่มะเร็งกระจายกินไปกระดูกไหปลาร้ารามไปยังต่อมน้ำา

เหลืองที่แต้หูซ้ายอย่างรวดเร็วจนสังเกตเห็นได้ชัด	แต่แม่ก็ยังแข็งแรง

เดินไปมา	เหมือนไม่ป่วย	ปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเราลูก	ๆ	ขณะนั้น

คือ	 เราจะบอกแม่หรือไม่?	จะบอกแม่ยังไง?	ถ้าบอกแล้วแม่จะเป็น

อย่างไร?		เสียงส่วนใหญ่บอกว่า	เรายังจะไม่ยอมแพ้	เราจะพาแม่ไป

รกัษาด้วยแพทยแ์ผนไทย	พรอ้ม	ๆ 	กบัการรกัษาจติใจทา่น	เพือ่เตรยีม

ความพร้อมให้ดีที่สุด	ตราบถึงเวลาที่ท่านจะจากไป
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เราพาแม่กลับบ้านวันที่	๗	พฤศจิกายน	กลับมาตั้งหลักใหม่ท่ีบ้าน	

ทา่มกลางความโศกเศรา้ของพีน่อ้ง	ความอบอุน่ความรกัจากญาตมิติร	

ทำาให้กำาลังใจของแม่ดีขึ้นบ้าง
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 วันที่	 ๘	พฤศจิกายน	 เราตัดสินใจพาแม่ไปรักษาต่อที่ 

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ผสมผสานแบบองค์รวม	หรือ	 

“อโรคยาศาล”		วดัคำาประมง	ต.สวา่ง	อ.พรรณนคิม	จ.สกลนคร	ตาม

คำาแนะนำาจากกัลยาณมิตรและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต	

	 ผู้ก่อตั้งอโรคยาศาล	วัดคำาประมง	คือ	หลวงตาปพนพัชร์	

จีรธัมโม	ท่านเคยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก	รักษาด้วยแพทย์แผน

ปัจจุบันทั้งฉายรังสีและให้คีโม	แต่ไม่หาย	ระหว่างการให้คีโมเข็ม

สุดท้าย	จิตใจท่านปลงต่อความตาย	จึงหยุดรักษาและหันมาใช้สมาธิ

และธรรมบำาบัด	นั่งสมาธิตั้งแต่ตี	๓	ถึง	๖	โมงเช้า	เมื่อจิตถอนจาก

สมาธิ	ท่านได้พิจารณาตำาหรับยาแพทย์แผนไทย	จิตได้หย่ังทราบถึง

สูตรยา	“ยอดมะเร็ง”	เพียงต้มฉันหม้อแรก	อาการก็คลายความทุกข์

ทันที	เมื่อฉันครบ	๖	หม้อ	ท่านก็หายขาดจากมะเร็ง		ด้วยความเจ็บ

ปวดทรมานทีเ่คยไดร้บั	ทา่นจงึปวารณาจะชว่ยเหลือผูป้ว่ยมะเรง็ระยะ

สดุทา้ยใหห้ายหรอืบรรเทาทกุขเ์หมือนทา่น	โดยไมคิ่ดคา่ใช้จา่ยสกับาท

เดียว	จึงได้ก่อต้ังอโรคยาศาล	 เป็นสถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยด้วย

สมุนไพรธรรมชาติ	และสมาธิบำาบัด	ธรรมบำาบัด	ผสมผสานแบบองค์

รวมกับแพทย์แผนปัจจุบัน	ตั้งแต่	๒๕๔๘	เป็นต้นมา	

	 วนัทีเ่ราพาแมไ่ปถงึอโรคยาศาล	มเีพือ่นผูป้ว่ยทีร่กัษาตวัทีว่ดั

คำาประมงอยู่ประมาณ	๔๐	คน	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้ายทั้งส้ิน	 เม่ือเทียบกับผู้ป่วยอื่น	ๆ	แล้ว	แม่อาการดีกว่ามาก	 

การรักษาด้วยแพทย์

แผนไทย
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บางคนต้องนอนติดเตียง	บางคนก่อนมาต้องกินยาเม็ดมอร์ฟีนวันละ	

๑๒	เม็ด	บางคนมีแผลกดทับมีกลิ่นเหม็น	แต่หลายคนที่มาอยู่ก่อน

แลว้กม็อีาการดขีึน้มาก	บางคนดขีึน้จนสามารถอยูท่ีว่ดันีไ้ด้ดว้ยตนเอง	

บางคนจากเดินไม่ได้ก็เดินได้	หลายคนก็นำายากลับไปทานและใช้ชีวิต

ที่บ้าน	ซึ่งทางวัดจะส่งยารักษาไปให้ตลอดชีวิต	...	เราเริ่มมีความหวัง

อีกครั้ง	

	 องคป์ระกอบสำาคญัของการรกัษาคอื	อาหาร	ยา	และอารมณ	์	

ผู้ป่วยต้องเปลี่ยน	“อาหาร”	เป็นอาหารต้านมะเร็ง	ผู้ป่วยแต่ละคน

ต้องมีญาติอย่างน้อยหน่ึงคนมาดูแล	ทางวัดจะมีเครื่องครัวรวมไว้ให้

เป็นจุด	ๆ	ญาติจะแชร์กันไปจ่ายตลาด	และช่วยกันทำาอาหารตามวิธี

ที่ทางวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	ญาติจะได้รับแจกหนังสือคู่มือการ

รักษาที่อโรคยาศาล	ซึ่งนอกจากจะบอกสูตรและวิธีการทำาอาหารแล้ว	

ยังรวมประวัติความเป็นมา	หลักการและขั้นตอนการรักษา	อานิสงค์

ของการบำาบดัดว้ยสมาธ	ิธรรมะ	และรวบรวมบทสวดมนตท์ีเ่กีย่วขอ้ง

ไว้ทั้งหมด	

	 องค์ประกอบที่	๒	คือ	“ยา”	ยายอดมะเร็ง	เป็นยาสมุนไพร

สตูรเดียวกบัทีห่ลวงตาทา่นใชเ้มือ่ครัง้รกัษาทา่นเอง		ทกุ	ๆ 	เดอืน	จะ

มีฤกษ์พิธีต้มยา	หลวงตาหรือพระอาจารย์เป็นผู้นำาพิธี	มีหมอ	ญาติผู้

ป่วยรวมถึงจิตอาสาร่วมกันทำาตามลำาดับขั้นตอนที่กำาหนด	มีหม้อดิน

และหม้อเคลือบเบอร์	๓๒	เฉพาะผู้ป่วยแต่ละคน	ยาต้มสมุนไพรท่ีได้

ใช้ดื่มเช้า	กลางวัน	เย็น	ก่อนอาหารและก่อนนอน	ตลอดเดือนหรือ

นานกวา่นัน้	โดยมแีนวปฏบิตัใินการรกัษายาอย่างเคร่งครัด	เช่น		อุน่

เช้า	เย็น	ด้วยฟืนเท่านั้น	เป็นต้น	นอกจากยาเฉพาะโรคของแต่ละคน

แล้ว	หากพักฟื้นที่วัด	จะมียาเพิ่มอีก	๓	หรือ	๔	ชนิด	แล้วแต่โรค	เช่น	

ยาสมานฉันท์	(นอนหลับสบาย)	ยาอโปธาตุ	ยายอดมะเร็ง	ยาแก้คัน

กันเหลือง	ยามะเร็งข้างหู	 (มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง)	ยามะเร็งปอด	ยา
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มะเร็งตับ	ฯลฯ	

	 องค์ประกอบที่	๓	สำาคัญที่สุดคือ	“อารมณ์”	คุณลุงปราชญ์

จิตอาสา	ที่หายจากการรักษา	และมาเป็นผู้นำากิจกรรมผ่อนคลาย

อารมณ์	บอกว่า	ส่วนนี้มีความสำาคัญถึง	๗๐	เปอร์เซ็นต์	เบื้องต้นผู้

ป่วยจะต้องเข้าใจและยอมรับว่า	ชีวิตต่อไปนี้มีเพียงสองทาง	ทางแรก

คือท้อถอย	ไม่สู้	ผลคือต้องตายแน่นอน	ทางที่สองคือไม่ยอมแพ้	ต้อง

เข้มแข็ง	และปรบัทศันคติใหมว่า่	การรกัษามะเรง็นัน้ไมใ่ช่การเอาชนะ

มนัและกำาจดัเซล์มะเรง็ออกจากรา่งกายเหมอืนการแพทย์แผนปัจจบุนั	

แต่เป็นการทำาใจอยู่ร่วมกันกับมะเร็ง	“...คุณไม่ตาย	ฉันก็ไม่ตาย	คุณ

ตาย	ฉันก็ตาย	ทำาอย่างไรจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้นานที่สุด	...”	และทำา

กิจวัตรประจำาวันบำาบัดตนเองร่วมกับเพื่อนผู้ป่วย	๘.๐๐	น.	ทำาวัตร

สวดมนต	์นำาสมาธบิำาบดั	ทำากจิกรรมผอ่นคลาย	ชว่งสาย	ๆ 	จะมหีมอ

มาตรวจทกุเตยีงและใหย้าทัง้แผนปจัจบุนัละแผนไทยควบคู่กันไป	ตอน

บา่ยสนทนาบำาบดักบัเพือ่นผูป้ว่ย	พกัผอ่นทา่มกลางธรรมชาตท่ีิร่มร่ืน

และสงบเย็น	และฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายให้ใจสบายเบิกบาน	หลัง

อาหารเย็น	มีการสวดมนต์ทำาวัตรเย็น	เป็นการสวดมนต์ยาว	ตาม

หนังสือสวดมนต์ที่วัดแจกให้	ประมาณสามทุ่มหมอจะลงตรวจตาม

เตียงอีกครั้ง	 ผู้ป่วยที่เข้าพักใหม่จะต้องอยู่รอให้ครบอย่างน้อย	๒	

สปัดาหแ์ละตอ้งได้รว่มพธิต้ีมยา	กอ่นจะนำายาและวธิกีารดแูลผูป้ว่ยไป

ใช้ที่บ้านได้	

	 สองสามวนัแรกแมม่อีาการเหมอืน	“ถกูกบัยา”	และทกุอยา่ง

ดูดีมีความหวัง	ยาต้มกำาลังล้างพิษออกจากเนื้อจากตัวแม่	มีกำาลังใจ

จากลูกและเพื่อนแท้	(แม่แทน)	ที่อยู่ดูแลตลอด	เสียดายที่เรามาที่วัด

นี้ช้าไป	ร่างกายที่อ่อนล้าจากความเจ็บปวด	ทำาให้แม่มีอาการเพลีย

และไม่สามารถจะไปร่วมทำากิจกรรมใดของทางวัดได้เลย	และอาการ

ปวดก็เร่ิมรุนแรงขึ้น	แต่ถึงจะปวดอย่างไร	แม่ไม่เคยร้องโวยวายเลย

ไม่แต่น้อย	ปวดจนเป็นลมก็ไม่ได้แสดงอาการขาดสติหรือทำาอะไรที่ไม่
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เหมาะสมเลย	สิ่งที่ทำาให้ลูกอุ่นใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ	แม่จะสงบลง

มากเมื่อเราสวดมนต์ทำาวัตรให้ท่านฟังตอนเช้าเย็น	สิ่งท่ีแม่ได้สั่งสม

อบรมตนเองผ่านการแสวงบุญ	ปฏิบัติธรรม	(เข้าปริวาสกรรม)	ตาม

สถานที่ต่าง	ๆ	กำาลังส่งอานิสงค์	ให้ทานอิ่มบุญสงบใจได้		

เราผ่านพิธีต้มยา	พี่วุธก็สามารถทำาอาหารต้านมะเร็งตามสูตรฯ	แล้ว	

หมอก็แนะนำาว่าหากมีอาการแทรกซ้อนเช่น	เป็นลมหรือชัก	ก็ควรไป

ตรวจเลอืดดูปรมิาณแคลเซยีมทีโ่รงพยาบาล	กอปรกบัอาการปวดของ

แม่ที่รุนแรงขึ้น	วันที่	๒๗	กันยายน	เราจึงตัดสินใจพาแม่กลับบ้าน	

พร้อมกับยาหม้อใหญ่และยาอีกส่วนหนึ่งที่ทางอโรคยาศาลเตรียมให้

ไปรักษาตัวที่บ้าน	
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	 วนัรุ่งขึน้	(วนัที	่๒๘	กนัยายน)	เราพาแมไ่ปโรงพยบาลประจำา

อำาเภอเกษตรวิสัย	เพ่ือเข้ารับการรักษาที่คลีนิคผู้สูงอายุ	ไปนั่งรอคิว

ไม่นาน	เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น	แม่เป็นลม	พยาบาลทำางานกัน

อยา่งมอือาชพี	รวดเรว็	คณุหมอกม็าแทบจะทนัใด	ทำาใหค้วามดนัและ

หัวใจแม่กลับมาเป็นปกติ	แต่ยังไงก็ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลจนกว่า

อาการจะดีขึ้น		แม่กลับมานอนที่ห้อง	“บุญรักษา”	(เอาไว้รองรับผู้

ป่วย	End	of	Life)	อีกครั้ง	หมอให้ยาแก้ปวด	น้ำาเกลือ	และให้หยุด

ยาต้ม	ดว้ยเหตผุลวา่	ใหส้ามารถควบคมุการรกัษาดว้ยยาแผนปจัจบัุน

ทั้งหมด	...	อยู่กับมือหมอที่นี่	แม่จะไม่มีอาการปวด	ทรมาน	จนเป็น

ลมเหมือนเดิมแล้ว	

	 อยูท่ีโ่รงพยาบาลประจำาอำาเภอเกษตรวสิยัเพยีง	๓	วนั	อาการ

เหมือนจะดีขึ้น	แต่อยู่	ๆ	แม่ก็หอบเหนื่อย	จนต้องใส่ท่อและส่งต่อไป

ใสเ่ครือ่งช่วยหายใจทีโ่รงพยาบาลประจำาจงัหวดัร้อยเอด็	พอแมเ่ร่ิมจะ

ขาดออกซิเจน	พยาบาลจะมาถามว่า	“...จะให้ใส่ท่อแล้วส่งต่อไปที่

จังหวัดไหม?...”		หมอจะเรียกญาติไปคุย	เราก็ได้แต่ถามว่า	แบบไหน

จะทรมานน้อยที่สุด	เรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีตอนที่ตัดสินใจให้พ่อใส่

ท่อในลักษณะเดียวกันนี้	เพื่อยื้อชีวิตท่านออกไป	และสุดท้ายพ่อก็จาก

แล้วแม่ก็จากเราไป“ “
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เราไป	กับความฝังใจตลอดมาว่า	การตัดสินใจแบบนั้นทำาให้พ่อเจ็บ

ปวด	แม้ว่าช่วงท้ายท่านจะไปอย่างสงบ...	ในตอนแรก	เราจึงตัดสินใจ

กบัหมอวา่จะไมใ่สท่อ่	แตพ่อเดินเขา้ไปเหน็แมท่ีก่ำาลงัขาดอากาศหายใจ	

มื้อไม้เกร็ง	ชัก	เหมือนคนทุรนทุราย	จึงตัดสินใจใหม่ให้ใส่ท่อไปต่อที่

ร้อยเอ็ดทันที	ขณะที่เดินทางไปก็ติดต่อประสานให้ลูก	ๆ	ทุกคน	ไป

รวมกันที่ร้อยเอ็ด

	 ลูกทุกคนมารวมกัน	แม่มีสติตื่นรู้ดี	ไม่มีอาการปวดใด	หมอ

ให้ยาแก้ปวดด้วยเครื่องอัตโนมัติ	ที่กำากับให้ยาไหลเข้าในร่างกายด้วย

อัตรา	๔	มิลลิลิตรต่อชั่วโมง	ดีที่เราตัดสินใจพาแม่มาที่ร้อยเอ็ด	แม่มี

เวลาปลงสังขาร		ไมท่รมาน	มลีกูหลานแวะเวยีนเขา้มาเยีย่มเปน็ระยะ		

อยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	๒	คืน	วันที่	๓	ช่วงเย็น	อาจารย์หมอเรียก

ญาติทุกคนเข้าไปนั่งในห้องประชุมพร้อมกัน	หลังจากอธิบายอาการ

และข้อมูลสนับสนุนต่าง	ๆ 	ที่บอกว่า	“โรคของแม่รักษาไม่ได้”	ท่านให้

ญาติเลือกตัดสินใจ	๑	ใน	๒	แนวทางคือ	พาแม่กลับไปเสียที่บ้านหรือ

จะพยงุชวิีตแมต่อ่ไปดว้ยเครือ่งมอืทีท่นัสมยัทีส่ดุเทา่ทีมี่	ซึง่ในกรณีหลงั

นี้ต้อง	“เจาะคอ”	ให้แม่หายใจสะดวกขึ้น	ซึ่งต้องแลกกับการเจ็บปวด

ทรมานจากแผลผ่าตัด	...	ก่อนจะเข้าประชุมนั้น	แม่บอกกับเราแล้วว่า

ท่านต้องการจะกลับบ้าน	เราจึงถามอาจารย์หมอว่า	หากพาแม่กลับ

บ้าน	แม่จะทรมานไหม?		ท่านบอกว่า	แพทย์มีกระบวนการและมี

พยาบาลที่จะจัดการให้แม่ไม่ทรมานเลย	

	 แม่จากพวกเราไปอย่างสงบ	ณ	บ้านของแม่และพ่อ	เลขท่ี	๒๖	

หมู่ท่ี	๓	บ้านดงคร่ังใหญ่	ต.ดงคร่ังใหญ่	อ.เกษตรวิสัย	จ.ร้อยเอ็ด	เวลา	

๐๕.๓๐	นาที	มีลูกหลานและเพ่ือนแท้คือแม่แทนและแม้ถ้ำา	อยู่ข้าง	ๆ	
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	 กราบนมัสการพระคุณเจ้า		และกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่

เคารพทกุทา่นดฉินั	นางสาวบวัสอน		วงคส์นทิ		ครชูำานาญการพเิศษ	

โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่		ในฐานะหลานสาวของผู้วายชนม์ได้รับ

ฉนัทานมุติัจากคนาญาติ	เปน็ผูน้ำาเรยีนชวีประวตัขิอง	คณุแมส่มบรูณ	์	

ไชยงาม	พอสังเขป	ดังนี้

 ประวัติคุณแม่สมบูรณ์  ไชยงาม

ชาติภูม ิ

คุณแม่สมบูรณ์	ไชยงาม	เกิดปลายปี	พุทธศักราช	๒๔๙๐	ที่บ้านเลข

ที่	๑	หมู่ที่	๑๕	บ้านดงครั่งใหญ่	ตำาบลกำาแพง		อำาเภอเกษตรวิสัย	

จงัหวดัรอ้ยเอด็	เปน็บตุรของคุณตาพรมมา	กบัคณุยายออ่น		ศรแีสง		

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา	จำานวน	๑๒	คน	ดังนี้

ค�ากล่าวประวัติและกล่าว

อาลัยคุณแม่สมบูรณ์ 
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	 ๑.	พันตำารวจโทไพรัตน์		สมรสกับ	คุณแม่บังอร		ศรีแสง				

ข้าราชการบำานาญภูมิลำาเนาอยู่ที่	 บ้านดอนยาง	ต.ศิลา	อ.เมือง	

จ.ขอนแก่น

	 ๒.	คุณแม่ภาส		พรมพิลา		ภูมิลำาเนาอยู่หมู่ที่	๑	ตำาบลดง

ครั่งใหญ่

	 ๓.	คุณพ่อทองพูล		ศรีแสง	เสียชีวิตแล้ว

	 ๔.	คุณพ่อประยูร		สมรสกับ	คุณแม่รุณี		ศรีแสง	ภูมิลำาเนา	

อยู่หมู่ที่	๑	ตำาบลดงครั่งใหญ่

	 ๕.	คุณแม่ละมุล		โพธิ์นาแค		เสียชีวิตแล้ว

	 ๖.	คุณแม่สมบูรณ์		ไชยงาม		ผู้วายชนม์

	 ๗.	 คุณแม่มงคล	 สมรสกับ	 คุณพ่อบุญเล้ียง	 วงศ์อาจ	

ภูมิลำาเนาอยู่หมู่ที่	๒	ต.ดงครั่งใหญ่

	 ๘.	คุณพ่อประยงค์	 สมรสกับ	คุณแม่ประกาย	ศรีแสง	

ภูมิลำาเนาอยู่หมู่ที่	๑	ตำาบลดงครั่งใหญ่

	 ๙.	หลวงพ่อสุพรรณ		จักกวโร		วัดบ้านดงครั่งใหญ่

	 ๑๐.	คุณแม่สุนทร	สมรสกับ	คุณพ่อสัมฤทธิ์	 	วงค์สนิท			

ภูมิลำาเนา	อยู่หมู่ที่	๓	ตงดงครั่งใหญ่

		 ๑๑.	คุณครูบังอร	ครูชำานาญการพิเศษ	ร.ร.บ้านดงครั่งใหญ่

สมรสกบัผูอ้ำานวยการสวุทิย	์	มลูทรพัย	์	ขา้ราชการบำานาญภมูลิำาเนา	

อยู่หมู่ที่	๓	ต.ดงครั่งใหญ่

	 ๑๒.	คณุพอ่อำาพร	สมรสกบั	คณุแมส่รอ้ย		ศรีแสง		ภมูลิำาเนา

อยู่บ้านโพนฮาด		ตำาบลดงครั่งน้อย
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ด้านการศึกษา

	 คุณแม่สมบูรณ์	ไชยงาม	ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาที่

โรงเรยีนวดับา้นดงครัง่ใหญ	่จากชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๑	ถงึชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	๔	ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของการจัดการศึกษาภาคบังคับในสมัย

นั้น	ท่านไม่ได้เรียนต่อ	เพราะการศึกษายังไม่เจริญจะมีโรงเรียนก็แต่

ที่ตัวเมือง	โอกาสทางการศึกษาสำาหรับผู้หญิงยังน้อย	กอปรกับที่ต้อง

ช่วยงานพ่อแม่	เลี้ยงดูน้อง	ๆ	ที่มีกันอยู่หลายคน

ด้านครอบครัว

	 คุณแม่สมบูรณ์	ได้สมรสกับคุณพ่อคำาดี	ไชยงาม	มีบุตร-ธิดา

ด้วยกัน	๖	คน	ตามลำาดับ	ดังน้ี	

	 ๑.	นายวิฑูรย์	 หัวหน้าฝ่ายผลิต	บริษัท	 ดีไอซี	กราฟฟิค	

(ประเทศไทย)	สมรสกับ	นางมณเฑียน	สกุลเดิม	วงศ์ธิดา	ภูมิลำาเนาอยู่

ท่ี	เขตหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	

	 ๒.	นายอภิดุลย์	ขับรถบริการแทกซ่ี	สมรสกับ	นางทัศญา	สกุล

เดิม	คำาโพธ์ิ	ภูมิลำาเนาอยู่ท่ี	เขตหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	

	 ๓.	นายวัชรกุล	โคตรไชยงาม	ผู้จัดการหน่วย	บริษัท	กรุงไทย

แอ๊คซ่า	จังหวัดร้อยเอ็ด	ภูมิลำาเนาอยู่ท่ี	อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 ๔.	นาวาอาการโท	ประยุทธ	หัวหน้าแผนกจัดดำาเนินงาน	กอง

สนามบิน	กรมช่างโยธาทหารอากาศ	สมรสกับนางศิริพร	สกุลเดิม	คำา

ชำานาญ	ภูมิลำาเนาอยูท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด		

	 ๕.	อาจารย์	ดร.ฤทธิไกร	รองผู้อำานวยการสำานักศึกษาทั่วไป	

และอาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	สมรสกับ	อาจารย์หทัย	ภูมิลำาเนาอยู่ท่ี	อำาเภอเมือง	

จังหวัดมหาสารคาม		

	 ๖.	นางจิราวรรณ	พนักงานครูธุรการ	โรงเรียนบ้านดงครั่ง
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ใหญ่และโรงเรียนบ้านนกเหาะ	สมรสกับจ่าสิบเอกฐิติพงษ์		จงจอหอ	

ภูมิลำาเนาอยู่ที่	หมู่ที่	๓	บ้านดงครั่งใหญ่	

ด้านสังคม

	 คุณแม่สมบูรณ์เป็นคนดีที่ใจดีที่สุด	ให้ความรักความเมตตา

กับคนอื่นก่อนเสมอ	เป็นที่พึ่งของน้อง	ๆ	ตลอดมา	เมื่อสมรสกับพ่อ

คำาดี	ท่านถือเป็นกุลสตรี	เป็นศรีภรรยา	ดูแลปรนนิบัติสามีอย่างดียิ่ง	

ร่วมทุกข์ร่วมสุขเลี้ยงลูก	๖	คน	และอยู่เคียงข้างกันตราบวันสุดท้าย

ของพ่อคำาดี	 ในบทบาทของแม่	คุณแม่สมบูรณ์ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น

มากมายทั้งระดับหมู่บ้าน	ระดับตำาบล	ระดับอำาเภอ	จนได้รับยกย่อง

เป็นคนดีศรีเมืองเกษ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	สังคมยอมรับท่านถึงความ

สำาเร็จของท่านในการเล้ียงดูส่งเสียลูก	ลูกทุกคนเป็นคนดีและประสบ

ความสำาเร็จในชีวิต	สิ่งสำาคัญที่ท่านปลูกฝังให้กับลูกทุกคนคืออุปนิสัย

ในการทำาบุญ	ทำาทาน	รักษาศีล	และภาวนา	ช่วยเหลือและให้ความ

ร่วมมือกับกิจกรรมทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มท่ีเต็มกำาลัง

เสมอ	ในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม	แม่สมบูรณ์เป็นผู้นำากลุ่ม

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพต่าง	ๆ	ของชุมชน	เช่น	กลุ่มเลี้ยงไหมทอ

ผ้า	เป้นต้น	ท่านได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต	ทั้งหยังปลูกฝังลูก	ๆ	ให้รักและ

ศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์	

วาระสุดท้าย

	 คุณแม่สมบูรณ์	เป็นบุคคลสู้ชีวิต	ขยัน	ทำางานหนัก	มีความ

อดทนสงูมาก	เปน็ผูม้รีา่งกายแขง็แรง	ไมเ่คยเจบ็ปว่ยรนุแรง	ไมม่โีรค

ประจำาตัวใด	ๆ	เว้นแต่อาการคอพอกเล็กน้อยที่ท่านต้องรับประทาน

ยาตามคำาแนะนำาของหมอมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๖	ต้นเดือนสิงหาคม	
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ขนาดของคอพอกเริม่โตขึน้อยา่งผดิสงัเกต	ผลการตรวจวนิจิฉยัพบวา่	

คุณแม่สมบูรณ์ป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิด	“ดุร้าย”	แม้จะได้รับทุกข์

เวทนามากแต่ท่านก็ไม่ได้ร้องโวยวายใด	ๆ	เลย	ลูก	ๆ	ได้พาท่านเข้า

รับการรักษาทุกวิถีทาง	แต่ด้วยประเภทของมะเร็งร้าย	วิทยากรด้าน

การแพทย์ในปัจจุบัน	ไม่สามารถที่จะจะเยียวยารักษา	จึงได้นำาท่าน

ออกมาพักผ่อนที่บ้าน	ซึ่งลูก	–หลาน-ญาติ-มิตร	ได้ดูแลปรนนิบัติ

อย่างใกล้ชิดทุกลมหายใจ			และเมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๙		ท่าน

มีอาการผิดปรกติ	หายใจไม่สะดวก	ลูก-หลาน-ญาติ-มิตร	ห้อมล้อม

รอดูการหายใจของท่าน	จนเมื่อเวลา	๐๕	 .	๓๐	นาฬิกา	คุณแม่

สมบูรณ์	ก็จากไปด้วยอาการสงบ	สิริอายุได้	๗๐	ปี
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ความในใจถึงแม่

สมบูรณ์	ไชยงาม	

ความในใจจากน้องชาย (ประยงค์  ศรีแสง)

	 รู้สึกเสียดายพี่สาวท่ีแสนดีของน้อง	พี่สาวไม่น่าจากน้อง	ๆ	

ไปเร็วถึงป่านนี้	พี่สาวเป็นคนดี	ร่างกายสมบูรณ์	แต่แพ้โรคร้ายที่รุม

เร้า	และเผาพลาญร่างกายของพี่จนหมะทางเยียวยาของหมอห	แต่ก็

ไม่หนีพ้นกับทุนคน	พี่จากไป	ขอให้พี่ไปสู่สุคติสวรรค์นิรันดร์กาล	

ความในใจจากน้องสาว (คุณครูบังอร  มูลทรัยพ์)

	 เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อม	เมื่อทราบข่าวจาก

หลาน	ๆ	ว่า	พี่สาวซึ่งเปรียบเหมือนแม่ของเราเป็นโรคร้าย	และคุณ

หมอกำาหนดระยะเวลาไว้ให้นับเป็นเดือน	เป็นวัน	ไม่อาจจะรับได้เลย	

เพราะพีส่าวเราเปน็คนแขง็แรง	เดนิเหนิไปไหนกไ็ด	้และเป็นคนเข้าวดั	

เข้าวา	ทำาบุญ	ทำาทาน	มิเคยขาด	ซึ่งในแต่ละปี	จะหาท่ีเข้าปริวาส

กรรมตลอดเลย	แต่จู่	ๆ	ท่านก็มีอาการผิดปกติที่คอ	เราก็ภาวนาขอ

ให้เป็นไทรอยด์ธรรมดาเถอะ	ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นโรคร้ายมาพราก

ชีวิตพี่สาวไปจากน้อง	ๆ	...	หลับให้สบายเถอะพี่	น้องจะดูแลหลาน	ๆ	

แทนพี่เอง	ไม่ต้องห่วง	จงให้วิญญาณไปสู่สัมปรายภพ	เทอญ
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ความในใจจากลูกชายคนโต (วิฑูรย์  ไชยงาม)

	 แม่สมบูรณ์	ไชยงาม	ผู้มีพระคุณใหญ่หลวงหาที่เปรียบไม่ได้	

ตลอดเวลา	๖๙	ปี	ท่านมีทั้งทุกข์และสุข	สุขที่มีครอบครัวที่อบอุ่น	

ครอบครวักลบัมาอยูพ่รอ้มหนา้	ทา่นจะมคีวามสขุมาก	ทกุขท์ีท่า่นตอ้ง

ทำางานหนัก	อบรมเลี้ยงดูลูก	แต่ไม่เคยปริปากบ่นสักคำาหรือทำาให้ให้

ลูก	ๆ	ลำาบากเลย	ในวันที่แม่จากไป	ลูก	ๆ	เสียใจและอาลัยอย่างสุด

ซึ้ง	...ขอให้คุณแม่ไปดี	ไปสู่สวรรค์	ลูก	ๆ	ทุกคนจะนำาคำาสอนของแม่

ไปปฏิบัติ	และจะประพฤติตนเป็นคนดีตลอดไป...

ความในใจจากลูกชายคนกลาง (วัชรกุน  โคตรไชยงาม)

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	คือปีแห่งการสูญเสีย	เสียพ่อของแผ่นดินไป

ในเดือนตุลาคม	เสยีคณุลงุพูลไปในวนัเดยีวกนันัน้	พฤศจกิายนเสยีพอ่

ใหญ่โง่น	พอมาเดือนธันวาคมต้องมาเสียแม่ไป	คงไม่มีการสูญเสียใด

ในชวีติทีจ่ะยิง่ใหญอ่ยา่งนีอ้กีแลว้	แมเ่ปน็แมท่ีด่ทีีส่ดุ	คงไมส่ามารถจะ

พรรรณาหรอืหาอะไรมาเปรยีบไดถ้งึบุญคณุทีแ่มม่ตีอ่ลกู	แมเ่ปน็คนดี

ที่สุด	เป็นคนที่รักลูก	ๆ	มากที่สุด	เป็นคนขยันที่สุด	มีความอดทนสูง

ที่สุด	เสียสละมากที่สุด	และเป็นคนใจดีที่สุด	แม่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	

เปน็ทีส่ดุของทีสุ่ด	ทา่นเกดิมาเพือ่เปน็ผูใ้ห	้ใหม้ากกวา่รับ	ใหม้ากทีส่ดุ	

ผมรักท่านมากที่สุด	 ...	ขอให้แม่ไปสู่สุคติ	ไปสู่สวรรค์	 รักและอาลัย

อย่างสุดซึ้ง	...

ความในใจจากลูกชาย-ทหาร (ประยุทธ ไชยงาม)

	 แม่เป็นลูกเป็นชาวนาจน	ๆ	เลี้ยงส่งลูก	ๆ	๖	คน	จนได้ดิบ

ได้ดี	พระคุณของแม่สูงเกินประมาณ		ลูกสุดซาบซึ้งหาที่เปรียบไม่ได้	

เมื่อลูกเติบใหญ่	มียศมีงานทำา	แม่ยังคงคอยพร่ำา	คอยดู	คอยเฝ้า	แม้

โรคภัยรมุเรา้	แมเ่จบ็ปว่ยทรมาน	แตค่ำาแรกทีแ่มข่าน	ยามเจอหนา้ลกู	

“กินเข่าแล้วไป่	มีเงินใช้บ่อ”		แสดงถึงความรักความห่วงใยในลูก
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มากกว่าใครในโลก

คุณความดี	คำาสอนคำาหว่งใยของแม	่“เอาเทา้ติดพืน้ไว้เถอะลกู”	แสดง

ถึงความกังวล	กลัวลูกเกิดอันตราย	ไม่อยากให้เรียนสิทธ์การบิน	อีก

ทั้งคำา	ๆ	นี้ที่แม่บอกไว้	 ลูกระลึกยึดถือปฏบัติเสมอมา	เท้าติดพื้นคือ

ลูกของแม่	“เป็นลูกชาวนา	ยศฐาไม่ยึด	ประพฤติไม่ลืมตัว”

แม่จงหลับเถิด	ลูกขอปวารณาตน	“จะเป็นคนดี	มีเกียรติและศักดิ์ศรี	

ยึดธรรมเป็นวิถี	เสียสละชีวี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ตลอดไป”	
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ความในใจจากลูกชายคนเล็ก (ฤทธิไกร ไชยงาม)

	 แมเ่ปน็คนใจด	ีไมเ่คยทะเลาะกบัใคร	พดูจาไพเราะ	เป็นท่ีรัก

ของทุกคน	แม่เป็นคนทำางานหนัก	มีความสามารถรอบด้าน	เป็นทั้ง

ชาวนา	แม่ค้า	เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม	ทอเสื่อกก	แม่ทำาทุกอย่างที่ท่าน

ทำาได้จนสามารถส่งลูกเรียนจบมีชีวิตที่ดีทุกคน	....	แม่เป็นคนคิดมาก	

แม่เป็นคนวิตกมาก	เป็นคนมีวิตกจริต	หากจะกลับบ้านไปเยี่ยมท่าน

เมือ่ไหร	่ถา้เปน็ไปไดต้อ้งไมบ่อกแมล่ว่งหนา้	หากบอกไปวา่จะกลบัถงึ

บ้าน	ตอนค่ำา	ๆ	และเราทำาไม่ได้ตามนั้น	คืนนั้นแม่จะไม่ยอมนอน

เลย...	ความห่วงใยในตัวลูกแม่ผมดีเด่น...แม่เป็นคนขี้เกรงใจ	เวลาจะ

ทำาอะไร	แม่จะคิดก่อนจนเป็นนิสัยว่า	จะกระทบกับใคร?	ทำาให้ใคร

ลำาบากไหม?	ถ้าคนนั้นไม่แสดงน้ำาใจออกดัวยเสียงดัง	ๆ 	ซ้ำา	ๆ 	อย่าง

จรงิใจ	แมจ่ะไมร่บกวนใครเลย	…	แมม่ศีรทัธาในพระพทุธศาสนามาก	

และปลูกฝังให้ลูกมีศรัทธาปฏิบัติบำารุงต่อพระศาสนาอย่างสม่ำาเสมอ

ตลอดมา	จำาได้ว่าตอนเด็ก	ๆ	จะมีเพียงผมเท่านั้นที่ตามแม่ไปทำาบุญ

เข้าวัดในขณะที่เด็กอื่นจะไปเล่นสนุกสนานกัน	 ...	แม่เป็นคนที่สนใจ

และใหค้วามสำาคญักับกจิกรรมสว่นรวมมาก	แมเ่ปน็ผูใ้ห	้ใจบญุ	ระยะ

สิบปีสุดท้ายของชีวิต	แม่แสวงบุญไปในสถานท่ีต่าง	ๆ	กับเพื่อนแท้

กลัยาณมติรของทา่น	แมไ่ดป้ฏบิตับิชูาภาวนาอย่างเตม็ท่ีแลว้ในฐานะ

ของพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง

ในตัวผมมีแม่อยู่	ผมเหมือนแม่เกือบทุกประเด็น	...	ผมสัญญาว่าจะ

ตัง้ใจถอืศลีห้าและปฏบิตัภิาวนา	บำาเพญ็ความด	ีไปตราบชัว่ชีวตินีดั้บ

ไป	...	ขอให้แม่ไปสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็ว
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ความในใจจากลูกสาวคนเดียว (จิราวรรณ ไชยงาม)

	 ตลอดระยะเวาที่ผ่านมา	๓๐	ปี	แม่เฝ้าสอน	ดูแลให้ลูกสาว

คนนี้เติบโตข้ึนมา	เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ	แม่อดทน

อย่างมาก	ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย	ยอมทำาทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีความ

สุข	ถ้าจะให้บรรยายถึงความรู้สึก	 และส่ิงที่แม่ทำาให้ลูก	 แม้เอา

มหาสมทุรมาเขยีนเปน็กระดาษ	กค็งบรรยายกไ็มห่มด	ความรูส้กึของ

ลูกที่มีต่อแม่ก็เช่นกัน	...	ลูกรักแม่มากนะคะ	
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แม่คอืผู	้ยิง่ใหญ่	ในใจลกู

เฝ้าฝังปลกู	สิง่ด	ีมใีห้เหน็

ทนลำาบาก	ตรากตรำา	แสนลำาเคญ็	

ยกแม่เป็น	หญงิแกร่ง	แห่งครอบครัว	

ซงิเกลิมมั	ทำาหน้าที	่ได้ดเีลศิ	

สดุประเสรฐิ	แม่ทำาได้	ไม่ปวดหวั

เป็นทัง้พ่อ	และแม่	อยูใ่นตวั

แม่ทนูหวั	เลีย้งลกูมา	พาทำากนิ

ถงึแดดร้อน	เพยีงไร	แม่ไม่บ่น

แม้เปียกฝน	ทนได้	ให้ถวลิ

สูท้ำางาน	เรือ่ยมา	เป็นอาจิณ

ไม่เคยสิน้	ความหวงั	ท่ีตัง้ใจ

 

หวงัเพยีงลกู	ของแม่	ทกุถ้วนหน้า	

พฒันา	ชวีติ	ให้สดใส	

มคีรอบครวั	ทีอ่บอุน่	และปลอดภยั	

ส่งผลให้	รุง่เรอืง	วฒันา

แม่คนด	ีมนีำา้ใจ	ให้ญาตมิติร

บำาเพญ็จิต	เตมิต่อ	ก่ออาสา	

งานน้อยใหญ่	แม่เคยีงข้าง	พฒันา	

มเีวลา	อทุศิได้	ให้ชมุชน	

กลอนอาลัยแม่สมบูรณ์	ไชยงาม
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แม่มบีญุ	สมชือ่	ให้ลอืเลือ่ง

คงสบืเนือ่ง	จากกรรมด	ีทีส่ร้างสม

ลกูของแม่	เป็นคนดี	น่าชืน่ชม

แม่อบรม	บ่มชวี	ีชีถ้กูทาง

แม่นัน้ม	ีหลานย่า	ช่างนารกั

เฝ้าฟมูฟัก	รกัใคร่	ไม่ถากถาง

คอยดแูล	ห่วงใย	ไม่เว้นวาง

หลานหลานต่าง	รูค่้า	ในย่าตน

 

คงเหลอืแต่	หลานยาย	ใจจดจ่อ

ตัง้ตารอ	รบัขวญัเจ้า	เข้าเป็นผล	

อกีไม่นาน	คงเหน็หน้า	มาได้ยล	

หลานอกีคน	ของยาย	ใคร่เฝ้ารอ

อนจิจา	แม่ไม่น่า	มาด่วนจาก

มาพลดัพราก	ลกูไป	ไม่กลับหนอ

ลกูสะอืน้	กลนืกลำา้	นำา้ตาคลอ

ใยไม่รอ	ชืน่ชมหลาน	เหมอืนผ่านมา

ลกูก้มกราบ	ขอขมา	ครัง้สดุท้าย

ทัง้หญงิชาย	ตัง้จิต	อธษิฐาน	

เกดิชาตหิน้า	ฉนัใด	ได้พบพาน

เป็นลกูหลาน	ของแม่	ตลอดไป	

------		อาลัยยิ่งจาก	ลูก	ๆ	หลาน	ๆ	ญาติ	ๆ	ทุกคน	-----

(ผู้ประพันธ์	:	คุณครูสุภาภรณ์	หอมฟุ้ง	ครูชำานาญการพิเศษ	

โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่)
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วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑.	บุตร-ธิดาคุณแม่สมบูรณ์	ไชยงาม

๒.	พลอากาศตร	ีดร.	อนนัต์	–	รอง

ศาสตราจารย์	ดร.	พิศมยั	ศรอีำาไพ

๓.	คุณพ่ออำาพร	ศรีแสง

๔.	คุณยงยุทธ	อินทร์พันธ์	

๕.	คุณแม่แทน		โพธิ์หมุด

๖.	คุณครูสุรพงษ์		ศรีแสดง

๗.	คุณแม่ประกาย		ศรีแสง

๘.	คุณครูกฤษณา		พิมพ์แพทย์	

๙.	คุณครูปิยวรรณ		จันทร์เพ็ง

๑๐.	คุณบัวแก้ว		แก้วตรีวงษ์

๑๑.	คุณศุภนิตย์		อนุรักษ์

๑๒.	คุณภูมิลล์		ศรีแสง

๑๓.	คุณพ่ออรัญ		ลพศรี

๑๔.	คุณแม่ภาส		พรมพิลา

๑๕.	คุณพ่อประยูร		ศรีแสง

๑๖.	คุณประดิษฐ์		ศรีแสง

๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ไพรัตน์		

ธรรมแสง

๑๘.	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พฒันพล		

มีนา

๑๙.	คุณแม่คำาผัด		ทวินันท์	

๒๐.	คุณแม่สำาไร		อุดมทรัพย์

๒๑.	คุณแม่บุญโฮม		ทวินันท์

๒๒.	คุณพ่อสมาน		วงศ์สนิท

๒๓.	คุณพ่อช้วน		ทาจำาปา

๒๔.	คุณแม่บัวผัน		พรมพิลา

๒๕.	คุณลัดดา		โพธิ์นาแค

๒๖.	คุณวันนา		หอมฟุ้ง

๒๗.	คุณพ่อชาย		กงทัพ

๒๘.	คุณพ่อคำาหมุน		วงศ์สนิท

๒๙.	คุณเสถียรพงศ์		วรรณชนะ

๓๐.	คุณอาทิตย์ศรี		แสง	

๓๑.	คุณพ่อไกร		วรรรณชนะ	

๓๒.	กำานันกรรณิการ์		มีมา

๓๓.	คุณพ่อทองสุข		คำาพิธี	

๓๔.	คุณแม่คำาปูน		วงนำ้าคำา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑.	บุตร-ธดิาคุณแม่สมบรูณ์		ไชยงาม

๒.	คุณพ่อสัมฤทธิ์	–	คุณแม่สุนทร		

วงศ์สนิท

๓.	ลูก	ๆ	ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งกุลา

ประชานุสรณ์	รุ่น	๖

๔.	ลูก	ๆ	ศิษย์เก่าโรงเรียนจัน

ทรุเบกษาอนุสรณ์	๒๕๑๘

๕.	คุณพ่อบุญเลี้ยง	–	คุณแม่มงคล		

วงษ์อาจ

๖.	คุณแม่ทัศนีย์	ฤทธิ์นำ้าคำา	 

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายตัวแทน	

บริษัทกรุงไทยแอ็คซ่า	สาขาร้อยเอ็ด

๗.	คุณสุทธิพงษ์		ศิริเวช		ประมง

จังหวัดมหาสารคาม	

รายนามผู้ร่วมท�าบุญงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สมบูรณ์ ไชยงาม

รายนามเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรม
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๘.	ผอ.	ศิริพร		ศิริเวช	บริษทกรุงไทย

แอ็คซ่า

๙.	ผู้จัดการ	อุดมลักษณ์		บัวนิล	

บริษทกรุงไทยแอ็คซ่า

๑๐.	ผู้จัดการอรชร		หาญแท้		 

บริษทกรุงไทยแอ็คซ่า

๑๑.	ผู้จัดการอาทิตย์		คำามี	 

บริษทกรุงไทยแอ็คซ่า

๑๒.	ผู้จัดการวัลลภ		ศรีขัดเค้า	 

บริษทกรุงไทยแอ็คซ่า

๑๓.	คุณครูสมพร		เวชกามา		 

คุณครู	คศ.๓	โรงเรียนบ้านป่ายาง	

๑๔.	อาจารย์	ดร.มลฤดี		เชาวรัตน์	

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	มมส.

๑๕.	อาจารย์	ดร.สุมลวรรณ		ชุ่มเชื้อ	

๑๖.	คุณแม่คำาผัด		ทวินันท์	

๑๗.	คุณสง่า		เหนี่ยวบุผผา

๑๘.	คุณพ่อบุญหนา		หงษ์ทะนี

๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	บังอร		

กุมพล

๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะเนตร		

จันทร์ถิระติกุลย์

๒๑.	คุณครูอุไรวรรณ		พนมเขต	

๒๒.	คุณแม่เพ็ง		ศรีนวลจันทร์	

๒๓.	คุณพ่อสมจิต		ชัยงาม	

๒๔.	คุณแม่ดี		ไชยงาม

๒๕.	คุณวิชัย		ศรีนวลจันทร์

๒๖.	คุณครูบุญถัน		เทียมใจ

๒๗.	ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการ 

เรียนรู้	CADL

๒๘.	อาจารย์	ดร.ชัยภัทร		พลายบัว	

และครอบครัว

๒๙.	ครอบครัวลพไพรี	–	ครอบครัว

สามารถ	จังหวัดมหาสารคาม

๓๐.	คุณครูณัฏยาภรณ์		กล้าหาญ	

๓๑.	คุณครูพนม		ทวินันท์

๓๒.	คุณพ่อสมาน		โพธิสาร

๓๓.	คุณแม่ลิ้ม		ลพศรี

๓๔.	คุณแม่วิไล		ลาภมาก

๓๕.	คุณแม่ทองม้วน		นารี

๓๖.	คุณพ่อคำาสอน		พนมเขต

๓๗.	คุณประพัตน์		คำาพร

๓๘.	คุณครูวราพร		คำาพร	

๓๙.	คุณแม่ปอน		วังวอน

๔๐.	คุณพ่อชาย		กงทัพ

๔๑.	คุณแม่สมบูรณ์	กงทัพ

๔๒.	คุณแม่ถำ้าทอง		ศรีฮาด

๔๓.	คุณพ่อเรืองศักดิ์		โพธิ์หมุด

๔๔.	คุณพ่อสุรัตน์		อาจสุโพธิ์	

๔๕.	แพทย์บรรจง		พรมพิลา

๔๖.	คุณไวพจน์		อ่อนปุย

๔๗.	พ่อผู้ใหญ่บุญตา	ใสสะอาด

๔๘.	คุณอาทิตย์		ศรีแสง

๔๙.	คุณบุญร่วม		มังศรี

๕๐.	คุณประยงค์		ทวินันท์		

๕๑.	คุณครูอดิเรก		วงษ์อาจ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑.	บุตร-ธิดาคุณแม่สมบูรณ์	

๒.	โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่	

๓.	โรงเรียนบ้านนกเหาะ

๔.	คุณครูศิริพร		มูลทรัพย์

๕.	คุณแม่พวงพิศ		ตรีพงษ์	

๖.	คุณครูบรรจบ		วรสิงห์
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๗.	ร้อยตำารวจเอก	โกวทิย์		หนัประดษิฐ์

๘.	คุณแม่น้อย		ศรีฮาด

๙.	ร้อยตรีเชิญจารึก		แก้วมณี

๑๐.	คุณแม่แทน		โพธิ์หมุด

๑๑.	คุณแม่เหรียญทอง		พรมพิลา

๑๒.	คุณพ่อประจวบ		วงษ์คำาสิทธิ์

๑๓.	คุณแม่เทียมจันทร์		วงษ์คำาสิทธิ์

๑๔.	คุณพ่อผัน		ศรีนวลจันทร์

๑๕.	คุณแม่ประนอม		แสวง

๑๖.	ลูก	ๆ		ศิษย์เก่าโรงเรียนจัน

ทร์เบกษาอนุสรณ์	๒๕๑๖

๑๗.	คุณแม่สุนทร		แก้วห้องคำา

๑๘.	ภาควชิาฟิสกิส์		คณะวทิยาศาสตร์	

มมส.

๑๙.	คุณแม่สมัย		นิรินทร์

๒๐.	คุณแม่วาสนา		อาจสุโพธิ์

๒๑.	คุณแม่สมจิต		วรรณชนะ

๒๒.	คุณพ่ออุทร		ใสสะอาด

๒๓.	คุณพ่อปาน		ทวินันท์

๒๔.	ปลัดวิทยา		หาญชัยศรี

๒๕.	กำานันกรรณิการ์		มีมา

๒๖.	ศ.อบต.	อุทัย		เทียมจันทร์

๒๗.	คุณพัฒนรี		ศรีฮาด

๒๘.	คุณพ่อเสาร์	ทวินันท์

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๙.	บุตร-ธดิาคุณแม่สมบรูณ์		ไชยงาม

๓๐.	พ.ต.ท.	ไพรัช		ศรีแสง

๓๑.	ผอ.สุวิทย์	–	คุณครูบังอร	มูล

ทรัพย์	และครอบครัว

(ยังไม่สิ้นวันงาน	จะมีเพิ่มเติมอีก)


