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คำนำผู้เขียน

	 ในช่ั้วงปีู 2563 ถึงึ 2564	ท่ีประเทศิไทยประสับุกิบุ้ปัญหากิารระบุาดคร้�งใหญ่ท่ีรนุแรงม่ากิ 
ท่้วโลกิของเช้�อโคีโรินีา่ไวัริสั 2019	หรอืโรคตัดิตัอ่อบุุ้ตัิใหม่่	“โคีวัดิ 19”	รฐ้บุาลไดอ้อกิม่าตัรกิาร 
หลายม่าตัรกิาร	ม่าตัรกิารหนึ่ง	คือ	ขอให้ประชั้าชั้นกักตัวัอยู่ที�บ�านี	และทำางานที่บุ้าน	(Work	 
From	Home	:	WFH)	ทำาให้ผู้เขียนผู้แม่้อยู่ในวััยชริามากอายุย่าง	90	ปี	แตั่ย้งทำางานอยู่	จึงม่ี 
เวัลาว่ัางค่อนข้างม่ากิ	ในกิารกิก้ิต้ัวท่ีบุ้าน	ช่ั้วยชั้าติัต้ัานโควดิ	19	และเล่าเรือ่งโพสัในเฟสับุุ๊คได้ 
จำานวนม่ากิยิ่งขึ�น

	 ผูเ้ขียนม่รีิายการิเร้ิ�องเล่าในเฟสับุุ๊ค	(Story	telling)	ดง้กิล่าวท่ีได้จด้ทำาตัดิต่ัอกิน้ม่าหลายปี 
จนถึงปัจจบุุ้น	โดยได้เล่าเรือ่งราวและประสับุกิารณ์	ความ่คดิสัร้างสัรรค์	แบุบุสันุกิ	ๆ 	ท่ีแทรกินานา 
สัาระตั่าง	 ๆ	 ไว้ด้วย	 จากิประสับุกิารณ์และความ่คิดของคนเจนเนอเรชั้้่นรุ่นเกิ่า	 ริ่่นี Silent  

Generation ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว	จากิสงคีริามโลกคีริั�งที�สอง	(ปี	2484	–	2489)	ม่าจนถึง 
สังคราม่โรคโควิด	19	(ปี	2563	–	2564)	

	 จากิเรือ่งเล่าด้งกิล่าวท่ีม่มี่ากิขึ�นในช่ั้วงปี	2563	–	2564	ระหว่างหยดุกิก้ิต้ัวอยู่ท่ีบุ้านต้ัาน 
โควดิ	 มี่แฟนคล้บุแนะนำาว่าน่าจะรวม่เล่ม่	 และจ้ดพิม่พ์เผยแพร่ให้เป็นประโยชั้น์กิารเรียนรู้ 
แกิ่สั้งคม่ตั่อไป

	 ผูเ้ขียนจงึได้คด้สัรรเรือ่งเล่าในเฟสับุุ๊คท่ีคดิว่าน่ีาสนีใจั มอีริริถึริส และสาริะปูริะโยชน์ี	ท่ีผูอ่้าน 
ท่ีสันใจได้อ่านอย่างสันุกิ	 ๆ	 และได้เรียนรูส้ัาระต่ัาง	 ๆ	 ไปด้วย	 และได้นำาม่าจ้ดเรยีบุเรยีงใหม่่ 
ให้กิะท้ดร้ดในรูปแบุบุของหน้งสัืออ่านเล่นสันุกิ	 ๆ	 ได้สัาระประโยชั้น์	 ในช่ืั้อเรื่อง	 “โคีวัิดจัิต 
ไม่วั่าง : นีานีาสาริะ”	ท่ีจ้ดทำาเป็นหินีังส้ออีบ่�คี	ท่ีประหย้ดและเรียบุง่าย

	 ผูเ้ขยีนขอขอบุพระคณุ	ท่านีผู่�ทริงคีณ่วัฒ่ิผิู่�กริณ่าเขียนีคีำนียิม	ท่ีช่ั้วยให้ม่มุ่ม่องและช่ั้วยให้ 
หน้งสัือเล่ม่นี�ม่ีคุณค่าเพิ่ม่ขึ�นอย่างม่ากิ

	 ผูเ้ขยีนขอขอบุคณุ	คีณ่สมชาย  ตริะกลูขจัริศกัดิ� กิล้ยาณมิ่ตัร	ประธิานบุรษ้ิท	ม่าสัเตัอร์	คีย์	 
จำากิ้ด	 ผู้มี่จิตักิารุณย์ท่ีจะช่ั้วยจ้ดพิม่พ์ในรูปแบุบุเป็นหินีังส้ออีบ่�คีท่ีน่าอ่านม่ากิขึ�น	 และเป็น 
ของขว้ญว้นเกิิดครบุรอบุ	90	ปี	ในปี	2564	นี�	ที่ถูกิใจผู้เขียนอย่างม่ากิ

ธีีริะ ริามสูต 
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	 ผม่ได้รบุ้หนง้สัอื	โควดิจิตัไม่่ว่าง	:	นานา	สัาระ	เป็นกิารรวบุรวม่เรือ่งเล่า	ใน	Facebook	ของ 
ศิาสัตัราจารย์นายแพทย์ธิรีะ	ราม่สัตูั	เพ่ือให้ผม่ได้อ่านและเขยีนคำานิยม่เกิีย่วกิบุ้หนง้สืัอเล่ม่นี�

	 ผม่เป็นแฟนคลบุ้ท่ีตัดิตัาม่อ่านบุทความ่ใน	Facebook	ของอาจารย์	จงึรูสึ้ักิดีใจท่ีได้อ่าน 
หน้งสืัอท่ีรวม่เล่ม่รวบุรวม่บุทความ่ต่ัางๆ	 ใชั้้เวลาอ่านรวดเดียวจบุเล่ม่อย่างเพลิดเพลิน 
สันุกิสันาน	ได้สัาระและข้อคิดตั่างๆ

	 เป็นเรือ่งเล่าต้ั�งแต่ัว้ยเดก็ิท่ีอาจารย์เตับิุโตัม่าด้วยความ่อดทนม่รีะเบุยีบุวนิย้	กิารดำาเนนิชั้วีติั 
แบุบุพอเพียง	สัม่ดุล	จนย่างเขา้สัูว่ย้สูังอายแุบุบุ	มี่คณุค่า	มี่ศิก้ิดิ�ศิรี	มี่กิารพฒ้นาอย่างต่ัอเน่่อง

	 อาจารย์เล่าเรื่องกิารเป็นหม่อโรคเรื�อน	 โรคท่ีส้ังคม่ร้งเกีิยจ	 แตั่อาจารย์ม่ีวิธิีสัร้าง	 
แรงบุ้นดาลใจ	ทำางานในกิารควบุคุม่โรคเรื�อนจนประสับุความ่สัำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง

	 กิารใช้ั้ชั้วีติัท่ีม่หีลก้ิคดิม่แีนวทางด้วยกิารเรยีนรูจ้ากิปราชั้ญ์	 จากิกิารใช้ั้ชั้วีติัในประจำาว้น 
เชั้่นคตัิธิรรม่เกิี่ยวก้ิบุปร้ชั้ญาชีั้วิตัคนและต้ันไม่้	 ท่ีเขียนไว้ว่า	 ตั้นไม่้ท่ีงอกิม่าจากิรูแตักิของ	 
พื�นซีเม่นตั์	เหม่ือนชั้ีวิตัคนที่เลือกิเกิิดเองไม่่ได้

	 คำาสัอนของขงจื�อท่ีอาจารย์ยกิม่าและผม่อ่านแล้วชั้อบุคือ	 อย่าห่วงว่าใครจะไม่่รู้ว่า 
ท่านเกิ่งหรือ	 มี่ความ่สัาม่ารถ	 แตั่จงห่วงว่าสั้กิว้นเม่ื่อม่ีคนเขายกิย่อง	 หรือเลื่อนตัำาแหน่ง 
ท่านม่คีวาม่เก่ิง	และความ่สัาม่ารถสัม่กิบุ้ท่ีเขายกิย่องหรอืแต่ังตั้�งหรอืเปล่า	และม่ข้ีอคดิเตัอืนใจ 
อีกิม่ากิม่ายที่อาจารย์ได้จากิกิารดูภาพยนตัร์ในยาม่ว่าง

	 เรือ่งเล่าขำาๆ	ต้ั�งแต่ัวย้เด็กิจนเป็นข้าราชั้กิาร	ระดบุ้สูัง	มี่วธีิิกิารจด้กิารเรือ่ง	กิารกิลว้ผี	อย่างไร 
ของคนเป็นรองปล้ดกิระทรวง	สัาธิารณสัุข

	 ได้เรยีนรูก้ิารใช้ั้ชั้วีติัของอาจารย์แล้วนำาม่าเตัรยีม่ตัว้เข้าวย้สังูอาย	ุ กิารใช้ั้ชั้วีติัประจำาวน้ 
ของผู้สัูงอายุ	กิารเปลี่ยนแปลงเพื่อปิดชั้่องว่างระหว่างว้ย	อยู่กิ้บุ	เทคโนโลยีดิจิทอลอย่างไร

	 กิารติัดตัาม่ข่าวสัารและให้ข้อเสันอแนะในเรื่องผู้นำากิ้บุวิกิฤตัโควิด19	 กิลยุทธิ์ในกิาร 
ควบุคุม่โรคแนวทางในกิารใชั้้ชั้ีวิตัหล้งโควิด

	 เป็นหนง้สัอืท่ีอ่านได้สันกุิสันาน	ได้ข้อคดิ	ได้บุทเรียนในกิารใช้ั้ชีั้วิตัโดยเฉพาะอย่างย่ิงผูท่ี้เข้า 
สัู่ว้ยสัูงอายุ	เพื่อให้เป็นผู้สัูงอายุที่ม่ีคุณภาพชั้ีวิตัที่ดี	Healthy	Ageing	in	Place.	ตัาม่เป้าหม่าย	 
ของ	WHO	กิราบุขอบุพระคุณอย่างยิ่งคร้บุ

นีพิ. โสภณ เมฆธีนี
อดีตปูลัดกริะทริวัง สาธีาริณส่ข

ผู่�ช่วัยริัฐมนีตริีปูริะจัํา กริะทริวังสาธีาริณส่ข
10 ธีันีวัาคีม 2564



ธีระ รามสูต ฃ

คำนิยม่คำนิยม่
อาจิารย์หมอธีีระ รามสืูตที่ี�รักยิ�งของเราชาวิสืาธีารณสืุข

	 ได้อ่านหน้งสัือจิตัไม่่ว่าง	:	นานาสัาระของอาจารย์หม่อธิีระ	ราม่สัูตั	แล้วยิ่งร้กิอาจารย์ 
ม่ากิย่ิงขึ�น	 ท่านเป็นต้ันแบุบุของผม่ในหลายด้านโดยเฉพาะในเรือ่งกิารเรยีนรูต้ัลอดชั้วีติัท่ีทำาให้ 
ท่านม่คีวาม่รู	้ท่ีจะประยุกิต์ัใช้ั้ในกิารทำางาน	ให้เกิดิประโยชั้น์ต่ัอส้ังคม่	ต่ัอม่นษุยชั้าตั	ิและท่ีท่าน 
เปรียบุความ่รู้เหม่ือนน�ำาชั้าในถ้วยท่ีต้ัองหม่้่นเตัิม่แล้วเทแบุ่งปันให้คนอื่นได้ดื่ม่กิินแล้วเตัิม่ต่ัอ	 
แบุ่งปันต่ัอไปเรือ่ยๆ	ท่ีผม่ได้นำาม่าเป็นวธิิคิีด	และเป็นแนวทางปฏิบุ้ตัติัลอดม่า

	 ในหนง้สัอืเล่ม่นี�ได้เขยีนขึ�นโดยใช้ั้ความ่รูจ้ากิกิารศิกึิษา	ท้�งจากิหนง้สัอื	จากิกิารดทูวี	ีวดิโีอ	 
ภาพยนตัร์	และเพลง	จากิประสับุกิารณ์ในชั้วิีตัจริงในวย้ต่ัางๆ	จากิกิารฝึกิห้ดปฏบ้ิุตั	ิจากิคตัพิจน์ 
และปรช้ั้ญา	จากิทกุิชั้าติั	ศิาสันาและความ่เชั้ือ่	จากิด้านกิารแพทย์สัาธิารณสุัขและคณุภาพชีั้วติั	 
จากิพธิิีในวน้สัำาคญ้ทางศิาสันา	 ประเพณี	 และวฒ้นธิรรม่	 จากิกิารเดนิทางท่องเท่ียว	 จากิกิาร 
เป็นครแูละอาจารย์	จากิกิารทำางานโรคเรื�อนและจติัอาสัา	พระราชั้า	จากิสัิง่แวดล้อม่รอบุๆ	ตัว้	 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากิประสับุกิารณ์ในชั้วีติัครอบุครว้ท่ีเปี�ยม่ไปด้วย	ความ่รก้ิและความ่อบุอุ่น

	 ผูท่ี้ได้อ่านหนง้สืัอเล่ม่นี�นอกิจากิจะได้ความ่รู	้ได้แนวคิดในกิารปฏบ้ิุติัท่ีไม่่ประม่าท	สัาม่ารถ 
สัร้างแรงบุ้นดาลใจ	 สัาม่ารถนำาไปใช้ั้เป็นเข็ม่ทิศิในกิารดำาเนินชีั้วติัอย่างมี่คณุค่า	 สัาม่ารถสัร้าง 
ความ่สัำาเรจ็ในชีั้วติัส่ัวนต้ัว	และครอบุครว้	แล้ว	ย้งได้รบุ้รูส้ัม้่ผส้ัได้ของสุันทรยีภาพของงานวรรณศิลิป์ 
ท่ีสัม่บุรูณ์	ชั้วนตัดิตัาม่ทกุิตัว้อ้กิษร	ทกุิบุรรท้ดตั้�งแต่ัต้ันจนจบุ	และถ้าจะให้เกิดิประโยชั้น์ม่รรคผล 
ย่ิงขึ�น	ขอเชั้ญิชั้วนทกุิท่านอ่านหลายๆ	รอบุ	จะเข้าใจลกึิซึ�งถงึจดุประสังค์ของกิารเขยีนในทกุิบุรรท้ด 
ทกุิตัอนและทกุิเร่ือง

	 ขอขอบุคุณอาจารย์หม่อธิรีะ	ราม่สัตูั	 ท่ีให้เกิยีรติัผม่ได้อ่านและร่วม่ช่ืั้นชั้ม่งานวรรณศิลิป์ 
ท่ีม่คีณุค่านี�	และขอพวกิเราร่วม่ภมิู่ใจ	ในผลงานชิั้�นเอกินี�ครบุ้

ด�วัยคีวัามเคีาริพิริัก

นีพิ.พิริเทพิ ศิริิวันีาริังสริริคี์
นีายกสมาคีมเวัชศาสตริ์ปู้องกันีแหิ่งปูริะเทศไทย

อดีตอธีิบดีกริมคีวับคี่มโริคีและกริมอนีามัย
9 ธีันีวัาคีม 2564



โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระคี

คำนิยม่

	 ชั้วิีตัราชั้กิารปีท้าย	ๆ 	ของ	ศิ.นพ.ธีิระ	ราม่สูัตั	น้�น	ผม่ย้งพอท้นในฐานะข้าราชั้กิารกิระทรวง 
สัาธิารณสุัข	 กิระทรวงนี�ในเวลาน้�นได้ร้บุความ่นิยม่น้บุถือจากิองค์กิารอนาม่้ยโลกิโดยเฉพาะ 
ในด้านกิารสัาธิารณสุัขมู่ลฐานและกิารควบุคุม่	 โรคตัดิต่ัอ	 กิระทรวงสัาธิารณสุัขย้งเป็นชั้มุ่ชั้น 
นก้ิวิชั้ากิาร	บุรรดาท่านผูขึ้�นม่าเป็นปลด้กิระทรวง	อธิบิุดีและผูบุ้รหิารระดบุ้สูัง	ๆ	 ม้่กิเลอืกิเฟ้น 
ม่าจากิความ่รูค้วาม่สัาม่ารถรวม่ถึงม่ผีลงานอน้ประจก้ิษ์	 อย่างไรกิต็ัาม่กิเ็ริม่่มี่คำาวพิากิษ์วิจารณ์ 
ทำานองระบุบุ	 คุณธิรรม่ด้งกิล่าวอาจย่อหย่อนลงไป	 อาจารย์หม่อธีิระเป็นกิรณีตั้วอย่างหนึ่งท่ี 
บุรรดาเพ่ือนร่วม่ราชั้กิารในยคุน้�นยกิย่องท่าน	ม่ากิท้�งในด้านคณุวฒุ	ิความ่สัาม่ารถท้�งด้านวชิั้ากิาร 
และด้านบุริหาร	 หลายคนเสีัยดายท่ีคุณสัม่บุ้ติัสัูงสัุดเหล่าน้�นม่ีโอกิาสัทำาประโยชั้น์น้อยไป 
หากิพจิารณาถงึตัำาแหน่งบุรหิาร	 แต่ัผม่เองเป็นหนึง่ในลูกิศิษิย์ลกูิหาจำานวนม่ากิท่ีชั้ืน่ชั้ม่ผลงาน 
ทางวิชั้ากิารของท่านต้ั�งแต่ัคร้�งก่ิอนเกิษียณ	 จนด้านวิชั้ากิารบุรรลุถึงระด้บุสัูงสัุดรวม่ถึงได้ร้บุ 
ตัำาแหน่งศิาสัตัราจารย์

	 อาจารย์หม่อธิีระแตักิต่ัางกิ้บุข้าราชั้กิารเกิษียณอายุส่ัวนใหญ่	 กิว่าสัาม่สัิบุปีต่ัอม่าท่าน 
ย้งเรียนรู้เพ่ิม่พูนอยู่เสัม่อๆ	 ความ่รู้น้�นอาจม่าจากิข้อมู่ลข่าวสัารท่ีทำานสัด้บุศึิกิษา	 หากิแตั่ 
ปญัญาน้�นย่อม่บุ้งเกิดิจากิกิารคิดสัง้เคราะห์ของท่านเองอย่างต่ัอเน่่อง	อีกิข้อหนึง่ท่ีท่านแตักิต่ัาง 
กิค็อืเม่ตัตัาจติัท่ีท่านม่ก้ิถ่ายทอดเผยแพร่ปัญญาให้แก่ิบุรรดามิ่ตัรและอนุชั้น	 โดยเฉพาะในยุค 
สัือ่สัง้คม่อเีลคโทรนกิิทกุิวน้นี�ท่านจงึม่แีฟนคลบุ้ตัดิตัาม่อ่านบุทความ่ท่ีน่าจะหาอ่านจะแหล่งอ่ืน 
อกีิได้ยากิย่ิง

	 ผม่เองตัาม่อ่านข้อเขียนของท่านแม้่ไม่่ครบุทุกิชิั้�นแต่ัหลายชิั้�นน่าประท้บุใจจนถึงทิ�ง	 
ด้วยวย้เก้ิาสับิุปีเศิษแต่ัด้วยสัม่องท่ีแจ่ม่ใสั	 ผลผลติัปัญญาท่ีท่านถ่ายทอดผ่านข้อเขยีนม่ตีั้�งแต่ั 
เรือ่งร่วม่สัม้่ยอย่างโควดิย้อนไปจนถึงเรือ่งราวเม่ือ่เกิอืบุศิตัวรรษท่ีผ่านม่าโดยเฉพาะเรือ่งโควดิน้�น 
ความ่รูท้างวชิั้ากิารเปลีย่นแปลงรวดเรว็ม่ากิ	 แต่ัอดตีัอธิบิุดีกิรม่ควบุคมุ่โรคตัดิต่ัอผูนี้�ท่านกิลบุ้ม่ี 
ความ่รู้ท่ีอ้พทูเดท	 สัาม่ารถเล่าอธิบิุายให้น่าสันกุิ	 หากิหนง้สัอืรวม่บุทความ่	 “โควดิจติัไม่่ว่าง	:	 
นานาสัาระ”	 จะม่ีข้อท้วงตัิงใดแล้วกิ็คงมี่เพียงช่ืั้อห้วข้อเพราะผู้ท่ีประพ้นธ์ิบุทความ่นานาสัาระ 
เช่ั้นเล่ม่นี�ได้ย่อม่ต้ัองม่ีสัม่าธิิอ้นยอดเย่ียม่รวม่ถึงม่ีสัุขภาพกิายจิตัใจและสั้งคม่ดีเกิินกิว่าว้ย	 
(จากิบุท	“วถิชีั้วีติัใหม่่	(New	Normal)	ประจำาว้นฯ)

นีพิ. ส่ภกริ บัวัสาย

ผู่�จััดการิกองท่นีเพิ้�อคีวัามเสมอภาคี 
ทางการิศึกษัา

๙ ธีันีวัาคีม ๒๕๖๔



  

บทที่ 1

“ประสืบการณ์การใช้ชีวิิตวิัยเด็กที่ี�อดที่นิและสืมดุลกับการรู้จิัก 
มคีํวิามพอเพียงและพอดี เป็นิรากฐานิสืาํคํญัของชวิีิตวิยัผูู้้ใหญ่ต่อไป”

“การเรียนร้� ประสบการณ์ ์ความอดทน และใช้�ช้วีติทำาประโยช้น์อยา่งพอดี พอเพียง 

ในวัยเด็ก เป็นรากฐาน และภู้มิค้�มกันที�แข็็งแกร่ง ข็องการใช้�ช้ีวิต ในวัยผู้้�ใหญ่่ 

ต่อไปได�ดี”



2 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ

	 ตัาม่ท่ีแฟนคล้บุบุางท่าน	 สันใจอยากิให้ผม่ตัอบุคำาถาม่ว่าผม่ม่ีวัิธีีคีิด โลกทัศนี์ และ 

อ่ดมการิณ์ต่อการิใช�ชีวัิตและการิทำงานีในว้ยตั่าง	 ๆ	 ของผม่อย่างไร?	 อย่างม่ีคีวัามส่ขและ 
สมดล่กิบุ้ความ่สุัขของตันเอง	ครอบุครว้และผูเ้กิีย่วข้อง?	และผม่ได้ตัอบุคำาถาม่เป็นห้วข้อสัรปุว่า 
คอื	“กิารใชั้ช้ั้วีติัท่ีอดทนและสัม่ดลุอย่างม่คีวาม่สัขุ	ท้�งตันเอง	ครอบุครว้	และผูเ้กิีย่วข้อง	“ซ่ึงเป็น 
ตวัักำหินีดท่ีเกิีย่วข้องและเป็นท้�งเหิต่และผ่ลเกิี่ยวข้องสั้ม่พ้นธิ์กิ้นหลากิหลาย	 ในกิารใช้ั้ชั้ีวิตั	 
ที่ยึดความ่อดทนีที่สมด่ลกิ้บุความ่พิอดีและพิอเพิียง	ที่ผม่ใชั้้เป็นหิลักการิตัลอด	ในกิารใชั้้ชั้ีวิตั 
ในแตั่ละว้ย	น้บุแตั่ว้ยเด็กิ/ว้ยเรียน/ว้ยทำางาน/ว้ยหล้งเกิษียณ	และชั้ราภาพ	

	 วน้นี�	ผม่จงึขออนญุาตัเล่าเร่ืองแรกินี�	โดยให้ความ่สัำาคญ้ของการิใช�ชวีัติวัยัเดก็อย่างอดทน	 
ท่ีสัม่ดุลกิ้บุกิารรู้จ้กิความ่พิอเพิียงและพิอดี	 ซ่ึงผม่เรียนรู้ตั่อม่าเม่ื่อเตัิบุโตัเป็นผู้ใหญ่ว่า 
นา่จะเป็นเสาหิลักหรือริากฐานีหรือภมูคิี่�มกนัีหรือภมูธิีริริมท่ีสัำาคญ้ท่ีสุัด	ต่ัอกิารใช้ั้ชั้วีติัในวย้ต่ัอไป 
อย่างเข�มแขง็มั�นีคีง	และม่คีีวัามส่ขพอดีท้�งตันเอง	ครอบุครว้	และผูเ้กิีย่วข้องได้	สัะท้อนให้เป็น 
บทเริยีนีในทางวชิั้ากิารเวัชศาสตริว์ัถิึชีวีัติ	(life	style	Medicine)	ไดห้ลายดา้น	อาทิ	ความ่อดทน 
ในความ่ยากิลำาบุากิอ้นสัง่างาม่	 กิารม่ีและใชั้้ชั้ีวิตัอย่างหลายม่ิตัิและสัม่ดุลกิ้บุความ่พอดีและ 
พอเพียง	สั้งคม่กิรณ์	หรือกิารซึม่ซ้บุเรียนรู้	(Socialization)	รวม่ท้�งกิารคิดเชั้ิงบุวกิ	(Positive	 
thinking)	 และดำาเนินชั้ีวิตัแบุบุค่อยเป็นค่อยไปอย่างมี่คุณค่า	(Slow	and	productive	 life)	 
ตัลอดจนพ่ึงพาตันเองได้	(Self	sufficiency)	และกิารสัร้างต้ันทุนทางส้ัม่พน้ธิภาพทางส้ังคม่ท่ีดี 
(Relationship	asset)	รวม่ท้�งกิารปฏบ้ิุตัธิิรรม่	พรหม่วหิารธิรรม่	และอทิธิบิุาทสัีอ่ย่างต่ัอเน่่อง	ฯลฯ	

	 ผม่เป็นลูกิชั้ายคนท่ีหกิ	 ของพ่อแม่่ลูกิสัิบุคน	(ชั้าย	4	 หญิง	6)	 ในยุคสัม้่ยกิ่อนและ 
ระหว่างสังคราม่โลกิคร้�งท่ีสัอง	(ปี	2484	ถึง	2489)	บิุดา	คือ	“ขนุราม่สูัตัโกิษากิร	(แถว	ราม่สูัตั) 
เป็นข้าราชั้กิารช้ั้�นผู้ใหญ่ตัำาแหน่งผู้ช่ั้วยสัรรพากิรจ้งหว้ดท่ีนีคีรินีายก	 และเกิษียณราชั้กิาร 
ทีปู่ริาจันีีบ่ริ	ีในป	ี2486	จงึอพยพครอบุครว้กิลบุ้ภมู่ลิำาเนาเดมิ่	ท่ีอำาเภอคลองขลงุ	กิำาแพงเพชั้ร	 
และป่วยเสัียชั้ีวิตัไม่่นานจากิโรคปอดบุวม่	 เม่ื่อผม่อายุ	 15	 ปี	 และเรียนจบุช้ั้�นม่้ธิยม่สัี่ 
จากิปราจีนบุุรี	 ผม่จึงมี่ประสับุกิารณ์ใชั้้ชั้ีวิตัเด็กกำพิริ�าบุิดาและผู่�อาศัยเรียนต่ัอม้่ธิยม่ห้าและ 
หกิ	ที่	รร.ประจำาจ้งหว้ดกิำาแพงเพชั้ร	โดยอาศิ้ยอยู่กิ้บุญาตัิของบุิดา	

	 ม่ารดาผู้กิล้าหาญเด็ดเดี่ยวของผม่จึงตั้ดสัินใจเพ่ืออนาคตัของลูกิท้�งเจ็ดคน	 อพยพ 
ลูกิเจ็ดคนท่ีย้งอยู่ในว้ยเรียนตั่อกิล้บุกิรุงเทพ	 ม่าเชั้่าบุ้านริม่คลองแสันแสับุ	 ในซอยจารุร้ตัน์	 
แถวย่านประตูันำ�า	 ฝั�งตัรงข้าม่ซอยชิั้ดลม่	 เพ่ือเลี�ยงลูกิ	 เจ็ดคนและสัู้ชีั้วิตัตั่อไป	 โดยทำาขนีม 

นี�ำดอกไม�หรือขนีมชักหินี�า	 ให้ลูกิสัาวสัองคน	(พูลสุัข	 และว้นเพ็ญ)	 ช่ั้วยทำาและนำาไปขาย 
สั่งเลี�ยงครอบุคร้ว	 ท่ีตัลาดประตัูนำ�า	 ร่วม่กิ้บุกิารช่ั้วยดูแลของพี่ชั้ายคนโตั	(ประทีป)	 ท่ีเป็น 
นายอำาเภอดสุัติั	รอจนผม่กิล้บุจากิกิำาแพงเพชั้รเม่ื่อเรียนจบุชั้้�นม่้ธิยม่หกิ
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	 ตั่อม่าผม่ได้ศิึกิษาตั่อช้ั้�นม้่ธิยม่เจ็ด/แปด	 ท่ี	 รร.อำานวยศิิลปพระนคร	 ปากิคลองตัลาด	 
จนเรียนแพทย์ตั่อจบุที่จุฬาฯ	และทำางานในกิระทรวงสัาธิารณสัุข	รวม่	35	ปี	จนเกิษียณ	และ 
ทำางานตั่อจนปัจจุบุ้นอายุ	90	ปี	ในปี	2564

	 ประสับุกิารณ์สัำาค้ญ	ๆ	ในกิารเสัริม่สัร้างความ่อดทนและเรียนรู้ความ่พอเพียงและพอดี 
ของผม่ในว้ยเดก็ิ	นบุ้แตัจ่ำาความ่ไดท่ี้นีคีรินีายก	เริม่่จากิบุดิาม่เีงนิเดอืนราชั้กิารเพยีง	120	บุาท	 
ที่ตั้องเลี�ยงดูบุุตัรสัิบุคน	โดยสั่งลูกิคนโตัสัาม่คนที่เป็นลูกิชั้ายสัองคน	(ประทีป,	ประทิน)	และ
ลกูิสัาวหนึง่คน	(ประทมุ่)	ไปศิกึิษาต่ัอท่ีกิรุงเทพฯ	ผม่ผูเ้ป็นลูกิชั้ายคนท่ีหกิและพีช่ั้ายลกูิคนท่ีห้า	 
(พลตัรีเบุญจะ)	จงึเปน็กำลังหิลักของครอบุครว้และพีส่ัาว	(ประจวบุลาภ)	และน้องสัาวท่ีย้งเลก็ิ 
อีกิสัี่คน	(พูลสัุข	ว้นเพ็ญ	สัม่พร	พวงทอง)	ในกิารชั้่วยพ่อแม่่		ทำงานีบ�านีที่สัำาค้ญ	ๆ 	ระหว่าง 
ทีผ่ม่เรียนชั้้�นประถม่และม่้ธิยม่ตั้นถึงชั้้�นม่้ธิยม่สัองที่นครนายกิและม่้ธิยม่สัาม่สัี่		ที่ปราจีนบุุรี

	 บุดิาผม่ม่งีานราชั้กิารม่ากิ	ม่ารดาผม่กิม็่งีานดแูลงานบุ้าน	จงึแทบุจะไม่่ม่เีวลาพดูจาอบุรม่ 
สั้่งสัอนลูกิเจ็ดคนทุกิคนอย่างท้่วถึง	บุิดาผม่	จึงด่มาก?!	และใชั้้ระบุบุของกิารเลี�ยงดูอบุรม่ลูกิ 
ให้เริียนีริู�เองถึงกิารใชั้้ชั้ีวิตัท่ีอดทน	 เรียบุง่าย	 ประหย้ด	 อดออม่	 และกิารวางริะเบียบวัินีัย 

ที�เข�มงวัดและริะบบลงโทษั	เพื่อให้ลูกิ	ๆ	ได้เรียนรู้เอง	ในความ่อดทน	อดออม่	ความ่ถูกิตั้อง	 
ความ่พอดีและพอเพียง	ตัวัอย่างเชั้่นผม่ได้เงินไปโรงเรียนสัม่้ยน้�นว้นละสองสตางคี์	เทียบุกิ้บุ 
ลูกิข้าหลวงหรือผู้ว่าราชั้กิารจ้งหว้ดหรือลูกิพ่อค้ารวย	 ๆ	 ที่ได้ว้นละหิ�าสตางคี์	 ถ้าม่ีเงินเหลือ 
กิห็ยอดใสัก่ิระปกุิไว	้บิุดาผม่ไม่่เคยสัอนหรอืเขม้่งวดเรือ่งกิารเรียนของผม่	แตัถ่า้ไม่ส่่ังกิารบุา้น 
หรือสัอบุวิชั้าใดตักิ	ถูกิครูประจำาชั้้�นลงโทษหรือรายงานม่า	ผม่จะถูกิลงโทษตัีกิ้นด้วยไม่้เรียว

	 ผม่จงึเริยีนีรูิ�ท่ีจะเรยีนให้สัอบุได้คะแนนตัดิกิลุม่่กิลาง	ๆ 	แบุบุพอดแีละพอเพยีง	โดยไม่่คดิ 
แข่งขน้ชิั้งท่ีหนึง่ให้เครียดและอาจไม่่มี่ความ่สุัขสัำาหรบุ้ชีวัติแบบของผ่ม	วน้ใดท่ีผม่ชั้กิต่ัอยกิบุ้ 
เพ่ือนหน้าตัาบุวม่ชั้ำ�ากิล้บุม่าบุ้าน?	 พ่อจะถาม่ส้ั�น	 ๆ	 ว่าไปชั้กิตั่อยกิ้บุเพื่อนท่ีตัวัโตกวั่าหรือ 
ตวััเลก็กิว่าดว้ยสัาเหตุัใด	ถา้มี่เหตุัผลสัม่ควรและตัอ่ยกิบุ้เด็กิโตักิวา่จากิถูกิรง้แกิ	พอ่จะแอบุยิ�ม่ 
ให้เห็นว่าพอใจ	แต่ัถ้าชั้กิต่ัอยจากิร้งแกิเด็กเลก็กว่ัาจะถกูิตัก้ีินเช่ั้นกิน้	และอบุรม่สัอนเสัรมิ่ให้ผม่ 
ไม่ร่ง้แกิและชั้ว่ยเหลอืเพือ่นท่ีออ่นแอและดอ้ยโอกิาสักิวา่	โดยใหช้ั้ว่ยเหลอืเทา่ท่ีจะชั้ว่ยได	้และ 
ไม่่เอาเปรียบุและเบีุยดเบุียนให้ตันเองและใครเดือดร้อน	 เชั้่นท่ีพ่อแม่่ผม่ประพฤติัปฏิบุ้ตัิเป็น	 
Role model	ที่ข้าราชั้กิารนครนายกิทราบุดี

	 ผม่จึงเรียนรูค้วาม่อดทนและต่ัอสัูเ้พือ่เกีิยรติั	ศิก้ิดิ�ศิร	ีและความ่ถูกิตัอ้ง	และไม่่เอาเปรียบุ 
เบุยีดเบุยีนใคร	และรูจ้ก้ิช่ั้วยเหลอืเกิื�อกิลูเพือ่นแบุบุพอดพีอประม่าณอย่างม่คีวาม่สัขุ	จนกิลายเป็น 
นีสิยัและบค่ีลกิภาพิ	 ในวย้ต่ัอม่าตัลอดม่าจนในวย้ทำางาน	 วน้ใดท่ีผม่ไปเล่นกิฬีาในร่ม่	 หรอืไป 
เล่นนำ�าในแม่่นำ�ากิบุ้เพ่ือน	 ๆ	 ตัอนเย็น	 ถ้ากิลบุ้ม่าทานข้าวเย็นพร้อม่ครอบุครว้ไม่่ท้นหกิโม่งเยน็	 
โทษัคีริั�งแริกคือถูกิตัีกิ้น	 คีริั�งที�สองถูกิท้�งตัีกิ้นและอดข้าวเย็น	 และตั้องไปนอนใตั้ถุนบุ้าน	 
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(ตัอนดึกิแม่ก็่ิจะตัาม่ไปให้ทานข้าวและเข้านอน?)	ผม่จึงเรียนรูก้าริรัิกษัาเวัลา ริะเบียบวิันียัและ 
คีวัามอดทนีและคีวัามพิอดีม่าจนในว้ยผู้ใหญ่

	 ชั้ีวิตัครอบุคร้วข้าราชั้กิารต่ัางจ้งหว้ดสัม้่ยก่ิอนและหล้งสังคราม่โลกิ	 ท่ีประเทศิย้งมี่ 
พลเมื่องเพียง	28	ล้านคน	ท่ีบุ้านเมื่องย้งไม่่เจรญิม่ากิ	ไม่่ม่ศีินูย์กิารค้า	สัวนสัาธิารณะ	สัถานท่ี 
พ้กิผ่อนหย่อนใจม่ากิอย่างปัจจุบุ้น	 สังคีมคีริอบคีริัวัข�าริาชการิจึงค่อนข้างจำากิ้ดโดยใชั้้เวลา 
วน้หยุดด้วยกิารจด้เลี�ยงอาหารกิลางว้น ตามบ�านีห้วหน้าส่ัวนราชั้กิาร	และเล่นดนตัรเีครือ่งสัาย 
ไทยร่วม่กิ้น	 หรือใช�สโมสริข้าราชั้กิารพบุปะสั้งสัรรค์กิ้น	 โดยบุิดาได้นำาผม่ไปด้วย	 ผม่จึงม่ี 
ปูริะสบการิณ์เริียนีริู�ในกิารตั้อนร้บุดูแลผู้หล้กิผู้ใหญ่	ม่ารยาททางสั้งคม่	กิารพูดจา	กิาลเทศิะ 
ที่พอดีพอเพียง	อ่อนน้อม่สัุภาพ	จนเคยชั้ินและกิลายเป็นอุปนิสั้ยตัิดตั้วม่าจนในว้ยผู้ใหญ่	

	 หน้าที่งานีบ�านีหล้กิของผม่ด้งที่เคยเล่าในเฟซบุุ๊กิม่าแล้ว	 ในสัม่้ยแรกิกิ่อนและระหว่าง 
สังคราม่โลกิท่ีย้งไม่่ม่กีิารขดุบุ่อนำ�าบุาดาลและนำ�าประปา	ผม่และพีช่ั้าย	(พลตัรเีบุญจะ)	ต้ัองหิิ�วันี�ำ 

ในีแม่นี�ำใส่ัปี�บุสั้งกิะสัีสัองใบุม่าใสั่ให้เตั็ม่ทุกิตุ่ัม่ซีเม่นตั์ผิวเรียบุ	 ๆ	 ท่ีบุ้าน	 เพื่อใชั้้อุปโภคอาบุ 
และชั้ำาระล้าง	 (ถ้าฤดฝูนนำ�าสีันำ�าตัาลขุ่นข้นม่ากิต้ัองแกิว่งด้วยสัารส้ัม่ให้ตักิตัะกิอนจนนำ�าใสัก่ิอน)	 
และเวลาฝนตักิตั้องคอยกริองนี�ำฝนีจากิรางนำ�าจากิหล้งคาบุ้านม่ากิรองด้วยผ้าและต้ักิใส่ัตัุ่ม่ 
ลายม่้งกิรไว้บุริโภคเป็นนำ�าดืม่่และทำาอาหาร	 รวม่ท้�งทำาหน้าท่ีช่วัยงานีคีรัิวั	 เช่ั้น	 ขดูม่ะพร้าว 
ค้�นทำานำ�ากิะท	ิตัำานำ�าพรกิิในครกิหิน	โม่แ่ป้ง	โดยใช้ั้โม่ห่นิเพือ่ใช้ั้แป้งจากิขา้วเจา้หรอืขา้วเหนยีว 
ทำาขนม่	ฯลฯ	

	 ในวน้หยดุและตัอนเยน็	นอกิจากิไปเลน่ีนี�ำและดำนี�ำเพือ่ไปงม่กิุง้กิา้ม่กิราม่และหอยขม่ 
ม่าให้คณุแม่ผ่ม่ทำากิบุ้ข้าวแล้ว	ยง้ไปกิบุ้พีช่ั้าย	(เบุญจะ)	เพือ่ไปต้ัดหน่อไม้่ตัาม่ป่าละเม่าะ	และ 
ปีนตั้นม่ะม่่วง	ม่ะปราง	ม่ะด้น	พุทรา	ข้างถนน	เกิ็บุผลไม่้ม่าให้ที่บุ้านด้วย	ผม่จึงฝึกิฝนและ 
เริยีนีริู�การิใช�ทก่เวัลาว่ัางใหเ้ปน็ประโยชั้นอ์ยา่งพอเพยีง	ความ่รบุ้ผิดชั้อบุตัอ่ภาระและบุทบุาท 
หนา้ท่ีและกิารใช้ั้ชั้วีติัวย้เด็กิเลก็ิดง้กิล่าว	จึงเป็นกิารฝกึิสัรา้งประสับุกิารณ์ชั้ว่ยงานบุ้านท่ีดีม่ากิ 
และสัร้างภูม่ิคุ้ม่กิ้น	 ความ่แข็งแกิร่งและความ่อดทน	 ม่ีระเบุียบุวิน้ย	 และรู้จ้กิทำาประโยชั้น์ 
อย่างพอด	ีม่คีวาม่สัขุท้�งตันเองและครอบุคร้วอย่างพอเพียง

	 กิารเรียนรู้	 ประสับุกิารณ์	 ความ่อดทนและใช้ั้ชั้ีวิตัทำาประโยชั้น์อย่างพอดีและพอเพียง 
ในวย้เด็กิจึงเป็นริากฐานีและภูมิคี่�มกันีท่ีแข็งแกิร่ง	 ให้ผม่สัาม่ารถนีำไปูใช�ต่ัอม่า	 และเผชิั้ญ 
ความ่ยากิลำาบุากิและวิกิฤตัิกิารของชั้ีวิตัในว้ยตั่อไปได้ดี	 เชั้่น	 เม่ื่อบุิดาผม่ป่วยเสัียชั้ีวิตัด้วย 
โรคปอดบุวม่กิะท้นห้นระหว่างสังคราม่โลกิ	 แม่้จะเศิร้าโศิกิ	 เสีัยใจ	 และหว่้นวิตักิถึงอนาคตั 
ครอบุคร้วและตันเอง	แตั่ไม่่นานผม่กิ็อดทนีทำใจัได�	และเริ่ม่ชีวัิตลูกกำพิริ�าพ่อตั่อไปได้อย่าง 
อดทนและพอดีพอเพียง
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	 ประสับุกิารณ์ดง้กิล่าวในว้ยเด็กิย้งทำาให้ผม่ใช้ั้ชั้วีติันอกิครอบุครว้ในกิารเป็นผูอ้าศัยระหว่าง 
ท่ีไปอาศิย้อยู่กิบุ้ญาตับิุดิาสัองปี	เพือ่เรียนต่ัอช้ั้�นม่ธ้ิยม่ห้าและหกิท่ีกิำาแพงเพชั้ร	โดยอาศิย้อยู่บุ้าน 
ญาตัิบุิดา	 ผู้เป็นครู	 รร.สัตัรีประจำาจ้งหว้ด	 (คุณอาสัม่สันิท)	 และสัาม่ี	 (ขุนสัว้สัดิสัุรากิิจ)	 
ข้าราชั้กิารบุำานาญ	ผูเ้ปิดร้านขายของชั้ำาท่ีหน้าบุ้านด้วย	ผม่จึงได้เรยีนรูป้ระสับุกิารณ์ใหม่่	ๆ 	เช่ั้น 
กิารขนสัินค้าพวกิผก้ิ,	ผลไม้่,	นำ�าปลา,	ขนม่,	อาหารแห้ง	ฯลฯ	จด้วางหน้าร้านท่ีหน้าบุ้าน	กิารทำา 
กิลว้ยตัากิ	กิารร่วม่พายเรอืไปกิบุ้คณุอาขนุสัวส้ัดิ�ฯ	สัอ่งไฟจากิตะเกยีงเจั�าพิายท่ี่สัอ่งสัว่างม่ากิ 
ตัอนกิลางคืนในแม่่นำ�าปิง	 เพื่อให้ปูลาสริ�อยโดดม่าเล่นไฟลงในท้องเรือ	 เพื่อนำาม่าหม้่กิเกิลือ 
ใส่ัตัุม่่นำ�าเลก็ิ	ๆ 	ราว	2	สัป้ดาห์	กิก็ิรองนำ�าท่ีหม่ก้ิไว้เพือ่กิรองนำ�าหม้่กิม่าทำานำ�าปลาใส่ัขวดขาย	ฯลฯ 
ผม่จึงเรียนรูใ้นชีวัติวัยัร่่ินี ท่ีดมี่ากิ	จนต่ัอม่าผม่ได้ใช้ั้อบุรม่สัอนลูกิหลานรุน่ต่ัอไป	ท่ีจะต้ัองพฒ้นา 
ท้กิษะชั้ีวิตัว้ยเด็กิ	(Life	skill)	 ให้เพียงพอ	และตั้องพ้ฒนาตั่อไปให้ม่ีท้กิษะ	(skill)	 เพื่อใชั้้ท้�ง	 
Single	skill	และ	Multiple	skill	ในกิารใชั้้ชั้ีวิตัและกิารทำางานให้พอเพียง

	 กิารใช้ั้ชีั้วิตัผูอ้าศิย้และเด็กิกิำาพร้าบิุดาอย่างพอเพียงยาม่สังคราม่	ท่ีกิำาแพงเพชั้ร	ด้วยกิาร 
ประหย้ด	อดทน	พอดี	กิ้บุยุคสัม่้ยน้�นที่ไม่่สัม่บุูรณ์	เชั้่น	วิถีชั้ีวิตัยาม่สังคราม่โลกิของน้กิเรียน 
สัว่นใหญ่ท่ีเดนิีเท�าเปูล่าและแฟช่้ั้นสัวม่กิางเกิงปะก้ินด้วยผ้าเป็นริปููใบโพิธีิ�	เพราะยาม่สังคราม่โลกิ 
ขาดแคลนรองเท้าและเสัื�อผ้า	และไม่่ม่	ีโรงอาหารท่ีโรงเรยีน	จึงต้ัองเดนิกิลบุ้ไปทานข้าวกิลางวน้ 
ท่ีบุ้าน	 และม่ีค่าขนม่ท่ีคุณแม่่สั่งให้เดือนละ	20	 บุาท	 วิถีชั้ีวิตักิารเป็นผู้อาศิ้ยท่ีกิำาแพงเพชั้ร	 
จึงเป็นความ่เคยชั้ินให้ผม่รู้จ้กิอดทนีใชั้้ชั้ีวิตัตั่อม่าแบุบุพอดีพอเพียงโดยไม่่เดือดร้อน	 เชั้่น	 
เม่ื่อเรียนจบุม่้ธิยม่หกิจากิกิำาแพงเพชั้รม่าเรียนม่้ธิยม่เจ็ดแปดท่ี	 รร.อำานวยศิิลปพระนคร	 
ปากิคลองตัลาด	ผม่กิน็ำาข้าวกิล่องท่ีคุณแม่่จด้ให้ใส่ักิระเปา๋ไปทานกิลางวน้ท่ี	รร.	และได้คา่ขนม่ 
วัันีละสองบาท	 จนต่ัอม่าสัอบุเข้าเรียนแพทย์ได้	 เริ่ม่เรียนเตัรียม่แพทยศิาสัตัร์สัองปีท่ี 
คณะวิทยาศิาสัตัร์จุฬาฯ	ผม่ได้ค่าอาหารวัันีละหิ�าบาท	จนเรียนแพทย์ตั่อที่	รพ.จุฬา	กิ็ได้วัันีละ 

สิบบาทเป็นตั้น	ผม่กิ็อดทนใชั้้ชีวัิตแบบอดทนีพิอดีพิอเพิียงตั่อไป	 เพื่อให้ใชั้้ชั้ีวิตัอยู่ได้อย่างม่ี 
ความ่สัุขพอเพียงในสัไตัล์วิถีชั้ีวิตัแบุบุนี�จนถึงตั่อม่าในว้ยทำางานและเกิษียณจนถึงปัจจุบุ้น	 
อย่างม่ีความ่สัุขที่พอดีและพอเพียง	และใชั้้ประสับุกิารณ์สอนีลูกหิลานีริ่่นีต่อไปู
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บทที่ 2

ไปชมนิทิี่รรศการจิิ�นิซีฮ่ี่องเต้มาให้ชมที่ี�พิพิธีภััณฑ์์สืถานิแห่งชาติ

“จิ๋ิ�นซีีฮ่่องเต� ทรงสถาปนา 

ประเทศ และวางรากฐาน 

พัฒนาอารยธรรมที� เจิ๋ริญ่ 

ร้่งเรือง ทรงริเริ�มก่อกำาแพง 

เมอืงจิ๋นี อนัเป็นสิ�งมหัศจิ๋รรย์ 

ข็องโลก และสร�างรากฐาน 

มั� นคง ให� แ ก่ส าธา รณ์ รัฐ 

ประช้าช้นจีิ๋น”
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	 ว้นหยดุเดอืนตุัลาคม่	2562	ก่ิอนโควดิ	19	เข้าม่า	โชั้คดลูีกิชั้ายคนโตั	(ดร.พงศ์ิราม่)	ช่ั้วยพา 
ลกูิสัาว	และพ่อแม่่ไปชั้ม่นิทรรศิกิารพิเศิษ	เรื่อง “จัิ�นีซีีฮ่่องเต� : จัักริพิริริดิองคี์แริกของแผ่่นีดินี 

จัีนีกับกองทัพิทหิาริดนิีเผ่า”	 ซ่ึงจ้ดแสัดงท่ี	 พระท่ีน้ง่ศิวิโม่กิข์พมิ่าน	พิพิิธิีภณัฑสถึานีแห่ิงชาติ  
พระนคร	 แถวสันาม่หลวงตัิดกิ้บุม่หาวิทยาล้ยธิรรม่ศิาสัตัร์	 เสัร็จแล้วพาไปทานอาหารไทย 
คลาสัสิักิม่ากิ	ๆ	ท่ีริ�านีสามเสนีวิัลลา	สัดุอร่อย	และม่คีวาม่สุัขม่ากิ	โดยต้ัองจบุท่ีของหวานวน้นี� 
เป็นข้าวเหนียวนำ�ากิะทิทุเรียนของโปรดเชั้่นเคย

	 ผม่กิเ็ลยถอืโอกิาสัแบุง่เบุาเล่าความ่สุัขความ่สันุกิและไดเ้รยีนรู	้จากิกิารไปชั้ม่นทิรรศิกิาร 
ดง้กิล่าวท่ีมี่คณุค่าม่ากิ	ให้แฟนคลบุ้ท่ีย้งไม่่ได้ไปชั้ม่ทราบุ	และคีงหิาชมได�ยากท่ีจะไปชั้ม่ของจัริงิ 
ที�ปูริะเทศจันีีและเรยีนรูข้อ้ม่ลูเรือ่งราวของจ๋ินซฮีอ่งเตัผู้เ้ปน็จักัริพิริริดอิงคีแ์ริกของแผน่ดนิจนี	 
ผู้ย่ิงใหญ่และเกิรียงไกิรม่ากิท่ีสุัด	 ผู้ได้สัร้างสุัสัานจ้กิรพรรดิท่ียิ่งใหญ่คือกองทัพิทหิาริดินีเผ่า 

ทีท่างจนีได้สั่งม่าให้เราได้ชั้ม่โบุราณว้ตัถุที่สัำาค้ญถึง	86	รายกิาร	(113	ชั้ิ�น)	อ้นม่ีอายุเกิ่าแกิ่ถึง	 
2200	ปี	จากิพิพิธิภ้ณฑ์ชั้้�นนำารวม่	14	แห่ง	จากิมณฑลส่านีซีีประเทศิจีน	ม่าจ้ดแสัดงให้ชั้ม่

	 กิารจ้ดระบุบุเข้าชั้ม่และดูแลกิารจอดรถดีม่ากิ	 ขอช่ืั้นชั้ม่ท่ีจ้ดได้เป็นระบุบุและระเบุียบุ 
เรยีบุร้อย	สัะดวกิสับุาย	คล่องต้ัว	 ในเวลาให้เข้าชั้ม่ทีละกิลุม่่	ๆ	ละ	80	คน	 เพือ่เข้าไปเดินชั้ม่ 
นทิรรศิกิารกิลุม่่ละ	45	นาท	ีท่ีจด้ใหผู้ม้่ิใชั้ค่นชั้ราตัอ้งไปซื�อบุ้ตัรเขา้ชั้ม่และไปยนืเขา้แถวตัอ่ควิ	 
กิ่อนเข้าคิวได้ม่ีที่น้่งรอกิลุ่ม่ละ	80	คน	กิ่อนจะถูกิเชั้ิญเพื่อบุอกิให้ลุกิเดินไปชั้ม่นิทรรศิกิารเป็น 
กิลุม่่ตัาม่ลำาดบุ้กล่่มละ 80 คีนี	โดยคนชั้ราไม่่ต้ัองจ่ายค่าบุ้ตัรเข้าชั้ม่ราคา	30	บุาท	และจด้เก้ิาอี� 
ใหน้้ง่รอพเิศิษ	ไม่่ตัอ้งไปยนืตัอ่ควิ	ทำาใหก้ิารไหลเวยีนผูเ้ขา้ชั้ม่สัะดวกิคลอ่งตัว้ไม่่แออ้ดย้ดเยยีด 
และเบุียดเสัียดวุ่นวาย	 โดยม่เีจ้าหน้าท่ีกิำากิบุ้ดแูลและอำานวยความ่สัะดวกิตัลอดเส้ันทาง	 แบบ 

มอ้อาชพีิอย่างต่ัางประเทศิท่ีจ้ดได้ดี

 การิจััดนีิทริริศการิกิ็ลำาด้บุตัาม่เรื่องราวและชั้่วงเวลาสัองพ้นกิว่าปีได้ดีม่ากิ	 และย้ง 
เปรียบุเทียบุให้เรียนรู้กิ้บุปูริะวััติศาสตริ์และอาริยธีริริมของอาณาจ้กิรในยุคตั่าง	 ๆ	 ของ 
ประเทศิไทย	เทียบุกิ้บุกิารพ้ฒนาและความ่เจริญรุ่งเรือง	และอาริยธีริริมจัีนีด้วย	รวม่ท้�งว้ตัถุ 
โบุราณคดีท่ีสัำาค้ญในแตั่ละชั้่วงปีของสัองพ้นกิว่าปี	 โดยเรียงลำาด้บุต่ัอเน่่องกิ้นม่า	 และ 
ประว้ตัิศิาสัตัร์ของแตั่ละจ้กิรพรรดิของจีนรวม่ท้�งหม่ด	14	ราชั้วงศิ์	น้บุแตั่ราชั้วงศิ์โจว/ฉิน/ฮ้่น	 
และถ้ง	ซึ่งม่ีอายุสัืบุเน่่องยาวนาวถึง	1,100	ปี

	 นิทรรศิกิารคร้�งนี�	 ได้เน้นกิารนำาเสันอเรื่องราวประว้ติัศิาสัตัร์และว้ฒนธิรรม่ในสมัย 

ริาชวังศ์ฮ่ั�นีของ	 จัิ�นีซีฮ่ี่องเต�	 อ้นเป็นยคุแรกิของความ่เจรญิรุง่เรอืงสังูม่ากิท่ีสัดุในประว้ติัศิาสัตัร์ 
ยคุโบุราณของจนีเม่ื่อสัองพ้นกิว่าปีท่ีผ่านม่าแล้ว	จากิวััตถึโ่บริาณคีดแีละภาพิท่ีนำาม่าแสัดง	และ 
คำาอธิบิุายประกิอบุ	ช่ั้วยทำาใหผู้ช้ั้ม่ไดเ้รยีนรูค้วาม่เจรญิรุง่เรอืงและอารยธิรรม่ของจนีในยคุสัม้่ย 
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จัักริพิริริดิจัิ�นีซีีฮ่่องเต� องค์แรกิของจีน	 ผู้ทรงสัถาปนาประเทศิ	 วางรากิฐานอารยธิรรม่	 
จนสัาม่ารถสัร้างจักัริพิริริดฉิินิีส้�อ โดยม่เีม่อืงยงเฉินิีเป็นเมื่องหลวง	และสัร้างพระราชั้วง้ย่ิงใหญ่ 
ในมณฑลส่านีซีี	และขยายอาณาเขตักิว้างขวางม่ากิขึ�นอ้นยิ่งใหญ่	ที่ม่ีกิารพ้ฒนาความ่เจริญ 
รุง่เรืองทางอารยธิรรม่สังูสัดุ	ดง้จะเหน็จากิหิลักฐานีทางโบริาณคีดท่ีีนำาม่าแสัดงในนทิรรศิกิาร	
เชั้่น	 ว้สัดุกิ่อสัร้างท่ีทำาด้วยสัำาริด	 กิระเบืุ�องเชิั้งชั้ายลายหงส์ั	 และลายเสัือ	 และลายห่านป่า 
ท่ีสัวยงาม่	เครือ่งม่อืเครือ่งใช้ั้	ในพธิิกีิรรม่	และเครือ่งประดบุ้ท่ีทำาจากิหยกิโบุราณท่ีถอืว่าม่คีณุค่า 
สังูกิว่าทองคำา	 ระฆง้เปียนจงทวิแดง	 กิารผลิตัอาวธุิภาชั้นะรปูตัิง่ทองแดง	 อาวุธิท่ีเป็นม่ีดและ 
ม่ีด้าม่สัำาหร้บุม่ือถือ	 โกิหน้าไม่้	 ลูกิธินู	 พวยกิานำ�าทองแดง	(เหอ)	 เครือ่งดนตัร	ี และเงนิตัรา	 
ลกูิช่้ั้งนำ�าหนก้ิ	 ยุ้งฉางจำาลอง	 ท่ีจบุ้ประตัรูปูสังิโตัคาบุห่วง	 ตัราประจำาตัำาแหน่งฮ่องเตั้	 ภาชั้นะ 
ในพิธิีกิรรม่	(ฝู)	ตัิ่ง	หู	และกิุ่ยเป็นโถสัำาริดลายจีนงดงาม่	รวม่ท้�งประตัูสัุสัานลายจีน

	 สัิง่ท่ีน่าม่ห้ศิจรรย์คือกองทัพิอันียิ�งใหิญ่่ท่ีจำาลองไว้เป็นรูิปูปู้�นีทำาด้วยดินีเผ่าท่ีคงทนม่าเป็น 
หลายพ้นปีได้ในใต้ัดิน	 รูปป้ันของแม่่ท้พนายกิองคนสัำาค้ญ	 ของกองทัพิฉิินีอ้นเกิรียงไกิร 
ม่ที้�งหุ่นทหาร	แม่่ท้พ	หุ่นทหารพลธิน	ูพร้อม่	หุ่นรถม้่า	และหุ่นม้่าเทยีม่รถ	และสัรรพาวธุิต่ัาง	ๆ  
ท่ีขุดพบุ	 เชั้่น	 ดาบ	 และหิอก	 และเกอ	 ท่ีเป็นอาวุธิหอกิท่ีม่ีปลายเป็นรูปขวาน	 ท่ีสัะท้อน 
คีวัามก�าวัหินี�าทางการิทหิาริและอาวุธิยุทโธิปกิรณ์และโลหิะวัิทยา	 ท่ีใชั้้ทำาจากิสัำาริด	 อ้นเป็น 
อาวุธิโบุราณสัำาค้ญ	 รวม่ท้�งกิำาลง้กองทพัิม�าท่ีเข้ม่แขง็ท่ีสัะท้อนจากิหุ่นดนิเผาทหาร	 ท่ีสัร้างขึ�น 
และฝังไว้ในสัุสัาน	 ท่ีมี่กิารแสัดงออกิทางสัีหน้าแววตัาท่าทางบุุคลิกิภาพท่ีแตักิตั่างกิ้น 
อย่างเข้ม่แข็งและสังบุสุัข	 สัะท้อนถึงความ่เจริญของอาริยธีริริมอันีริ่่งโริจัน์ีย่ิงใหญ่ในยุคน้�น	
และความ่สัาม่ารถในกิารอนุร้กิษ์ไว้อย่างดียิ่งตัลอดม่า

	 จากิขอ้ม่ลูท่ีไดร้บุ้ในงานนทิรรศิกิาร	จัิ�นีซีฮี่อ่งเต�	จงึเปน็ม่หาราชั้องคแ์รกิในประวต้ัศิิาสัตัร์ 
ของจนีท่ีโดดเดน่และจารกึิไวใ้นจีนและโลกิ	ผูเ้คยเปน็พระราชั้โอรสั	เจา้ชั้ายแห่งแคีวั�นีฉินิี	และ 
ไดป้ระกิอบุพธิิรีาชั้าภเิษกิเปน็ีฮ่อ่งเต�เม่ื่อพระชั้นม่ายเุพยีง	22	พรรษา	ทรงสัาม่ารถในกิารทหาร 
และกิารปกิครอง	สัาม่ารถสัถาปนาริาชวังศ์ฉินิี	และผนวกิแผ่นดนิจีนให้เป็นปึกิแผ่น	ปฏริปูระบุบุ 
กิารปกิครองแบุบุรวม่ศิูนย์รวม่อำานาจ	ไว้ที่สั่วนกิลาง	กิำาหนดม่าตัรฐานหน่วยชั้้่งตัวงว้ด	และ 
ระบุบุเงนิตัรา	ภาษาเขยีน	พ้ฒนาระบุบุสัาธิารณูปโภค	เช่ั้น	สัร้างถนนหลวงความ่ยาวกิว่า	6,000 
กิโิลเม่ตัร	กิารขดุคลองสัร้างเข่ือนในแม่่นำ�า	สัร้างสัะพาน	สัร้างระบุบุทำานบุกิ้�นนำ�า	เพือ่ขยายพื�นท่ี 
ทางเกิษตัร	ทรงริเริ่ม่กิารกิ่อสัร้างและเชั้ื่อม่ตั่อแนวกิำาแพงดินอ้ดของแคว้นตั่าง	ๆ 	เพื่อป้องกิ้น 
กิารรุกิรานของข้าศิึกิศิ้ตัรู	 จนต่ัอม่ากิลายเป็นกำแพิงเม้องจีันีอ้นเป็นสัิ่งม่ห้ศิจรรย์ของโลกิ	 
ท่านจึงน้บุเป็นฮ่่องเต�ผู่�ยิ�งใหิญ่่และสัร้างคุณูปกิารณ์ใหญ่หลวงอ้นเป็นรากิฐานม่้่นคงให้แก่ิ 
สัาธิารณร้ฐประชั้าชั้นจีน	 ให้พ้ฒนาต่ัอม่าจนเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้าโลกิยุคใหม่่อย่างน่าช่ืั้นชั้ม่	 
และม่ห้ศิจรรย์ยิ่ง
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บทที่ 3

“เวิลา คํือ ยาวิิเศษ และสืิ�งที่ี�มีคํุณคํ่าสืูงสืุดของชีวิิต”

“เวลาคือสิ�งที�มคีณ้์ค่าสง้สด้ข็องชี้วติ 

ถ�าสามารถบริหารเวลาอย่างมค้ีณ์ค่า 

ค้�มค่า ย่อมเท่ากับบริหารชี้วิตตนเอง 

ครอบครัว การงาน และสงัคมให�ได�

ประโยช้น์สง้สด้ สมดงัสภู้าษิิตโบราณ์

ที�ว่า เวลาและวารีไม่ยินดีจิ๋ะคอยใคร”
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	 ว้นนี�	น่าจะเป็นว้นแรกิ	ว้นเดียว	ของชั้ีวิตัผม่	ที่เริ่ม่ม่ีความ่ท้อแท้แทบุจะหม่ดกิำาล้งใจ	 
จากิตั้องนอนทรม่านบุนเตัียงใน	 รพ.จุฬาฯ	 เพื่อร้กิษาโรค	 Cellulitis	 จากิเชืั้�อดื�อยา 
ม่านานท่ีสุัด	19	ว้น	และความ่วิตักิกิง้วล	กิลว้รก้ิษาไม่ห่าย	ต้ัองถูกิตัด้ขา	หรอื	ตัาย	จากิเชืั้�อดื�อยา 
เข้ากิระแสัเลือดฯ	แต่ก็ริอดมาได�	และโล่งใจ	เม่ื่ออาจารย์แพทย์ทุกิสัาขาม่าตัรวจและบุอกิว่า 
ผลกิารร้กิษาน่าจะดีม่ากิแล้วให้กิล้บุบุ้านได้	จึงโล่งใจ	ดีใจม่ากิ

	 แทบุทุกิว้นที่นอนร้กิษาตั้วใน	รพ.จุฬาฯ	จึงใชั้้เวลาว่างม่ากิ	ได้ระบุายความ่ทุกิข์กิายใจ	 
ม่าให้แฟนคลบุ้	ทางโพสัตัเ์ฟซบุุ๊กิแทบุทกุิวน้	ๆ 	รวม่ท้�งกิารใชั้เ้วลาโพสัตั	์อ่าน	และตัอบุแฟนคลบุ้ 
ที่ได้กิรุณาให้กิำาล้งใจ	และคอม่เม่นตั์ม่าน้บุว่าเป็นกิารชั้่วยผม่	ให้ใช�เวัลาในี ริพิ.อย่างม่ีคุณค่า 
ประโยชั้น์ม่ากิและชั้่วยให้ผม่ไม่่ใชั้้เวลานอนปวดและวิตักิกิ้งวล	 นอนไม่่หล้บุฯ	 ได้ม่ากิ 
และป้องกิ้นกิารเกิิดโรคแทรกิ	คือ	โรคตัื่นตัระหนกิ	สัตัิแตักิ	(Panic	disorder)	และโรคซึม่เศิร้า	 
(Major	Depressive	Disorder)

 เวัลา	ในมุ่ม่ม่องของผม่	จึงเป็น	ยาวิเศิษ	และสิ�งที�มีคี่ณคี่าสูงส่ดของชั้ีวิตั	ด้งห้วข้อเรื่อง 
ข้างบุนที่จะขออนุญาตัเล่าเรื่องประจำาว้น	ว้นนี�

1.	 จากิเริ้�องเล่าในเฟซบุุ๊กินี�	 ถึงชีั้วิตัผม่ต้ั�งแต่ัว้ยเด็กิจนชั้ราภาพ	 ท่ีมี่ต�นีท่นีต�ำและม่ี 
ข�อจัำกดัม่ากิ	และตัาม่ชะตาชวีัติท่ีถกูิลขิติัไม่่เหม่อืนใคร	กิำาหนดม่าใหผ้ม่ตัอ้งเผชั้ญิปูญ้่หิา  

อ่ปูสริริคี	 และวักิฤติ	 ค่อนข้างม่ากิม่าย	 ดง้ท่ีแฟนคลบุ้บุางคนบุอกิว่า	 “ฟ้้า และสวัริริค์ี 

ส่งผ่มลงมา” ซ่ึงผม่กิ็พยายาม่แกิ้ความ่ยุ่งยากิซ้บุซ้อน	 และหลากิหลายท่ีเป็นพลวรรตั 
ม่าได้สัำาเรจ็	ตัาม่เหตุักิารณ	์วิกิฤตั	ิสัำาคญ้ในช่ั้วงเวลาต่ัาง	ๆ 	ของชีั้วติั	(Critical	chronological 
events)	ด้งที่ได้เคยเล่าม่าแล้ว	สัะท้อนชั้้ดว่า ผ่มสามาริถึบริิหิาริเวัลา	และบริิหิาริชีวัิต 

อย่างมี่คุณค่า	 คุ้ม่ค่า	 และได้ประโยชั้น์ท้�งตั่อตันเอง	 ครอบุคร้ว	 กิารงาน	 สั้งคม่	 และ
ม่นุษยชั้าตัิ

2.	 ดง้ท่ีได้เลา่ในบุทแรกิจากิบุดิาผม่มี่ลูกสบิคีนี	กิารฝกึิอบุรม่	สั้ง่สัอน	จึงเนน้ใหลู้กิทกุิคน 
ตั้องมี่ริะเบียบ วัินีัย ริับผิ่ดชอบในงานบุ้าน	 กิารเรียน	 กิารเล่นและส้ังคม่กิ้บุเพื่อน 
และรว่ม่สัง้คม่ของบุดิาฯ	การิใช�เวัลาวัา่ง และตริงตอ่เวัลา	ถา้ม่คีวาม่ผดิพลาด	ตัอ้งถกูิลงโทษ 
อย่างเข้ม่งวด	 จึงชั้่วยสัร้างให้ผ่มเหิ็นีคี่ณคี่าของเวัลา	 ม่ีวิน้ยในกิารใชั้้เวลาให้ม่ีคุณค่า 
และประโยชั้น์สัูงสัุด	 สัืบุม่าตัลอดชั้ีวิตั	 โดยยึดคตัิพจน์โบุราณที่ว่า “เวัลา และวัาริี ไม่

ยินีดีจัะคีอยใคีริ”

3.	 จากิ	1	และ	2	ผม่จึงมี่ปูริะสบการิณ์	กิารบุริหารเวลาและกิารบุริหารชีั้วิตั	ตัาม่วงจรชีั้วิตั 
กิ้บุชั้่วงเวลา	และโอกิาสั	จึงขอลองคิดทบทวันี	และเล่าสัรุปบุทเรียนเรื่องคี่ณคี่าของเวัลา 

เพิ่ม่เตัิม่ด้งตั่อไปนี�
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1)	 เม่ื่อผม่ลองม่องย้อนหล้งดู	 จึงเห็นช้ั้ดว่า	 กิารม่ีวิน้ยและตัรงต่ัอเวลา	 และ 
เห็นคุณค่า	 และใช้ั้ประโยชั้น์สัูงสุัดของทุกิเวลา	 ในทุกิช่ั้วงชีั้วิตั	 และโอกิาสั	 
เป็นดุจ	 ยาวัิเศษั และสัิ่งท่ีมี่คุณค่าสูังสุัด	 ทำาให้ผม่ไม่่เคยคิดจะไปแข่งข้นกิ้บุใคร 
แตั่แข่งขันีกับเวัลา	 และงาน	 ทุกิว้น	 และตัลอดชั้ีวิตั	 ผม่ใชั้้ทุกิเวลา	 นาที 
ให้เปู็นีปูริะโยชน์ีสูงส่ด	 ท้�งกิารทำากิิจกิรรม่ปกิตัิประจำาว้น	 กิารศิึกิษา	 กิารทำางาน 
อาชั้ีพ	 ท้�งบุริกิาร	 บุริหาร	 และวิชั้ากิาร	 กิิจกิรรม่ในครอบุคร้ว	 ญาตัิม่ิตัร	 และ 
สั้งคม่	 กิารทำาประโยชั้น์ ให้สั้งคม่และเพื่อนม่นุษย์	 กิารแกิ้ไขปัญหา	 และ 
วกิิฤตัติัา่ง	ๆ 	ฯลฯ	รวม่ท้�งกิารใช�เวัลาว่ัาง ๆ  อย่างมคีีณ่คีา่ และใหิ�ได�ปูริะโยชน์ีสงูสด่  

ตัาม่ทุกิจ้งหวะเวลา	และโอกิาสัม่าตัลอดทุกิชั้่วงของว้ยและจนอายุย่างเกิ้าสัิบุปี

2)	จากิคีวัามคีิด	ความ่เชั้ื่อ	การิปูฏิิบัติ	ด้งข้อ	1)	ชั้่วยเสัริม่สัร้างประสับุกิารณ์และ 
กิารเรยีนรู	้การิบริหิิาริเวัลากิบุ้กิารบริหิิาริชวีัติทกุิแง่ม่มุ่ควบุคูก่ิน้ไป	อยา่งสัอดคลอ้ง 
ในจังัหิวัะเวัลา	และโอกาสท่ีเหม่าะสัม่	อยา่งม่คีณุคา่	คุม้่คา่	คุม้่เวลา	และได้ประโยชั้น์ 
สังูสัดุ	และช่ั้วยสัร้างเสัรมิ่ให้ผม่ม่ศีิก้ิยภาพในกิารบุรหิารเวลาควบุคูก่ิบุ้กิารบริหิิาริชวิีัต  
อย่างมีปูริะสิทธีิภาพิ ปูริะสิทธีิผ่ล คี่�มคี่า คี่�มเวัลา	สัะสัม่ม่ากิขึ�น	ๆ	ตัลอดม่า

3)	จากิ	1)	และ	2)	ผม่จงึมี่ข�อเสนีอแนีะแฟนคลบุ้	จากิประสับุกิารณแ์ละเทา่ท่ีนกึิได้ 
ตัอนนี�ว่า	คีวัริบริิหิาริเวัลาอย่างใหิ�ดีที�ส่ด	ด้งนี�

(1)	 สนีใจั ใหิ�คีวัามสำคัีญ่	และคดิวางแผนวงจรชีั้วิตัให้สัอดคล้องกิบุ้ทุกิช่ั้วงเวลา 
	 และช่ั้วงว้ย	ท่ีจะตั้�งใจทำาสัิง่ต่ัาง	ๆ 	ตัาม่ลำาดบุ้ความ่สัำาคญ้	ใหม้่คีณุค่า	และ 
	 ประโยชั้น์สัูงสัุด	คุ้ม่ค่า	คุ้ม่เวลา

(2)	 ตั�งใจั ฝกึฝนีตันเอง	ใหเ้หน็คณุคา่ของทุกิเวลา	และมวีันิียัในกิารตัรงต่ัอเวลา	 
	 และการิใช�เวัลาทุกินาทีให้มี่ค่ีณค่ีา	 และปูริะโยชนี์สูงส่ด	 ในกิิจกิรรม่ 
	 ทุกิอย่าง		 ตัาม่ลำาดบุ้ความ่สัำาคญ้	อยา่งครบุถว้น	ในทกุิดา้น	และทกุิเวลา 
	 ท้�งเวลาสั้�น	และยาวท่ีมี่ทกุิวน้	เชั้น่	เวลาวา่งจากิภารกิจิ	เวลาท่ีตัอ้งรอคอย 
	 หรือกิาร	เดินทาง	ฯลฯ	โดยไม่่เสียเวัลาไปกิ้บุสัิ่งไร้สัาระ

(3)	 พิัฒินีา	และสริ�างเสริิมประสับุกิารณ์	และกิารเรียนรู้กิารบริิหิาริเวัลาและ 

 การิบริหิิาริชวีัติ	ตัาม่ช่ั้วงเวลาและโอกิาสัของชีั้วติั	ต้ั�งแต่ัวย้เดก็ิ	วย้ศิกึิษา 
	 พฒ้นา	วย้ทำางาน	วย้ชั้รา	และชั้ว่งเวลาชีั้วติั	ท่ีต้ัองเผชิั้ญปัญหา	อุปสัรรค	 
	 วกิิฤตั	ิเจ็บุป่วย	กิารผดิหว้ง	ความ่ทุกิข	์ความ่เศิร้าโศิกิ	เสัยีใจ	ท้อแท้	ฯลฯ	 
	 และความ่ผดิพลาด	ท่ีเคยทำาไป	โดยเจตันา	หรอืไม่่เจตันา	ฯลฯ	เพือ่ปูริบัปูริง่ 
	 กิารบุริหารเวลาและชั้ีวิตัตัลอดเวลา
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(4)	 เม่ือ่ม่ศีกัยภาพิและปูริะสบการิณ์กิารบุริหารเวลาและบุรหิารชีั้วติัม่ากิขึ�น	 
	 กิ็จะสัาม่ารถดำาเนินชั้ีวิตัในท่กช่วังเวัลาและชั้่วงว้ยของชั้ีวิตั	 อย่างม่ี 
	 ประสิัทธิิภาพ	 ประสิัทธิิผล	 และคุณภาพชีั้วิตัท่ีดี	 ใชั้้ชั้ีวิตัและเวลาและ 
	 โอกิาสั	อยา่ง	Productive	ตัาม่เปา้หม่าย	และความ่ปรารถนา	สัาม่ารถทำางาน 
	 ได้หลาย	ๆ	อย่างพร้อม่กิ้น

(5)	 ดง้ตวััอย่าง	ชั้วิีตัและกิารทำางานของผม่	ท่ีเคยเลา่ม่า	จะเหน็วา่	ผม่ทำางาน 
	 ได้มากมายหิลากหิลาย	และไม่่ค่อยประสับุความ่ล้ม่เหลว	เพราะปัจจ้ย 
	 สัำาค้ญคอื	การิสามาริถึบริหิิาริเวัลา และการิบริหิิาริชวิีัตและโอกาส	อย่างมี่ 
	 ประสัทิธิภิาพ

(6)	 ปูจ้ัจัยัอืน่	ๆ 	ท่ีเกิีย่วขอ้งในกิารใชั้เ้วลาเพือ่กิารพฒ้นา	อาท	ิท่ีสัำาคญ้	เชั้น่	 
	 กิารม่วุีฒภิาวะและภาวะผูน้ำา	ความ่รบุ้ผดิชั้อบุ	ความ่เขม้่แขง็รา่งกิายและ 
	 จติัใจ	ความ่อดทน	กิารมี่ภมู่ธิิรรม่	แรงบุ้นดาลใจ	และแรงจูงใจท่ีดี	กิารมี่ 
	 หิริโอตั้ปปะ	 และความ่ไม่่ประม่าท	 ม่ีสัตัิ	 รู้เท่าท้นโลกิและคน	 และ 
	 สัจ้ธิรรม่ชีั้วติัเตัรยีม่ความ่พร้อม่	และพ้ฒนาศิก้ิยภาพตันเอง	องค์กิรและ 
	 บุุคลากิรให้ม่ีคุณภาพอย่างตั่อเน่่อง	กิารดูแลและพ้ฒนาสัุขภาพตันเอง 
	 ใหม้่สีัขุภาวะท่ีสัม่บุรูณ	์ท้�งทางกิาย	อารม่ณ	์จิตัใจ	สัง้คม่	และจติัวิญญาณ 
	 กิารม่องโลกิม่องคนเชั้ิงบุวกิ	กิารปฏิบุ้ตัิธิรรม่	ฯลฯ

(7)	 ตั้วอย่างที่เหิ็นีได�ชัด	 ของกิารสัาม่ารถบุริหารและทำางานหลายด้าน 
	 ไปพร้อม่	 ๆ	 กิ้นได้	 โดยม่ีผู้ร่วม่งานพูดกิ้นเสัม่อ	 ว่า	 นี่าปูริะหิลาดใจั 

	 ท่ีเห็นผม่ทำางาน	 ในห้องทำางานท่ีตันเองและคนอื่นขอเข้าม่าพบุด้วย 
	 ที่โตั๊ะทำางานระหว่างสันทนา	 ผม่กิ็ร้บุฟัง	 คุยด้วย	 ให้คำาปรึกิษาแนะนำา 
	 พร้อม่	 ๆ	 กิ้น	 สัาม่ารถเซ็นแฟ้ม่ด่วนท่ีเลขาฯ	 เข้าม่าย่ืนให้	 โทรศิ้พท์ 
	 ตัดิต่ัอคนท่ีโทรม่า	และกิดกิริง่เรยีกิเลขาฯ	ม่ารบุ้งานและรบุ้ทราบุกิารสันทนา 
		 และชั้่วยอำานวยความ่สัะดวกิตั่อไปแกิ่ผู้ขอเข้าพบุ	ฯลฯ	เป็นตั้น
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บทที่ 4

ประสืบการณ์การสืื�อสืารและปฏิิสืัมพันิธี์ของผูู้้สืูงวิัย  
เพ่�อลดช่องวิ่างระหวิ่างวิัย ภัายในิคํรอบคํรัวิ 

“ในยุคดิจิท้ลม่ีความ่กิ้าวหน้าทางดิจิท้ลเทคโนโลยีสัารสันเทศิอย่างรวดเร็ว	 

ผู้สัูงอายุจำาเป็นตั้องปร้บุต้ัวให้ท้น	 เพ่ือลดปัญหากิารสัื่อสัารและปฏิสั้ม่พ้นธ์ิ	 และ

ชั้่องว่างระหว่างว้ย	ภายในครอบุคร้วของคนรุ่นใหม่่ยุคดิจิท้ล”
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	 ชั้ว่งนี�ผม่ตัอ้งเขา้ออกิ	รพ.จฬุา	ตัลอด	เพราะเปน็ผูป้ว่ยวย้ชั้ราม่ากิท่ีปว่ยเรื�อรง้จากิโรคห้วใจ 
ลม้่เหลว	และโรค	Cellulitis	และอยู่ในระยะ	Pre	Palliative	care	ท่ีตัอ้งนีอนี ริพิ.จัฬ่า	สัลบุ้กิบุ้กิาร 
นีอนีพัิกฟ้้�นีอยู่ท่ีบุ้านลูกิสัาว	(อจ.ขว้ญ)	และย้งทำางานท่ีบุ้านบุ้าง	(Work	from	home	:	WFH)	จึงม่เีวลาคิด 
ทบุทวน	และมี่ความ่สุัขจากิอดีตัประสับุกิารณ์ชั้วีติั	(คนสัูโ้ลกิ)	ต่ัาง	ๆ 	ท่ีอยากิเล่าให้แฟนคลบุ้	เพราะ 
เวลาชีั้วติั	(คนแกิส่ัูโ้รค)	ท่ีเหลือน้อยลง	แตัม่่องว่าเล่าเรือ่งสุัขภาพ	และอดีตัม่ากิไป	FC	อาจเบ่ืุอ?	 
เลยขอลองเปลี่ยนแนวสัาระ	ม่าเล่าเรื่องตัาม่ห้วข้อข้างบุน	ด้งนี�

1.	 ผม่ม่องว่า	เม่ือ่ตันเอง	และอาจรวม่ถึงผูสู้ังวย้	ก้ิาวสัูว่ัยัผู่�สงูอายเ่ต็มที� (แกม่าก	คือ	ว้ยเกินิ	 
85	ขึ�นไป)	จะเริม่่มี่ปญัหาความ่ชั้ราภาพ	กิารเจ็บุป่วยเรื�อรง้	และความ่บุกิพร่อง	(Handicap)	 
หลายด้านของตันเอง	 ซ่ึงมี่ผลตั่อการิปูฏิิสัมพิันีธ์ีและการิส้�อสาริภายในครอบุคร้ว 
ม่ากิยิง่ขึ�น	โดยเฉพาะสัภาวะครอบุคร้วปัจจบุุ้น	ท่ีผม่อยู่ท่ีบุ้านบุางนากิบุ้อาจารย์พ้นธ์ุิทิพย์ 
(สัองคนอายุรวม่	173	ปี)	และหูตัึงท้�งคู่	ผม่จึงตั้องรีบุปร้บุตั้ว	ขอลูกิชั้าย	(ดร.พงศิ์ราม่) 
ซื�อเครื่องช่ั้วยฟังเสีัยงช้ั้�นดีท่ีใสั่หู	 ท่ีปร้บุเสีัยงด้งม่ากิน้อยได้	 เพื่อแก้ิปัญหากิารสัื่อสัาร 
และปฏิสั้ม่พ้นธิ์ตั่อไป

2.	 ในย่คีดิจัิทัลท่ีข้อมู่ลข่าวสัารและความ่รู้และความ่ก้ิาวหน้าทางดิจิท้ลเทคโนโลยี 
สัารสันเทศิ	 ม่ีม่ากิม่าย	 ท่ีผม่แม่้พยายาม่ตัิดตัาม่	 เพื่อให้ตันเองย้งพอกิ้าวท้น 
แตัค่รอบุครว้ผม่ซ่ึงประกิอบุด้วย	ภรยิา	และลกูิสัาม่คน	ลูกิเขยหนึง่คน	ลูกิสัะใภ้สัองคน	และ 
หลานเจด็คนของผม่	สัว่นใหญล่ว้นท้นสัม้่ยม่ากิใชั้ส้ัม่ารท์โฟน	คอม่พวิเตัอร	์ไอแพด	และ 
อินเตัอร์เน็ตักิ้นทุกิคน	 และแตั่ละคนสั่วนม่ากิเป็นคนเรียนเกิ่ง	 ระด้บุ	 เกิียรตัินิยม่ 
ดอกิเตัอร์	 ศิาสัตัราจารย์	 แพทย์	 น้กิวิจ้ยดีเด่นแห่งชั้าตัิ	 อาจารย์	 น้กิธุิรกิิจ	 น้กิเรียน 
ระด้บุเกิรด	3.9	 ถึง	4	 ฯลฯ	 กิารสัื่อสัารและปฏิส้ัม่พ้นธ์ิภายในครอบุคร้วกิ้บุพวกิเขา 
กิ้บุคนแกิ่ม่ากิอย่างผม่	 จึงตั้องปูริับตัวั	 และใช�ศิลปูะและศาสตริ์ของการิส้�อสาริ 

และอื่น	ๆ	ม่าใชั้้	(โดยเฉพาะด้านรู้จ้กิชั้่วงเวลา	กิาลเทศิะ	รูปแบุบุ	และวิธิีกิารสันทนา 
กิารฟัง	 กิารซ้กิถาม่	 กิารตัอบุ	 กิารขอทราบุข้อมู่ล	 และความ่รู้ความ่เข้าใจ	 กิริยาท่าท ี
และท่าทาง	 ฯลฯ)	 เพื่อลดช่องว่ัางและปู้ญ่หิาการิส้�อสาริและปูฏิิสัมพัินีธ์ีท่ีจะตัาม่ม่า	 
เพราะคีนีริ่น่ีใหิม	่สัง้คม่ยคุกิม้่หนา้	และยคุดจิิท้ล	ม่เีวลาใหก้ิน้และกิน้นอ้ย	และทกุิอย่างตัอ้ง 
เปน็กิารสัือ่สัารท่ีใชั้เ้วลาสั้�น	กิระช้ั้บุ	ช้ั้ดเจน	ฯลฯ	แบุบุ	Rational	thinking	และ	knowledge	and	 
Evidence	based	 (ขอโทษท่ีใชั้้ภาษาอ้งกิฤษ	 เพื่อประหย้ดข้อความ่)	 แฟนคล้บุ 
คงนกึิภาพออกิวา่	ผม่จำาเป็นตัอ้งเปน็คนแกิม่่ากิท่ีต�องปูริบัตวััเรือ่งดง้กิลา่วนี�ม่ากิเพยีงไร 
แม่้ทุกิคนล้วนเป็นลูกิหลานที่ดีที่สัุด	ที่ดูแลเราสัองคนอย่างดียิ่ง

3.	 ผม่ม่องด้วยว่า	 ปู้ญ่หิากิารสัื่อสัารและปฏิสั้ม่พ้นธิ์สัองทาง	 และช่องวั่างระหว่างว้ย 
ภายในครอบุคร้วของคนแก่ิม่ากิ	 ๆ	 ด้งกิล่าวข้างบุน	 ทำาให้แฟนคล้บุท่ีเป็นคนแก่ิม่ากิ 
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รวม่ท้�งผม่	 จำาเป็นต้ัองวัางแผ่นีและปูรัิบตัวัอย่างม่ากิ	 เพื่อลดปู้ญ่หิากิารสัื่อสัารและ 
ปฏิสั้ม่พ้นธิ์รวม่ท้�งปัญหาชั้่องว่างระหว่างว้ย	(Generation	gap)	 ท่ีจะตัาม่ม่าม่ากิขึ�น 
ท้�งด้านกิารทำาสัาร	 เน่�อหา	 และกิารสัื่อสัารสัองทางท่ีตั้องปฏิสั้ม่พ้นธิ์กิ้น	 และชั้่องว่าง 
ระหว่างว้ยกิ้บุผู้ร้บุสัาร	 คือ	 สัม่าชิั้กิครอบุคร้วในช่ั้วงสัาม่เจนเนอเรช่้ั้นท่ีต่ัางกิ้น 
ที่ตั่างม่ีอารม่ณ์	ความ่คิด	ความ่เชั้ื่อ	ค่านิยม่	ท้ศินคตัิ	โลกิท้ศิน์	ความ่รู้	ประสับุกิารณ์	 
มุ่ม่ม่อง	 ความ่เชั้ื่อม่้่นตันเอง	 และพฤตัิกิรรม่เดิม่ที่เกิี่ยวข้อง	 ฯลฯ	 ในเรื่องราวและสัาร 
ที่สัื่อสัารปฏิสั้ม่พ้นธิ์ระหว่างกิ้น	แตักิตั่างกิ้นเฉพาะคน

4.	 ผม่จงึม่องและเตริยีมตวัั ปูรัิบตวัั	เรือ่งกิารสัือ่สัารและปฏสิัม้่พน้ธิภ์ายในครอบุครว้	และ 
ชั้่องว่างระหว่างว้ยด้งได้เล่าม่าแล้วท้�งหม่ดนี�	 เพื่อไม่่เป็นคนแกิ่ม่ากิท่ีเปู็นีปู้ญ่หิา 

ในสัาม่เรื่องด้งกิล่าวม่ากิขึ�น	ๆ	แบุบุยิ่งแกิ่ม่ากิขึ�น	ปัญหาย่อม่ม่ากิขึ�นตัาม่ลำาด้บุ

5.	 จากิประสับุกิารณ์ของผม่และศึิกิษาจากิ	 มี่ผู้รู้ให้คำาแนะนำาวิธิีกิารลดชั้่องว่าง 
ระหว่างว้ยของผู้ชั้ราภาพกิ้บุลูกิหลานหรือคนว้ยอื่น	ๆ	ไว้พอสัรุปในภาพรวม่ได้ด้งนี�

1.	 ควรเข้าใจและนบุ้ถอืต้ัวตันซ่ึงกิน้และกิน้	เคารพในความ่คดิและคณุค่าของผูอ่ื้น

2.	 ร้บุฟังความ่เห็นตั่างจากิคนว้ยอื่น	เป็นผู้ฟังที่ดี	และเอาใจเขาม่าใสั่ใจเรา	และ 
	 เปิดใจให้กิ้น

3.	 ยอม่ใหพ้วกิเขาม่สีัว่นร่วม่ในกิารใช้ั้ชีั้วติัและโลกิของเรา	ทำากิจิกิรรม่ร่วม่กิน้	เชั้น่	 
	 ชั้วนกิน้พดูคยุแลกิเปลีย่นโลกิท้ศิน	์ใชั้เ้ครือ่งม่อืเทคโนโลยสีัือ่สัาร	เชั้น่	ไอแพด	 
	 ม่ือถือ	เฟซบุุ๊กิ	ไลน์	ร่วม่กิ้น	ไปเที่ยวไปทำาบุุญร่วม่กิ้น

4.	 ตั้องสัร้างความ่เข้าใจและท้ศินคตัิเชั้ิงบุวกิตั่อกิ้นและให้คุณค่าของกิ้นและกิ้น 
	 วา่	ผูส้ังูวย้คอืทรพ้ยากิรหรอืตัำานานท่ีม่คีณุคา่	ใหค้นรุน่อาวโุสันอ้ยกิวา่ไดเ้รยีนรู้ 
	 และขณะเดยีวกิน้กิช็ั้ว่ยใหผู้ส้ังูวย้ไดเ้รยีนรูส้ัิง่ใหม่	่ๆ 	และโลกิท้ศิน์ไดท้้นสัม่ย้ตัอ่ 
	 กิารเปลี่ยนแปลงจากิผู้อ่อนว้ยกิว่าด้วย

5.	 ผู้สัูงว้ยที่สัม่องและร่างกิายย้งไม่่เสัื่อม่ม่ากิ	 ควรคงทำากิิจกิรรม่ที่เคยทำาอยู่เดิม่ 
	 หรอืทำากิจิกิรรม่ใหม่่	ๆ 	ไว	้เพ่ือกิารเรยีนรูต้ัลอดชั้วีติัและกิา้วท้นโลกิ	ไม่่ถกูิม่องวา่ 
	 ล้าสัม่้ยหรือเป็นไดโนเสัาร์	ไร้คุณค่า	

6.	 ท้�งผู้สัูงว้ยและผู้อ่อนว้ยกิว่าควรพยายาม่ม่องหาจุดเด่นของกิ้นและกิ้น	 เพื่อใชั้้ 
	 ประโยชั้น์ร่วม่กิ้น	 และม่องหาจุดอ่อนของกิ้นและกิ้นเพื่อผสัม่ผสัาน	 และ 
	 ลดปัญหาชั้่องว่างระหว่างว้ย



18 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ

7.	 ผู้สัูงว้ยควรเป็น	Role	Model	และสัอนประสับุกิารณ์ที่ดี	ๆ 	ให้คนรุ่นว้ยน้อยกิว่า 
	 ได้เรียนรู้และนำาไปใชั้้ประโยชั้น์ในชั้ีวิตัและกิารทำางาน

8.	 ผู้สัูงอายุควรร้กิษาความ่ผูกิพ้นใกิล้ชั้ิด	 ไม่่แยกิตั้ว	 เว้นระยะห่างทางส้ังคม่ 
	 กิบุ้ลกูิหลาน	และผูว้ย้อ่อนกิว่า	เพ่ือสัาม่ารถผสัม่ผสัานสัายสัม้่พน้ธิแ์ละปรบุ้ต้ัว 
	 ร่วม่กิ้นอย่างม่ีความ่สัุขและอบุอุ่น	ฯลฯ	



บทที่ 5

เพลงสืร้างสืุนิที่รีย์และแรงจิูงใจิสืู้โรคํหัวิใจิล้มเหลวิ

“ผู้้�ส้งอาย้ที�มีโรคเรื�อรัง เช่้น ผู้มที�ป่วยด�วยโรคหัวใจิ๋ล�มเหลว 

ต�องการกำาลงัใจิ๋ ลดความท�อแท� วติกกงัวล เพื�ออดทนส้�โรคและ

ส้�โลกต่อไป การฟัังเพลงเก่า ๆ  ที�สร�างอารมณ์์ส้นทรีย์และกำาลัง

ใจิ๋ เช้่น เพลงร�องเก่า ๆ เพลงข็องข็วัญ่จิ๋ากแผู้่นดิน เพลง Live 

and Learn ฯลฯ ช้ว่ยให�เรียนร้�และมีกำาลงัใจิ๋ส้�โลกและโรคต่อไป”



20 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ

	 ผม่ออกิจากิ	รพ.จฬุาฯ	กิลบุ้ม่าพัิกฟ้้�นีท่ีบุ้านลกูิสัาว	(ศิ.ดร.พริงรอง)	หลง้จากิไปนอนรก้ิษา 
โริคีหิัวัใจัล�มเหิลวั	(Congestive	Heart	Failure)	ที่	รพ.จุฬาฯ	และกิลายเป็นคนไข้ในความ่ดูแล 
ใกิลช้ั้ดิของ	“คีลนิิีกโริคีหิวััใจัล�มเหิลวั”	ตัลอดไป	โดยอากิารดขึี�นม่ากิแลว้	สัาม่ารถใชั้ช้ั้วีติัประจำาวน้	 
และทำางานที่บุ้าน	(Work	From	Home	:	WFH)	ในชั้่วงหิย่ดอยู่บ�านีช่วัยชาติต�านีโคีวัิดตั่อไป

	 ตัาม่ประสัาคีนีแกม่าก (ยา่ง 90 ปู)ี สู�โลก และสู�โริคีเรื�อรง้ตัา่ง	ๆ 	ท่ีจะตัาม่ม่าตัาม่สัจ้ธิรรม่ 
ของชั้ีวิตั	บุางขณะเวลาว่าง	หรือบุางขณะอารม่ณ์	และความ่รู้สัึกิที่ว่าง	กิ็อดเสัียม่ิได้ที่จะเกิิด 
คีวัามริู�สึกท�อแท�ตั่อชั้ีวิตัท่ีเหลืออยู่น้อย	 แม่้ผม่จะถูกิฝึกอบริมให้ม่ีความ่อดทนีม่าแตั่ว้ยเด็กิ 
และม่ีประสับุกิารณ์สู�ชีวัิตตัลอดม่ากิ็ตัาม่

	 สัิ่งหนึ่งที่ผม่ม่้กิใชั้้กิระตัุ้นให้กิำาล้งใจตันเอง	และเปูลี�ยนีบริริยากาศของความ่รู้สัึกิท�อแท� 

และวัิตกกังวัลออกิไปได้	 คือ	 กิารฟ้้งเพิลงเก่า ๆ	 จากิเครื่องเสัียงในห้องทำางานท่ีบุ้าน	 หรือ 
เครือ่งบุ้นทึกิเพลงเกิา่	กิระเป๋าหิ�วขนาดเล็กิเทา่ฝา่มื่อ	เพิ้�อสลับ	และสริ�างอาริมณ์สน่ีทรีิย์	ใหจิ้ตั 
เพลิดเพลินไปกิ้บุเพลงเกิ่า	ๆ 	ที่ชั้อบุ	เชั้่น	เปิดฟังเพลงบุรรเลงเปียโน	โดย	Richard Clairman 

และรอ้งเพลงตัาม่ไปดว้ย	ในเพิลงอมตะท่ีชั้อบุม่ากิ	ๆ 	อาทิ	Autumn	Leave,	Too	Young,	Long	
Ago,	Far	Away,	Smoke	Gets	in	Your	Eyes,	As	Time	Goes	By,	The	Way	We	Were,	
You’ll	never	walk	Alone,	Till,	Love	is	a	many	splendored	thing	ฯลฯ	เป็นตั้น

	 นอกิจากิเพลงไพเราะเกิา่	ๆ 	ดง้กิลา่ว	บุางคร้�งกิต็ัอ้งกิารฟงัเพลงปูลก่เริ�า	สัรา้งความ่เขม้่แขง็ 
และแรงบุ้นดาลใจ	เชั้น่	เพลง “ของขวัญั่จัากแผ่น่ีดินี”	เพือ่นอ้ม่รำาลกึิถงึล้นเกิล้า	ในหลวงรช้ั้กิาลท่ี	9 
ผู้ทรงอุทิศิพระวรกิายเพื่อประชั้าชั้นของพระองค์ท่าน	

 	 “...............เราทุุกคนก็เหมืือนก้อนดิิน	ก้อนหน่�ง
	 เปราะบางไร้ค่า	ไร้ความืหมืาย
	 อ่อนแอ	เหมืือนโคลน	ไหลไปตามืทุางเรื�อยไป
	 เมืื�อนำ�าแห้งไป	ก็แตกระแหง
	 มืีพลังเพียงแต่เงาเดิียวทุี�ย่ดิเรา
	 เหน่�ยวรั�งเราไว้	ให้กล้าแข็็ง....................”

	 บุางคร้�งผม่กิ็ย้อนอดีตันึกิถึงสัม้่ยย้งร้บุราชั้กิาร	 ยาม่ตั้องเผชั้ิญกิ้บุม่รสัุม่ชั้ีวิตัราชั้กิาร 
ถูกิร้งแกิ	 ดูหม่ิ่นศิ้กิดิ�ศิรี	 ผม่ชั้อบุร้องเพลงระบุายอารม่ณ์กิดด้นในงานเลี�ยงสั้งสัรรค์หล้งกิาร 
ประชัุ้ม่ใหญ่	ๆ	เพื่อประกิาศิกิ้องทางอ้อม่ว่าผม่จะสัู้ไม่่ยอม่แพ้ด้วยเพลง	“ความ่ฝันอ้นสัูงสัุด”

	 “ข็อฝัันใฝั่ในฝัันอันเหลือเชื่ื�อ
	 ข็อสู้้้ศึ่กทุุกเมืื�อไมื่หวั�นไหว
	 ข็อทุนทุุกข็์ลุกโลมืโหมืกายใจ
	 ข็อฝั่าฟัันผองภััยดิ้วยใจทุะนง...”
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	 เพลงสัร้างพล้งใจอีกิเพลงท่ีผม่ชั้อบุม่ากิ	 และใชั้้เปิดฟังยาม่ผม่ท้อแท้ชั้ีวิตัคือเพลง 
“อยู่ที�เริียนีริู�อยู่ที�ยอมรัิบมันี”	 หรือ	 “Live	and	Learn”	 ท่ีข้บุร้องโดย	 คี่ณกมลา ส่โกศล  
ที่ผม่ขออนุญาตันำาม่าลงท้�งหม่ดนี�
	 “เมืื�อวันทุี�ชื่ีวิตต้องเข็้ามืาถึ่งจุดิเปลี�ยน
	 จนบางครั�งคนเราไมื่ทุันไดิ้เตรียมืหัวใจ
	 ความืสูุ้ข็	ความืทุุกข็์	ไมื่มืีใครร้้ว่าจะมืาถึ่งเมืื�อไหร่

	 	 จะยอมืรับความืจริงทุี�เจอไดิ้แค่ไหน
	 เพราะชื่ีวิตคือชื่ีวิต	เมืื�อมืีเข็้ามืา	ก็มืีเลิกไป
	 มืีสูุ้ข็	มืีผิดิหวัง	หัวเราะ	หรือหวั�นไหว
	 เกิดิข็่�นไดิ้ทุุกวัน

	 	 อย้่ทุี�เรียนร้้	อย้่ทุี�ยอมืรับมืัน
	 ตามืความืคิดิสู้ติเราให้ทุัน
	 อย้่กับสู้ิ�งทุี�มืีไมื่ใชื่่สู้ิ�งทุี�ฝััน
	 และทุำาสู้ิ�งนั�นให้ดิีทุี�สูุ้ดิ

	 	 สูุ้ข็ก็เตรียมืไว้	ว่าความืทุุกข็์คงตามืมืาอีกไมื่ไกล
	 จะไดิ้รับความืจริง	เมืื�อต้องเจ็บปวดิไหว
	 เพราะชื่ีวิตคือชื่ีวิต	เมืื�อมืีเข็้ามืาก็มืีเลิกไป
	 มืีสูุ้ข็สู้มืมืีผิดิหวัง	หัวเราะ	หรือหวั�นไหว
	 เกิดิข็่�นไดิ้ทุุกวัน

	 	 อย้่ทุี�เรียนร้้	อย้่ทุี�ยอมืรับมืัน
	 ตามืความืคิดิสู้ติเราให้ทุัน
	 อย้่กับสู้ิ�งทุี�มืีมืิใชื่่สู้ิ�งทุี�ฝััน
	 และทุำาสู้ิ�งนั�นให้ดิีทุี�สูุ้ดิ

	 	 อย้่ทุี�เรียนร้้	อย้่ทุี�ยอมืรับมืัน
	 ตามืความืคิดิในใจเราให้ทุัน
	 อย้่กับสู้ิ�งทุี�มืีไมื่ใชื่่สู้ิ�งทุี�ฝััน
	 และทุำาสู้ิ�งนั�นให้ดิีทุี�สูุ้ดิ

	 	 อย้่กับสู้ิ�งทุี�มืีมืิใชื่่สู้ิ�งทุี�ฝััน
	 และทุำาสู้ิ�งนั�นให้ดิีทุี�สูุ้ดิ”

	 กิ่อนจบุว้นนี�	 ผม่ขอแถม่แรงบุ้นดาลใจของผม่	 ยาม่บุางว้นท่ีท้อแท้ในกิารตั้องเป็น 
คนแกิม่่ากิสัูโ้ลกิและ	สัูโ้รคตัอ่ไป	คอื	“อดทนีตั�งสตมิั�นีทำสามวัันี คีอ้ เม้�อวัานี วัันีนีี� และวัันีพิร่่ิงนีี� 

ใหิ�ดีที�ส่ด อะไริจัะเกิดก็ต�องเกิด”



22 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ
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บทที่ 6

คํติพจินิ์, ปรัชญาดี ๆ จิากภัาพยนิตร์ฮ่อลลีวิูด ชุดที่ี� 1

“คติพจิ๋น์ ปรัช้ญ่าดี ๆ  จิ๋ากภูาพยนตร์ฮ่อลลีว้ด 

มักอิงกับช้ีวิตจิ๋ริงข็องผู้้�คนในย้คสมัยต่าง ๆ  ที�

ช้่วยสร�างแรงบันดาลใจิ๋การต่อส้�ช้ีวิตและงาน

ในรป้แบบตา่ง ๆ  ในอดตี ที�คนร้น่หลงัสามารถ

นำามาใช้�ประโยช้น์ได�มาก”



24 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ

	 ในวย้ชั้ราใกิล้	90	ปี	หลง้ออกิจากิ	รพ.จุฬา	ด้วยโรคห้วใจล้ม่เหลวและโรค	Cellulitis	ม่าพิกัฟ้้�นี 

ที่บุ้านลูกิสัาว	(อาจารย์ขว้ญ)	ที่ผม่ม่ีอากิารโรคนีอนีไม่หิลับ	(Insomnia)	 จากินอน	รพ.นาน 
โดยกิล้บุม่าบุ้านอากิารกิ็ไม่่ดีขึ�น	 ตั้องอาศิ้ยดูภาพยนตัร์ชั้ีวิตัดราม่่าประเภทดูคล้ายชั้ีวิตัจริง	 
(Realism)	และเปน็ธิรรม่ชั้าตั	ิ(Naturalism)	จากิรายกิาร	NETFLIX	และอ่ืน	ๆ 	ทกุิคนื	ในเคเบุลิทวีี	 
ที่ผม่ได้จดคีติพิจันี์, ปูริัชญ่าชีวัิตดี ๆ	 ที่เป็นแรงบุ้นดาลใจใสั่สัมุ่ดโน้ตัไว้	 และม่าตับุแตั่งเป็น 
สัำานวนไทย	ๆ	ว้นนี�เกิ็บุม่าได้หลายเรื่อง	ด้งนี�

1.	 “บุางอย่างที่เราไม่่เข้าใจชั้้ดเจนเม่ื่อย้งเด็กิ	 แตั่ม่าเข้าใจเม่ื่อเป็นผู้ใหญ่	 น้่นแสัดงว่า 
เราม่ีวุฒิภาวะ	และไม่่ใชั้่เด็กิอีกิตั่อไป”

2.	 “เม่ือ่เราเจริญว้ย	และเติับุโตัเป็นผูใ้หญ่ม่ากิขึ�น	เราจะเห็นภาพชีั้วติัของเราในช่ั้วงเวลา	ต่ัาง	ๆ  
ท่ีผา่นม่าอยา่งชั้ด้เจน	ด้งน้�นจงใชั้ป้ระสับุกิารณช์ั้วีติั	และเวลาท่ีเหลอือยู่นอ้ยลง	ทำาในสัิง่ 
ที่ม่ีคุณค่าประโยชั้น์สัูงสัุดในทุกิว้นและนาทีของชั้ีวิตั”

3.	 “ความ่กิล้าหาญน้�นม่ิใช่ั้อยู่ท่ีกิารมี่และใช้ั้ชั้ีวิตัโดยไม่่เกิรงกิล้วอะไรเลย	 แต่ัอยู่ท่ี	 
ความ่กิลว้ความ่ตัาย	และกิารทำาสัิ่งที่ดี	ๆ”

4.	 “คนท่ีม่คีวาม่สัขุมิ่ใช่ั้อยู่ท่ีว่าเขาไม่่เคยเจบ็ุปวดเลย	 แต่ัอยู่ท่ีว่าเขาเข้าใจความ่เจบ็ุปวด 
น้�นด	ีและ	รู้ว่าควรทำาอย่างไร	จึงจะไม่่ถูกิความ่เจ็บุปวดเข้าม่าครอบุงำาอีกิ”

5.	 “บุุคคลท่ียิ่งใหญ่น้�นไม่่ใช่ั้อยู่ท่ีว่าเกิิดม่าย่ิงใหญ่	 แตั่อยู่ท่ีว่า	 เขารู้ว่าควรจะเจริญ 
เตัิบุโตัตั่อไปอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร”

6.	 “ว้นเวลาผ่านไป	 จงเลือกิคิด	 และทำาในสัิ่งตั่าง	 ๆ	 ท่ีอยู่ในเม่ื่อวาน	 ว้นนี�	 พรุ่งนี� 
	ให้ดีที่สัุด”

7.	 “ทุกิสัิ่งที่เราตั้ดสัินใจคิดและทำาในทุกิชั้่วงเวลา	กิ็คือ	ควรจะทำาอะไรที่ดีที่สัุดกิ้บุเวลา 
และประโยชั้น์ที่เราม่ีอยู่	เพราะทุกิสัิ่งล้วนม่ีจุดเริ่ม่ตั้น	และย่อม่ม่ีจุดจบุ”

8.	 “กิารฝึกิฝนตันเองให้หน้กิแน่นย่อม่เป็นสัิ่งสัำาค้ญ	 แต่ัม่ีสัิ่งท่ีสัำาค้ญม่ากิกิว่า	 คือ	 
ความ่เชั้ือ่ม่้น่ในตั้วเอง”

9.	 “ทุกิกิาลเวลาท่ีผ่านไปในชั้ีวิตั	 ทุกิสัิ่งทุกิอย่างจะผ่านไปอย่างรวดเร็วม่ากิ	 ถ้าหากิ 
เราไม่่รู้จ้กิที่จะลองหยุด	และม่องไปรอบุ	ๆ	สั้กิคร้�ง	หรือหลายคร้�ง	เราอาจพลาดโอกิาสั 
กิารเรียนรู้	และละเลยบุางสัิ่งบุางอย่างที่ม่ีคุณค่ายิ่งไปได้”

10.	“ขอจงอย่าไปเสัียใจกิ้บุสัิ่งท่ีเราทำาผิดพลาดไปแล้วจนม่ากิเกิินไป	 แตั่จงเสีัยใจ 
ในสัิ่งที่เราย้งไม่่ได้ทำาเม่ื่อม่ีโอกิาสัที่ดี”
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11.	“จงอย่ารอตัาม่ความ่ตัายท่ีปรากิฏตัรงหน้าเสัียก่ิอน	 แล้วจึงค่อยเรียนรู้	 บุทเรียน 
กิารใช้ั้ชั้วีติัที่ผ่านม่า”

12.	“อดีตัชั้ีวิตัของเรา	 สัาม่ารถทำาร้ายเราได้	 แตั่เราตั้องเลือกิว่า	 เราจะวิ่งหนีม่้น	 หรือ 
ใชั้้ประโยชั้น์เรียนรู้จากิม่้น”

13.	“เงินสัาม่ารถซื�อทุกิอย่างได้	นอกิจากิเวลาและชั้ีวิตั”

14.	“เพียงแต่ัผลงานออกิม่าดีกิว่าท่ีคาดหวง้ไว้	กิค็อืความ่สัำาเรจ็ท่ีคุม้่ค่าและน่าภาคภูม่ิใจ”

15.	“เม่ื่อเราตั้องเจอกิ้บุปัญหาอุปสัรรค	 และวิกิฤตัิ	 ก็ิเหม่ือนกิ้บุเจอพายุ	 ไม่่นาน	 
ม่้นกิ็จะพ้ดผ่านพ้นไป”

16.	“ถ้าคิดจะร้กิต้ัองรีบุหนีความ่ชั้อบุ	 เพราะความ่ชั้อบุเปลี่ยนแปลงง่าย	 แตั่ความ่ร้กิ	 
เป็นความ่จีร้งและนิร้นดร”

17.	“ผู้ที่ม่ีความ่สัุข	ไม่่ใชั้่ว่าจะไม่่เคยเจ็บุปวดม่ากิ่อนเลย”
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บทที่ 7

คํิดอะไรจิากการไปฟัังสืวิดพระอภัิธีรรมในิงานิศพ

“ควรไปร่วมงานสวดพระอภูิธรรมในงานศพที�วัดให�เป็นประโยช้น์ นอกจิ๋ากให�

กำาลงัใจิ๋แก่ญ่าต ิแสดงความอาลยัต่อผู้้�วายช้นมแ์ล�วควรใช้�เวลาให�มีประโยช้น์ใน

การเรียนร้� สถานที� ประเพณ์ี และคำาสอนจิ๋ากบทสวด หรือการเทศนาที�ม้่งสอน

ให�ดำารงช้ีวิตไม่ประมาท เช้ื�อและศรัทธาในการทำาความดี มรณ์าน้สติ ที�พร�อม

จิ๋ะไปส้่จิ๋้ดส้ดท�ายข็องช้ีวิตท้กคน คือ ความตาย”
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Hollywo
od

	 คนืนี�ครอบุครว้เรา	ลกูิสัาว	(อจ.ขวญ้)	พาผม่และภรยิาและลกูิชั้ายสัองคนไปรว่ม่งานสัวด 
พระอภธิิรรม่ในงานศิพของนอ้งเขย	(สัาคร		จิรสันุทร)	สัาม่ขีองนอ้งสัาวคนสัดุทอ้ง	(ผศิ.พวงทอง)	 
ทีว่ด้บวััขวัญั่	นนทบุุร	ีไดเ้หน็สัภาพทางกิายภาพของบุริเวณตัา่ง	ๆ 	ของวด้ท่ีแตักิตัา่งจากิวด้อ่ืน	ๆ 	 
อยา่งช้ั้ดเจน	คือ	ท้�งบุริเวณท้�งหม่ดของวด้มี่หลง้คาคุม่หม่ด	ทุกิม่มุ่ของเน่�อท่ีวด้ติัดตั้�งพิริะพิท่ธีรูิปู 

และเทพิเจั�าทั�งไทยและเทศม่ากิม่ายให้คนท่ีเข้าไปว้ดได้บุูชั้ากิราบุไหว้ขอพรและสัิ่งศิ้กิดิ�สัิทธิิ�	 
พร้อม่ตู�บริิจัาคีม่ากิม่าย

 หิ�องสวัดพิริะอภธิีริริมทกุิหอ้งลว้นเปน็หอ้งตัดิแอรข์นาดใหญม่่ากิ	ม่พีระพทุธิรปูขนาดใหญ่ 
หลายองค์ในหอ้งจด้เก้ิาอี�ท่ีน้ง่อยา่งดคีลา้ยไปน้ง่ในโริงภาพิยนีตริข์นีาดเล็กชั�นีดีในีศูนีย์การิคี�า

 เวัทศีาลาเผ่าศพิ	ยกิสังูขึ�นเหม่อืนโริงละคีริ	หรอืโริงภาพิยนีตริ	์หรอืหิอปูริะชม่ขนาดกิลาง	 
ม่ีบุ้นไดขึ�นสัองฝั�งเวที	 หล้งเวทีม่ีม่่านสีัสัวย	 ม่ีหิลีบช่อง	 ท่ีภายในม่ีโลงศิพต้ั�งประด้บุไว้ด้วย 
ดอกิไม่ส้ัดเพ่ือทำาพิธิกีิอ่นเผา	ในเตัาเผาท่ีม่ดิชั้ดิ	บุรเิวณหนา้เวทเีปน็หิ�องโถึงใหิญ่่ใหแ้ขกิน้ง่รอ

	 ทุกิห้องทุกิบุริเวณอาคารท้�งหม่ด	ตัิดเคีริ้�องปูริับอากาศเย็นฉำ่าท้่วบุริเวณ

	 ในคีวัามคิีดเบ้�องต�นผม่คิดว่า	 ว้ดนี�น่าจะเป็นวััดพิ่ทธีพิาณิชย์ท่ีสัม่บูุรณ์	 และทราบุว่า 
ม่ีหิมอดูช้�อดัง	ม่าชั้่วยพ้ฒนาจนเจริญผิดหูผิดตัา

	 ระหว่างไปน้ง่ฟังสัวดพธิิสีัวดพระอภิธิรรม่ท่ีสั�นีมากกิว่าว้ดอ่ืนคือ	20 นีาที	และระหว่างฟัง 
พระธิรรม่เทศินาและรอเป็นประธิานในพิิธีีเผ่าศพิ คีวัามคีิดคีำนีึงที่ตัาม่ม่าคล้าย	ๆ	กิ้บุคิดเชั้ิง 
มริณานี่สติได้หลายข้อและเป็นคล้ายสัจัธีริริม	 หรือไตริลักษัณ์ของความ่ไม่่เท่ียงแท้ของชั้ีวิตั 
ชั้่วยให้ปลงและปล่อยวางความ่เป็นอนีิจัจััง	ด้งนี�

1.	 ชั้วีติัคนเราไม่เ่ท่ียงแท	้ท่ีไม่ม่่ีใครหนพีน้กิารชริาภาพิ เจับ็ปู่วัย	และตายได	้แม่ท้กุิคน 
ขอไม่่ตัายก่อนีกำหินีดอ้นควรถ้าทำาได้	 ซ่ึงย่อม่แล้วแตั่ความ่เชั้ื่อและศิร้ทธิาในผล 
ของบ่ญ่และกริริมของแตั่ละคนม่าเป็นปู้จัจััยเสริิม

2.	 น้อม่รำาลึกิถึงคำาสัอนของหิลวังพ่ิอชาส่ภัทโท	 พระเถระผู้ใหญ่สัายว้ดป่าและ 
ปฏิบุ้ตัิธิรรม่อย่างแท้จริง	ที่ไม่่ใชั้่แบุบุว้ดพุทธิพาณิชั้ย์	ท่านสัอนว่า

	 “ให้หม่้่นทำคีวัามดีเอาไว้เรื่อย	ๆ 	จนติัดเป็นนีิสัย	โดยไม่ปูริะมาท	เม่ื่อถึงว้นสุัดท้าย 
ของชั้วีติัแลว้	เรากิจ็ะไม่ก่ิลว้ตัอ่ความ่ตัาย	เพราะรูอ้ยู่แลว้วา่	เม่ือ่ตัายแลว้จะไปอยู่ท่ีไหน?	 
เพราะฉะน้�นจึงไม่่ตั้องกิล้วตัาย”

3.	 สมเด็จัพิริะสังฆริาช พิริะญ่าณสังวัริ	ท่านทรงสัอนไว้ว่า	“ชั้ีวิตันี�นี�อยนีัก	แตั่เป็นชั้ีวิตั 
ทีส่ำคีญั่นก้ิ	เปน็หิวััเลี�ยวัหิวััตอ่	เปน็ทางแยกิจะไปสูงไปต�ำ	จะไปดี	ไปร้าย.....เลือกิไดใ้นชั้วีติันี� 
เท่าน้�น	.....พึงสำนีึกข้อนี�ให้	จงดี	แล้วจังเล้อกเถิด	เลือกิใหิ�ดีเถิด”
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4.	 หิลวังปูู่บ่ญ่กู� อนี่วััฑฒิโนี	 ท่านสัอนว่า	 “เกิิดม่าท้�งทีตั้องเอาดีให้ได้	 อยู่ในโลกิ 
ท้�งทีทำาดีให้ได้ตั้องทำาดีฝากิไว้	จะตัายท้�งที	อย่าลืม่เอาดีตัิดตั้วไป”

5.	 พิริะอาจัาริย์นีวัลจัันีทริ์ กิตติปู้ญ่ญ่า ท่านสัอนว่า	“ทุกิอย่างเป็นแค่เพียงชั้้่วคราวนะ 
ไม่่ม่ีอะไรที่ม่าแล้วไม่่ไป”

6.	 มีคีำคีมแบบพ่ิทธีภาษัิต	 สัอนไว้ว่า	 “ลองม่องความ่แก่ิด้วยสัายตัาของปราชั้ญ์ 
แล้วเราจะพบุว่าความ่แกิ่กิำาล้งสัอนเราให้ไม่่ประม่าทในว้นเวลา”
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บทที่ 8

ประสืบการณ์การฝึึกและต้องเผู้ชิญการกลัวิผู้ีที่ี�สืุดในิชีวิิต

“หลายคนมีประสบการณ์์ต่าง ๆ  ในการ 

เผู้ชิ้ญ่กับการกลัวผู้ีหรือถ้กผู้ีหลอก  

ที�ช้่วยสร�างความกล�าแข็็งข็องจิิ๋ตใจิ๋  

และการมีสติไม่ให�กลัวผู้ีอีกต่อไป เพื�อ 

เรียนร้�ว่าเกิดจิ๋ากความกลัวความมืด  

ความวังเวง และการกลัวจิ๋นข็าดสติ  

มองเหน็ภูาพหลอน แตก่ต็�องเคารพใน 

สถานที�และสิ�งศกัดิ�สทิธิ�แบบคนโบราณ์ 

สอนไว�ว่า ไม่เช้ื�ออย่าลบหล้่”
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	 ผม่คิดวา่แฟนคลบุ้ทุกิคน	คงเคยเผชั้ญิกิบุ้กิารกลวััผี่ที�สด่ในชีั้วติัม่าบุา้ง	เหม่อืนท่ีผม่เคย
เผชั้ิญ	และขอนำาม่าเล่าในเฟซบุุ๊กินี�

1. คีริั�งแริก	ในวย้เดก็ิ	ท่ีนครนายกิ	ดง้เคยเลา่ม่าบุา้งแล้ว	ในเฟซบุุ๊กิ	ถงึกิารฝกึิไม่่ให้กิลว้ผี 
แบบโหิดส่ด ๆ ของบุิดาผม่	คืนว้นหนึ่งเวลา	1	ทุ่ม่	บุิดาผม่สั้่งให้ผม่เดินไปซื�อขนม่ไทย 
ท่ีตัลาดกิลางคืน	 ท่ีอยู่ห่างบุ้านพก้ิไปราว	5	 กิม่.	 โดยผม่ต้ัองวัางแผ่นีกิารเดินทางเอง	 
ซ่ึงม่ทีางเลอ้กสัองทาง	คอื

1.	 เดินออกิจากิบุ้านพ้กิข้าราชั้กิาร	 ผ่านศิาลเจ้าพ่อหล้กิเมื่อง	 ซ่ึงคนนครนายกิ 
ทราบุกิน้ดวีา่	ท่ีหนา้ศิาลม่ตีัน้ตัะเคยีนท่ีม่ผีี่นีางตะเคียีนีดมุ่ากิ	แตัร่ะยะทางใกิลก้ิวา่

2.	 เดินผ่านป่าช้ั้าว้ดสัองว้ด	 ท่ีมี่ผีดุม่ากิ	 เชั้่นกิ้น	 คือ	 ว้ดเกิาะ	 และว้ดศิรีเมื่อง 
ซึ่งระยะทางไกิลกิว่า	แตั่ไม่่ค่อยม่ีอาคารบุ้านเรือนสัองข้างทาง	ม่ีแตั่ตั้นไม่้ใหญ่

	 โดยท้�งสัองทางมี่ตั้วแปรอ่ืน	 ๆ	 คีล�ายกันี	 คือ	 สัองข้างถนน	 มี่แต่ัตั้นจาม่จุรี 
ไม่ม่่บีุา้นคน	ไฟฟา้ไม่ส่ัวา่งเพราะโคม่ไฟฟา้ทกุิเสัาไฟถกูิคลมุ่ดว้ยผา้สัดีำาเพือ่พลาง 
แสังยาม่สังคราม่โลกิ	 โดยหล้งจากิเดินผ่านศิาลหล้กิเม่ืองม่ีโรงเรียนและอาคาร 
สัถานที่ราชั้กิารที่ปิดไฟฟ้าม่ืดเชั้่นกิ้น

	 ผม่ตัดสินีใจัเลือกิทางเลือกิแรกิ	คือ	เดนิผา่นศิาลเจ้าพ่อหลก้ิเมื่อง	ซ่ึงน่าจะเจอ 
แค่ผ่ีนีางตะเคีียนีตั้วเดียว

	 กิ่อนเริ่ม่ออกิเดินทาง	 ผม่ยกิม่ือไหว้พระพุทธิท่ีบุ้าน	 ขอพร	 และกิำาล้งใจ 
ออกิเดินชั้้า	 ๆอย่างระม่้ดระว้ง	 พอผ่านศิาลเจ้าพ่อหล้กิเมื่อง	 ผม่ยกิม่ือไหว้และ 
ขอพรท่านช่ั้วยคุ้ม่ครองให้ปลอดภ้ย	 พอเดินผ่านตั้นตัะเคียนและตั้นจาม่จุรี 
เห็นเป็นเงาไม่้ม่ืดสัล้วเป็นเงาดำา	เริ่ม่เกิิดความ่กิล้วผี	เพราะลม่เริ่ม่พ้ดแรงจนรู้สัึกิ 
เย็นยะเยือกิม่องเห็นกิิ่งไม่้โอนเอน	 และม่ีเสัียงด้งตัุ้บุ	 คล้ายเงาคนเขย่ากิิ่งไม่้และ 
ลงม่าจากิตั้นไม่้	เม่ื่อม่ีกิิ่งไม่้เป็นเงาดำาห้กิร่วงหล่นลงม่า

	 ผม่ตักิใจกิล้วสัุดขีดจนรู้สัึกิขนห้วลุกิ	 ออกิวิ่งสัุดขีดจนใจเตั้นแรงหอบุเหน่่อย	 
ตัอ้งหยุดพก้ิ	รวบุรวม่สัติั	แขง็ใจ	เหลยีวกิลบุ้ไปม่องดูเหน็แคก่ิิง่ไม่	้เดนิไปจบุ้ดูใหแ้นใ่จ	 
กิเ็ลยหายกิลว้ผีเป็นปลดิทิ�ง	เดนิไปซื�อขนม่ไทยท่ีตัลาดกิลางคืนตัาม่บิุดาสั้ง่	กิลบุ้บุ้าน 
เรียบุร้อย

	 ด้วยความ่ปิตัิ	ปลื�ม่ใจ	ภาคภูม่ิใจที่ตันเองสัาม่ารถผ่านกิารเผชั้ิญผีนางตัะเคียน 
ม่าได้และได้ม่องเห็นสายตาที�ช้�นีชมของบุิดา	และได้ทานขนม่ไทยเป็นรางว้ล
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	 ผม่จึงได้เรียนรู้วิธิีกิารฝึกิความ่กิล้าแข็งของจิตัใจไม่่ให้กิล้วผี	 และฝึกิให้รู้จ้กิ 
ตั้ดสัินใจแก�ปู้ญ่หิา	ด้วยวิธิีให้เรียนรู้ด้วยตันเอง	และรู้สัึกิม่ีภูมิต�านีทานีไม่่ค่อยกิล้ว 
ความ่ม่ืดและกิล้วผีอีกิตั่อไป

2.  คีริั�งที�สอง	 หล้งเรียนจบุแพทย์ปีท่ีสัี่ปีสุัดท้าย	 ผม่ได้ขอเข้าร้บุกิารร้กิษาผ่าตั้ด 
ตั่อม่ทอนซิลในชั้่องปากิท่ีอ้กิเสับุเรื�อร้ง	 โดยได้ร้บุกิารร้บุเข้านอนในอาคารผู้ป่วย 
เกิ่าแกิ่ของ	 รพ.จุฬาฯ	 คือ	 ตึกอาคีาริสัองช้ั้�นท่ีม่ีน้กิศิึกิษาแพทย์รุ่นน้อง	3	 คน 
นอนในห้องผู้ ป่วยในเป็นหิ�องริวัมขนีาด 4 เตียง	 ซ่ึงอยู่ตัิดกิ้บุห้องเตียงเดี�ยวั 

ท่ีผม่นอนพ้กิ	 ซ่ึงน้กิศึิกิษาแพทย์พูดคุยกิ้นว่า	 ห้องนี�พยาบุาลเล่าว่า	 มี่ผ่ีคีนีไข� 

ท่ีตัายดุม่ากิ	 คนไข้ม่าพ้กิม้่กิโดนผีหลอกิแทบุทุกิคน	 และน้กิศึิกิษาแพทย์กิ็บุอกิว่า 
เคยเจอผีม่าดึงขาจนตักิเตัียง	ทำาให้ผม่เริ่ม่รู้สัึกิกิล้วผีขึ�นม่าท้นที

	 หล้งคุยกิ้บุน้กิศิึกิษาแพทย์รุ่นน้องตัอนห้วคำ่าอย่างสันุกิถึงสัาม่ทุ่ม่กิ็แยกิย้ายกิ้น 
เข้าไปนอน	ผม่กิราบุพระสัวดม่นตั	์กิราบุเคารพเจา้ท่ีเจา้ทางขอพรใหน้อนหลบุ้สับุาย	จะ
ปดิหนา้ต่ัางซ่ึงม่มุ้ี่งลวด	กิเ็กิรงอากิาศิจะอบุ้และร้อน	นอนม่องท่ีหนา้ตัา่งตัลอด	เกิรงผจีะ
บุุกิเข้าม่า	เสัยีงลม่พด้ผ่านกิิง่ไม้่ของต้ันไม่ร้อบุอาคารดง้คล้ายคนร้องครางเสีัยงสูัง	ๆ 	ตัำ่า	ๆ  
หววิ	ๆ 	น่าวง้เวง	และบุางคร้�งลม่พด้บุานมุ่ง้ลวดจนกิระแทกิขอบุหนา้ตัา่งเหม่อืนคนเขยา่	
ทำาให้ผม่ตักิใจกิล้วผีจะปีนเข้าม่า

	 ขณะเดียวจมู่กิผม่กิ็ได้กิลิ่นประหลาด	 คล้ายกิลิ่นธิูปโชั้ยเข้าม่า	 และกิลิ่นเหม่็นสัาบุ 
ที่ทำาให้ใจที่กิล้วผีเริ่ม่คาดคะเนว่าผีเข้าม่าในห้องแน่นอน

	 ผม่รีบุตั้�งสัติั	พนม่ม่อืท่ีสั้น่ด้วยความ่กิลว้และสัวดม่นต์ับุทอิตัปิโิสั	และพาหุง	กิลบุ้ไป 
กิล้บุม่า	 หลายจบุ	 และพูดในใจกิ้บุผีว่าผม่จะทำาบุุญกิรวดนำ�าไปให้	 และผม่เป็นแพทย์ 
จะตั้�งใจทำางานร้กิษาคนไข้ตั่อไป

	 อาจโชั้คดีท่ีผีอาจสังสัารผม่และล่าถอยไป	 โดยกิลิ่นธูิปและกิลิ่นเหม่็นสัาบุค่อย	 ๆ	 
หม่ดไป	 ทำาให้ผม่นอนหล้บุได้และรุ่งเชั้้าผม่รีบุไปเล่าให้น้กิศิึกิษาแพทย์รุ่นน้องในห้อง	 
พวกิเขากิ็บุอกิว่าโชั้คดี	 เพราะพวกิเขาโดนผีหลอกิครบุหม่ดจนถึงคล้ายละเม่อถูกิดึงขา 
ตักิจากิเตัียง

3.  คีริั�งที�สาม	 เม่ื่อผม่ย้งร้บุราชั้กิารดำารงตัำาแหน่งรองปล้ดกิระทรวงสัาธิารณสุัข 
ได้ไปตัรวจราชั้กิารท่ีจ้งหว้ดสัุโขท้ย	 ทางผู้บุริหารท่ีเกิี่ยวข้องของจ้งหว้ดได้ให้เกิียรตัิ 
จด้ให้ผม่พก้ินอนท่ีเรอืนรบุ้รองแบุบุอาคารไม้่สัก้ิทรงไทยอยู่ในบุริเวณวง้โบุราณ	อทุยาน 
ประวต้ัศิิาสัตัร์ท่ีอำาเภอเมื่อง	โดยหลง้จากิทานอาหารเยน็เสัรจ็ใกิล้คำ่ากิน็ำาผม่ไปสัง่ท่ีนี�	แลว้ 
ทุกิคนกิ็กิล้บุบุ้านไปหม่ด
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	 ผม่ไม่่เคยพ้กิท่ีนี่ม่ากิ่อน	 หล้งอาบุนำ�าเสัร็จ	 จึงเริ่ม่สั้งเกิตัดูบุริเวณรอบุห้องนอน	 
เปดิประตูัออกิม่า	พบุม่นีอกิชั้านซ่ึงมี่รปูป้ันสัม้่ฤทธิิ�เก่ิาแกิ	่ท้�งพระพุทธิรปู	และเทวรูป	 
โอง่สัม่ย้โบุราณ	ตั้�งไวห้นา้หอ้ง	และม่ชีั้านบุา้นตัรงกิลางระหวา่งหอ้งนอนอยูอ่กีิหอ้ง 
ของเรอืนไทยแบุบุเก่ิาคล้ายฝาแฝด	ตัอนคำา่ท่ีหลอดไฟฟ้าม่ไีม่่ม่ากิ	จงึม่องดเูหน็เป็นภาพ 
คล้ายเงามื่ด	 ดูแล้วรู้สึักิว้งเวง	 เพราะความ่เงียบุสัง้ดและตั้องอยู่คนเดียวกิลาง 
พระราชั้ว้งโบุราณ	ที่ไม่่ม่ีบุ้านร้บุรองใกิล้	ๆ	ที่ม่ีคนพ้กิอยู่เลย

	 ม่องจากิระเบุยีงและประตับูุา้นไม่ส้ัก้ิแบุบุโบุราณ	เหน็เจดยี	์และซากิโบุราณสัถาน 
และตัน้ไม่เ้กิา่แกิโ่ดยรอบุ	เหน็เป็นเงาดำาทะมึ่นในความ่ม่ดืสัลว้และความ่เงียบุสังด้	ย่ิงทำาให้ 
รู้สัึกิว้งเวงม่ากิขึ�น	 ใจคิดถึงภาพชั้ีวิตัคนโบุราณแตั่งเสัื�อผ้าชัุ้ดสัุโขท้ย	 และคิดไปว่า 
คงมี่วิญญาณของบุรรพบุุรุษท่ีคอยเฝ้าร้กิษาโบุราณสัถานเกิ่าแก่ิแห่งนี�	 ก็ิทำาให้รู้สึักิ 
เริ่ม่กิล้วผีขึ�นม่าท้นที

	 ผม่รีบุเดินเข้าห้องนอน	 และสัำารวจภายในห้องนอนตั่อ	 พบุว่า	 ประตัูหน้าตั่าง 
เป็นแบุบุบุ้านทรงไทยโบุราณ	ท่ีแกิะสัลก้ิไม้่ไว้สัวยงาม่	และไม่่ม่กีิลอน	แต่ัใช้ั้ไม้่ข้ดแตัะร่องไว้ 
หลวม่	ๆ	เวลาลม่พ้ดหน้าตั่างกิ็จะเคลื่อนตั้วเกิิดเสัียงด้งกิรอบุแกิรบุตัลอดเวลา	สัล้บุกิ้บุ 
เสัยีงของลม่ท่ีพด้ผ่านต้ันไม่แ้ละตัน้สันโดยรอบุ	เกิดิเสัยีงคล้ายคนร้องครวญคราง	ทำาให้ 
รู้สัึกิกิล้วผีเพ่ิม่ม่ากิขึ�น	 แม่้ผม่จะฝึกิความ่กิล้าแข็งของจิตัใจท่ีมี่ภูม่ิตั้านทานท่ีไม่่กิล้วผี 
ม่าแตั่เด็กิกิ็ตัาม่

	 บุรรยากิาศิว้งเวงและเสัียงสัายลม่ท่ีพ้ดด้งหวิว	 ๆ	 และเสีัยงหน้าตั่างขย้บุโยกิเยกิ 
ตัาม่ลม่	 จึงทำาให้ผม่นอนไม่่หล้บุ	 และสัม่้ยน้�นไม่่ม่ีโทรศิ้พท์ม่ือถือเพื่อจะตัิดตั่อขอย้าย 
ไปนอนที่โรงแรม่ในเม่ืองได้

	 ผม่เปิดไฟฟ้าทุกิดวงในห้อง	นอนตัาลืม่โพลงจ้องไปที่หน้าตั่างและประตัูห้องตัลอด	 
หว้่นวิตักิในใจว่าเม่ื่อไรจะม่ีผีคนโบุราณเปิดเข้าม่า	 เพราะย่ิงดึกิลม่ย่ิงพ้ดแรงม่ากิขึ�น	 
จนม่เีสัยีงคลา้ยคนร้องครวญครางสัลบุ้กิบุ้เสีัยงรอ้งของจิ�งจกิและตัุก๊ิแกิ	ยิง่เพิม่่บุรรยากิาศิ 
ให้รู้สัึกิกิล้วผีเพิ่ม่ม่ากิขึ�นตัาม่ลำาด้บุ

	 สัิง่ท่ีทำาไดใ้นกิารเพ่ิม่พลง้จติัลดความ่กิลว้ผ	ีคือ	พยายาม่พนม่ม่อืไหวพ้ระและแสัดง 
ความ่เคารพตัอ่สัิง่ศิก้ิดิ�สัทิธิิ�ใหช้ั้ว่ยคุม้่ครอง	รวม่ท้�งใชั้ผ้า้ขาวม่า้และผา้ขนหนผูกูิและรด้ 
ไม้่ข้ดแตัะท่ีหน้าตัา่งและประตั	ูใหแ้น่นม่ากิขึ�น	เพือ่ลดเสีัยงดง้เม่ือ่ลม่พด้แรง	โชั้คดท่ีีไม่มี่่ 
กิลิ่นธิูป	คว้นเทียน	และกิลิ่นสัาบุผีโชั้ยเข้าม่าเหม่ือน	ที่	รพ.จุฬาฯ	และกิารอธิิษฐานจิตั 
เชั้่นเคยทำา	ซึ่งได้ผลดีที่	รพ.จุฬา	ที่เล่าม่ากิ่อน	ได้กิล่าวในใจกิ้บุผีว่า	ตัอนเชั้้าจะทำาบุุญ 
ใส่ับุาตัรพระอทิุศิบุุญกิศุิลให้บุรรดาวญิญาณและผท่ีีเฝ้าบุ้านรบุ้รองและโบุราณสัถานแห่งนี�	 
จนจิตัเริ่ม่สังบุลงและเริ่ม่ง่วงนอนจึงสัาม่ารถหล้บุได้บุ้างยาม่ใกิล้สัว่าง
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	 ตัอนเช้ั้าทีม่ต้ัอนร้บุม่าร้บุผม่ไปทานอาหารเช้ั้า	 ถาม่ผม่ว่านอนหล้บุดีไหม่?	 คงจะ 
สัง้เกิตัริ�วรอยใบุหน้าผม่ท่ีอาจดูอดิโรย	ซ่ึงผม่คนก็ิตัอ้งทำาฟอร์ม่ผูน้ำาท่ีดี	บุอกิว่าหลบุ้สับุาย 
แตัอ่าจแปลกิท่ีทำาให้นอนดึกิไปหนอ่ย	ท้�ง	ๆ 	ท่ีในใจมี่ขุน่เคืองบุ้างท่ีพวกิเขาเอาผม่ม่าปลอ่ย 
เกิาะนอนอ้างว้าง	กิล้วผีอยู่คนเดียว

	 สัรปุบุทเรียนกิารไม่่กิลว้ผี	จึงอยู่ท่ีประสับุกิารณ์เคยเผชิั้ญและฝกึิให้ม่คีวาม่กิล้าแข็งของ 
จิตัใจ	 แบุบุม่ีภูม่ิตั้านทานตั่อภาวะกิารกิล้วผี	 มิ่ให้เกิิดความ่กิล้วม่ากิจนสัตัิแตักิหรือขาดสัตัิ	 
(Panic)	 จนม่องเห็นภาพหลอน	(Hallucination)	 รวม่ท้�งไม่่เช่ืั้อไม่่ลบุหลู่เรื่องวิญญาณและ 
สัิง่ศิก้ิดิ�สัทิธิิ�ท่ีคุม้่ครองสัถานท่ีโบุราณเก่ิาแก่ิไว้	ด้วยกิารกิราบุไหว้แสัดงความ่เคารพเม่ื่อไปพก้ินอน 
ในสัถานที่ด้งกิล่าวทุกิคร้�ง
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Hollywo
od

“คติพจิ๋น์ ปรัช้ญ่าดี ๆ จิ๋ากช้ีวิตแบบต่าง ๆ ในภูาพยนตร์

มปีระโยช้น์ในการเรยีนร้�ประสบการณ์ช์้วีติแบบตา่ง ๆ  และ

แรงบนัดาลใจิ๋ในการใช้�ช้วีติที�ประสบความสข้็ ความสำาเรจ็ิ๋ 

ล�มเหลว และการอดทน ต่อส้�ช้ีวิตที�หลากหลาย”

บทที่ 9

คํติพจินิ์ และปรัชญาดี ๆ จิากภัาพยนิตร์ฮ่อลลีวิูด ชุดที่ี� 2
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	 ว้นนี�เช่ั้นเคยช่ั้วงพก้ิฟืน้และหยุดอยู่บุ้านต้ัานโควดิ	หลง้จากิดูภาพยนตัร์ฮอลลีวดูในเคเบิุล 
ทีวีว้นคืนละสัองเร่ือง	 ประเภทภาพยนตัร์ชั้ีวิตัดราม่่าแบุบุดูคล้ายชั้ีวิตัจริง	(Realism)	 และ 
ดูเป็นธิรรม่ชั้าตัิดี	(naturalism)	 จากิเคเบุิลทีวี	 รายกิาร	 NEFFILX	 และอ่ืน	 ๆ	 เพื่อแกิ้โรค 
นอนไม่่หล้บุ	 และจดคตัิพจน์และปร้ชั้ญาดี	 ๆ	 ไว้ในสัมุ่ดโน้ตั	 ตับุแตั่งเป็นสัำานวนไทย	 สัะสัม่ 
ได้อีกิหลายเรื่องเพิ่ม่ม่าอีกิจากิเดิม่ด้งนี�

1.	 “เม่ื่อนึกิถึงเร่ืองราวท่ีผ่านม่าในอดีตักิาล	 ท่ีเคยม่ีความ่สัุข	 และประท้บุใจ	 กิ็อยากิ 
ย้อนเวลากิลบุ้ไปหาม้่นอีกิ”

2.	 “จงช่ั้วยเหลือคนอ่ืน	เม่ื่อย้งม่เีวลา	และโอกิาสัในชั้วีติัท่ีเหลอือยูน้่อยลงทุกิท”ี

3.	 “จงตั้�งเวลานาฬิิกิาไว้ล่วงหน้า	 ให้เร็วไปห้านาทีทุกิว้น	 ร้บุรองว่าชั้่วยชั้ีวิตักิารงาน 
ได้ทุกิงาน”

4.	 “สัิง่ท่ีย้งค้างคา	คอื	ความ่จริงท่ีอยู่ในใจ	และไม่่ยอม่รบุ้ม้่น”

5.	 “กิรงุโรม่ม่ไิด้สัร้างได้เสัร็จภายในเวลาวน้เดียว”

6.	 “ถ้าคุณกิล้าฝัน	คุณก็ิจะม่ไีด้ด้งฝัน”

7.	 “ทำาอย่างไร	จึงจะอยู่ก้ิบุความ่ฝัน	และความ่ปรารถนาท่ีฝันไว้ต่ัอไปได้”

8.	 “เม่ื่อมี่อะไรท่ีไม่่ได้เป็นไปตัาม่ท่ีเราต้ัองกิาร	ม่ก้ิจะมี่เหตัผุลท่ีย่ิงใหญ่เสัม่อ”

9.	 “ห้วใจท่ีไม่่แขง็แกิร่ง	ม้่กิอยู่ท่ีร่างกิายและจติัใจท่ีกิำาลง้อ่อนแอ”

10.	“ไม่่ตั้องหว้่นไหวและเครียด	 เม่ื่อพบุกิ้บุสัิ่งท่ีน่าหว้่นวิตักิ	 ตั้องกิล้าและมุ่่งม่้่นท่ีจะ 
ผ่านไปให้ได้ในท่ีสัดุ”

11.	“ความ่มื่ดใน	Social	media	คือ	กิารหลงตัว้เองและใจแคบุ”

12.	“เป็นกิารยากิม่ากิ	ท่ีจะแยกิระหว่างความ่แตักิต่ัางของโลกิในความ่คดิของเรา	กิบุ้โลกิ 
แห่งความ่เป็นจริง”

13.	“จงใช้ั้ความ่รก้ิ	และประค้บุประคองชีั้วติัคู	่อย่าให้ถึงจดุท่ีเกินิจะทน”

14.	“กิารถกูิดหูม่ิ่น	และเหยยีดหยาม่ดแูคลน	ทำาให้เกิดิพลง้แข็งแรงทางปัญญา”

15.	“ผูช้ั้อบุบุริจาคทำาบุุญจรงิ	ๆ	ม้่กิไม่่ชั้อบุแสัวงหาช่ืั้อเสัยีง”

16.	“บุางที	 ผู้คนท่ีเปรียบุด้งปีศิาจร้ายท่ีเรารู้จ้กิ	 อาจดีกิว่าผู้คนท่ีเปรียบุด้งปีศิาจร้าย 
ที่เราไม่่รู้จ้กิ”

17.	“ถ้าอยากิย่ิงใหญ่	ต้ัองกิล้าท่ีจะก้ิาวไปข้างหน้า	และต้ัองกิล้าหาญ	และท้าทาย”
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18.	“ถ้าย้งเป็นผูต้ัาม่	ไม่่เป็นผูน้ำา	กิจ็ะไม่่สัาม่ารถกิำาหนดอนาคตัตันเองและองค์กิรได้”

19.	“เม่ือ่เราคิดและพูดในสัิง่ท่ีเรารูสึ้ักิว่าด	ีแต่ัถ้ามี่คนม่าช่ั้วยคิดด้วยกิบุ้เรา	ก็ิคอืสัิง่ท่ีงดงาม่
และม่คีณุค่า”

20.	“คุณม่ทีางเลอืกิสัาม่ทาง	คุณจะเลอืกิทางเลอืกิอะไรก่ิอน	1)	ทางท่ีถกูิต้ัอง	2)	ทางท่ีดี	
ม่ปีระโยชั้น์	3)	ทางท่ีคณุเลอืกิ”
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บทที่ 10

“มอง คํิด และที่ําอย่างไรดี ชีวิิตจิึงจิะไม่ทีุ่กข์มาก 
และมีคํวิามสืุขยั�งยืนิ”

“หลกัการมอง คดิ พด้ ทำาในสิ�งที�ดงีาม มองโลกและคนเช้งิบวก โดยใช้�ธรรมะ และ

หลกัศาสนาต่าง ๆ ช่้วยด�วย เพื�อให�มชี้วีติที�ไม่ท้กข์็มากและมคีวามสข้็อย่างยั�งยืน 

โดยมองว่าท้กสรรพสิ�งล�วนเป็นอนจิิ๋จัิ๋ง ไม่เที�ยงแท� ไม่คงอย่้ตลอดไป ร้�จิ๋กัปล่อยวาง 

ให�จิ๋ติว่าง กจ็ิ๋ะท้กข์็น�อยลง และทำาให�มคีวามสข้็อย่างพอเพียง”
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	 ม่ีเวลาว่างอยู่บุ้านต้ัานโควิดม่ากิ	 ผม่ได้ลองคิดวิเคราะห์ย้อนอดีตั	 เรื่องความ่ทุกิข์ 
ของชีั้วิตัในว้ยเด็กิ	และกิารทำางานม่าจนถึงวย้ชั้ราภาพ	ดูแล้วกิค็ล้ายกิารผจญภย้กิบุ้ความ่ทุกิข์ 
และปญัหาอปุสัรรคของชั้วิีตั	แตัโ่ดยธิรรม่ชั้าตัขิองผม่อาจชั้อบุม่องโลกิเชั้งิบุวกิและม่คีวาม่สัขุ	 
สันุกิกิ้บุชั้ีวิตั	 และงาน	 กิ็เลยมี่ความ่สัุขหลากิหลาย	 และใชั้้ธิรรม่ะเป็นพล้งในกิารปล่อยวาง 
ความ่ทุกิข์	 และสัร้างกิำาล้งใจให้ทนทุกิข์ได้	 ก็ิม่ีความ่สุัขตัาม่ม่า	 ว้นนี�จึงขออนุญาตัเล่าเรื่อง 
ตัาม่ห้วข้อข้างบุน	ที่อาจเป็นประโยชั้น์ในกิารแลกิเปลี่ยนเรียนรู้

1.	 หลก้ิกิารม่องชั้วีติัและงานของผม่อย่างงา่ย	ๆ 	กิอ่น	คอื	คิด	พดู	ทำา	อะไร	ในสัิง่ท่ีถกูิตัอ้ง 
ดงีาม่	จะไมท่ก่ขม์่ากิ	และม่คีีวัามส่ข	โดยม่คีีตธิีริริม	สัอนไวว้า่	“สวัริริคีอ์ยูใ่นีอก นีริกอยู่ 

ในีใจั”	หรอืความ่รูส้ักึิด	ีๆ 	ท่ีทำาใหเ้ราเปูน็ีสข่	และความ่รูส้ักึิไม่่ดท่ีีทำาใหเ้ราเปูน็ีทก่ข ์อยูท่ี�ใจั 

ของเริาเอง	จึงตั้องฝึกิใจให้ม่ีก่ศลจัิต	คือ	คิดดี	พูดดี	ทำาดี	เรากิ็น่าจะสัุขม่ากิกิว่าทุกิข์

	 ท่านพระคุณเจ้าพุทธิทาสั	 ท่านก็ิสัอนให้ม่องโลกิม่องคนแบุบเหิรีิยญ่สองด�านี  

ย่อม่ม่ีท้�งดีและไม่่ดี	 ด้งท่ีท่านสัอนว่า “การิจัะหิาคีนีดีเลิศท่กทางนี่าจัะหิายากเหิม้อนี 

หิาหินีวัดเต่า?”	และ “เขาเลวับ�าง ช่างหิัวัเขา จังเล้อกเอาสิ�งดีเขามีอยู่ เปู็นีปูริะโยชนี์ 

โลกบ�างยังน่ีาดู สว่ันีที�ชั�วัอย่าไปูริู�ของเขาเลย”	ผม่จึงชั้อบุมองเชิงบวัก	ในแง่ดไีว้กิอ่นเสัม่อ 
คอืใชั้ค้วาม่คดิลกึิ	ๆ 	เชั้งิลบุใหน้อ้ยลง	แต่ัใช้ั้ความ่รูส้ักึิด	ีๆ 	ของความ่รก้ิ	ความ่ปรารถนาดี 
อย่างจริงใจให้ม่ากิขึ�นและยิ�ม่ให้กิ้นไว้กิ่อน	 สัร้างมิ่ตัรไม่ตัรีท่ีดีม่ากิ	 และม่องว่าปัญหา 
อปุสัรรคสัิง่ไม่่ดี	ไม่่ถกูิใจ	ความ่ทุกิข	์ความ่สุัข	ย่อม่ต้ัองประสับุเป็นธิรรม่ดา	ซ่ึงทุกิสัรรพสัิง่ 
ล้วนเป็นอนิจจ้ง	 ไม่่เท่ียงแท้	 ล้วนไม่แนี่นีอนีคีงที�	 ย่อม่มีอยู่และหิมดไปู	 จึงทำาให้เรา 
ไม่่ยึดม่้่นให้ทุกิข์ม่ากิ	 หรือสัุขล้นม่ากิเกิินไป	 จนลืม่ตั้วหลงตั้วเอง	 และรู้จ้กิปล่อยวาง 
ให้จัิตวั่างกิ็จะทุกิข์น้อยลงและทำาให้ม่ีความ่สัุขอย่างพอเพียง

2.	 ทุกิคืนกิ่อนนอน	 ผม่จะสัวดม่นต์ับุทพิริะธีริริมจัักริกัปูปูวััตนีสูตริ	(ท่ีทางพุทธิเช่ืั้อว่า 
เป็นม่งคลที่ดีม่ากิ	 ทำาให้สัุขภาพดีและอายุยืนยาว	 ทำาให้สัิ่งที่ร้ายกิลายเป็นดี)	 เพราะม่ี 
คำาสัอนของพระพทุธิเจา้ท่ีด	ีๆ 	เตัอืนใจไวม้่ากิ	เชั้น่	ใหม้่องวา่ความ่ทกุิขเ์ปน็ของธีริริมดา  

ของชั้ีวิตัที่ไม่่แน่นอน	ไม่่คงที่	ย่อม่ม่ีท้�งทุกิข์และสัุข	เชั้่น	กิารพล้ดพรากิสัิ่งที่ตันร้กิและ 
นบุ้ถือ	กิารพบุสัิง่ท่ีไม่่ชั้อบุ	เกิดิ	แกิ	่เจบ็ุ	ตัาย	เปน็สัิง่ธิรรม่ดา	รวม่ท้�งกิารม่กีิเิลสั	รก้ิ	โลภ	 
โกิรธิ	หลง	และตั้ณหาความ่ทะยานอยากิสัาม่อย่าง	คือ	อยากิม่ีอยากิเป็น	 (ภวัตัณหิา)  

เชั้น่	อยากิรำ่ารวย	ไดต้ัำาแหนง่มี่อำานาจ	และไม่่อยากิเลกิิหรอืหยดุ	เม่ือ่รวยแล้วกิม็่อีำานาจ
แล้วกิ็อยากิรวย	และม่ีอำานาจตั่อไปอีกิ (อภิวัตัณหิา)	และกามตัณหิา 

	 รวม่ท้�งโลกธีริริมแปูด	(กิารม่ีและไม่่ม่ี	ลาภ	ยศิ	สัรรเสัริญ	สัุข)	ถ้าเรารู้เท่าท้น	ม่ีสติ  
ศีล สมาธีิ ปู้ญ่ญ่า	ลด	ละ	เลิกิ	ไม่่หว้่นไหว	ลดอัตตาลง	ปล่อยวางลงได้บุ้าง	เรากิ็จะ 
ไม่่ทุกิข์ม่ากิ	และม่ีความ่สัุขม่ากิกิว่าทุกิข์	 จากิรู้จ้กิพิจารณา	ริู�เท่าทันี	ตั้�งสัตัิให้ถูกิตั้อง 
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ตัอ่สัภาวะอน้หมุ่นเวียนเปลีย่นแปลงอยู่เสัม่อ	ท้�งท่ีเป็นอฏิิฐาริมณ์	คอื	ช่ืั้นชั้ม่น่าปรารถนา 
นา่ชั้อบุใจตัาม่ท่ีอยากิได้	และท่ีเป็นอณิฏิฐาริมท่ีขม่ข่ืน	ไม่น่่าปรารถนา	ไม่น่่าพอใจ	และ 
น่าร้งเกิียจและเกิลียดกิล้ว

3.	 ผม่ลองม่องแนวคิดกิารสริ�างแริงจูังใจัหรือความ่ต้ัองกิารม่นุษยต์ัาม่บุ้นได	5	ข้�นของ	 
Maslow	 ท่ีว่า	 เม่ื่อคนเราได้สัม่ความ่ตั้องกิารข้�นใดกิ็จะม่ีความ่สัุขและแรงบุ้นดาลใจ 
อยากิได้ในสัิง่ท่ีต้ัองกิารท่ีมี่คณุค่าสังูในข้�นสูังม่ากิขึ�นตัาม่ความ่สัาม่ารถและความ่ปรารถนา 
ของตันเอง	ตัาม่ลำาดบุ้ข้�น	เชั้น่	ขั�นีที� 1	ความ่สัขุและพงึพอใจจากิเริม่่บุรรลุคีวัามต�องการิ 

พิ้�นีฐานี ขั�นีที� 2	ความ่ปลอดภ้ยและม่้่นคง	อย่างม่ีความ่สัุข	ความ่พึงพอใจตั่อจากิน้�น	 
แรงบุ้นดาลใจและแรงจูงใจก็ิจะเพิ่ม่สูังม่ากิขึ�น	 ๆ	 ตัาม่ลำาด้บุ	 สัู่ขั�นีที� 3	 ท่ีตั้องกิารได้ 
ร้บุยอม่ร้บุคุณค่าในสั้งคม่	และขั�นีที� 4	กิารได้ร้บุกิารยกิย่องม่ีชั้ื่อเสัียงเกิียรตัิยศิม่ากิขึ�น	 
จนถึงขั�นีที� 5 เป็นความ่ตั้องกิารสัูงสัุดของชั้ีวิตั	เม่ื่อบุรรลุกิารได้ร้บุกิารยอม่ร้บุในสั้งคม่	 
และยกิย่องในคุณค่าและความ่สัำาเร็จสัูงสัุดของตันเอง	จนบุรรลุขั�นีสูงส่ดข้�นจิตัวิญญาณ 
หรือปัญญาที่ได้ประจ้กิษ์ในคุณค่าสัูงสัุดของตันเองและได้นำาไปใชั้้เป็นประโยชั้น์ตั่อม่วล 
ม่นษุยชั้าตั	ิด้งท่ีผม่พบุวา่ตันเองม่คีวาม่สัขุท่ีบุรรลมุ่าหม่ดแลว้ท้�งหา้ข้�น	และม่องความ่ทกุิข์ 
และปัญหาอุปสัรรคเป็นสิ�งท�าทาย สนี่ก	ม่ีความ่สัุขที่เอาชั้นะม่้นได้	และถ้าเอาชั้นะไม่่ได้ 
กิป็ูลอ่ยวัางวา่เป็นธิรรม่ดาโลกิ	กิไ็ม่่ทกุิข์ไปกิบุ้ม้่น	ดง้เรือ่งเล่าตัำานานชั้วีติัและงานท่ีเคยเลา่ 
ในเฟซบุุ๊กิไปแล้ว	

4.	 ความ่สัุขที่ย้่งยืนในความ่คิดและประสับุกิารณ์ชั้ีวิตั	90	ปีของผม่	คือ

1.	คีวัามส่ขที�เกิดจัากการิใหิ�และทำคีวัามดีเพิ้�อส่วันีริวัมและมนี่ษัยชาติ แบบ 

ปูิดทองหิลังพิริะ โดยไม่หิวัังผ่ลตอบแทนี	 และด้วยเม่ตัตัากิารุณย์	 ตัาม่คีติพิจัน์ี 

ของผม่	คือ “อยากใหิ� อยากช่วัย ริวัยนี�ำใจั ใฝ่และใช�วัิชา พิาคีู่คี่ณธีริริม” และ 

ปูริชัญ่า “นี�ำชาคีริึ�งถึ�วัย”	โดยนำ�าชั้า	หม่ายถงึ	ความ่รู	้ทรพ้ย์สันิเงนิทองท่ีพยายาม่ 
หม่้น่เตัิม่ใหเ้ตั็ม่ถ้วย	แล้วรนิแบุง่ปนัใหผู้ส้ัม่ควรชั้ว่ยเหลือใหเ้หลือไวเ้พยีงครึ่งถว้ย	 
กิ็ม่ีความ่สัุขพอเพียง

	 ความ่สุัขและความ่สัำาเร็จสัม่ปรารถนาของผู้อ่ืนท่ีเกิิดขึ�น	 จากิกิารชั้่วยเหลือ 
ของเราโดยไม่่หว้งผลตัอบุแทนก็ิทำาให้ผม่เกิิดความ่ปิตัิยินดีและสัร้างความ่สัุข 
และแรงบุ้นดาลใจแบุบุนี�ใหเ้กิดิขึ�นใหม่่สัะสัม่ตัอ่ไปอกีิอยา่งย้ง่ยนื	เม่ือ่ยอ้นระลกึิถงึ 
ตวััอยา่งเช่ั้น	ท่ีเป็นท่ีทราบุกิน้ดีวา่ผม่มี่ความ่ชั้อบุใช้ั้ความ่เม่ตัตัาและความ่สัาม่ารถ 
เฉพาะต้ัวทางกิารวิจ้ยและวิชั้ากิารเพือ่ช่ั้วยเหลอืแนะนำา	ข้าราชั้กิารและนก้ิวิชั้ากิาร
กิระทรวงสัาธิารณสุัข	 ในกิารทำาผลงานวิชั้ากิารลงพิม่พ์ในวารสัารเพื่อกิารเลื่อน 
ตัำาแหน่งทางวิชั้ากิารให้ซีสังูขึ�น	หรอืกิารทำาวทิยานิพนธ์ิ	และกิารชั้ว่ยเขียนจดหม่าย	
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Recommendations	ในกิารขอทนุไปศิกึิษาปรญิญาโทเอกิในและตัา่งประเทศิ	หรอื 
เพ่ือกิารได้ไปร้บุกิารฝึกิอบุรม่แพทย์เฉพาะทาง	 รวม่ท้�งกิารช่ั้วยแนะนำากิารเขียน	 
Recommendation	 เพื่อกิารเลื่อนชั้้�นตัำาแหน่งที่เขาควรจะได้ร้บุ	ฯลฯ	ให้สัม่หว้ง	
โดยผม่	 ไม่เคียจัำว่าเคยช่ั้วยใครไปบุ้างกิี่ร้อยคน?	 ม่ารู้ภายหล้งก็ิเม่ื่อเขาบุางคน 
ม่าเลา่ใหฟ้งัและขอบุคณุเม่ื่อพบุปะกิน้	หรอืบุางคนกิม็่าเยีย่ม่ไหวค้ารวะในวน้ปีใหม่่ 
ทุกิปี	อ้นเป็นความสุุขอีีกแบบของผม่

2. คีวัามส่ขที�ยั�งยน้ีจัากคีวัามดงีามและคีวัามเจัริญิ่งอกงามของชวีัติ ตามหิลกัธีริริม 

และหิลักคี่ณธีริริมของพิริะสัมนีาสัมพิ่ทธีเจั�า และหิลักศาสนีาต่าง ๆ

	 ตัาม่ที่พระคุณเจ้าพระพรหม่คุณาธิรณ์	ท่านี ปู.อ.ปูย่ตโต	สัอนไว้	ที่ผม่ยึดม่้่น 
ตัลอดม่าเพื่อประกิอบุกิารดำาเนินชั้ีวิตัและงานให้ม่ีความ่สัุขความ่เจริญงอกิงาม่ 
ของชั้ีวิตัอย่างย้่งยืน	โดยขอยกิม่าสัองธิรรม่ะ	คือ	

2.1	การิมีอาริยะวััฒิิทั�ง 5	ได้แกิ่

1.	 ความ่สุัขและเจริญงอกิงาม่ด้วยศริัทธีา	 คือ	 ให้ม่ีความ่เชั้ื่อความ่ม่้่นใจ 
	 ในพระร้ตันตัร้ย	และในกิารที่จะทำาความ่ดี	ม่ีหล้กิยึดเหนี่ยวจิตัใจ

2.	 ความ่สัุขและเจริญงอกิงาม่ด้วยศีล	คือ	ให้ม่ีความ่ประพฤตัิดีงาม่	สัุจริตั	 
	 รู้จ้กิเลี�ยงชั้ีวิตั	ม่ีวิน้ย	และม่ีกิิริยาม่ารยาทงดงาม่

3.	 ความ่สุัขและเจริญงอกิงาม่ด้วยส่ตะ	 คือ	 ให้ม่ีความ่รู้จากิกิารเล่าเรียน 
	 สัล้บุตัร้บุฟัง	 โดยแนะนำาหรือขวนขวายให้ศิึกิษาหาความ่รู้ท่ีจะฟื้นฟู 
	 ปร้บุปรุงชั้ีวิตัจิตัใจ(1)

4.	 ความ่สุัขและเจริญงอกิงาม่ด้วยจัาคีะ	 คือให้ม่ีความ่เอื�อเฟื้อเผื่อแผ่	 
	 ม่ีนำ�าใจตั่อกิ้น	และพอใจทำาประโยชั้น์แกิ่เพื่อนม่นุษย์(2)

5.	 ความ่สัุขและความ่เจริญงอกิงาม่ด้วยปู้ญ่ญ่า	คือ	ให้ม่ีความ่รู้คิด	เข้าใจ 
	 เหตัุผล	รู้ดี	รู้ชั้้่ว	รู้คุณโทษ	ประโยชั้น์	ม่ิใชั้่ประโยชั้น์	ม่องสัิ่งท้�งหลาย 
	 ตัาม่ความ่เป็นจริง	 ม่ีวิจารณญาณ	 รู้จ้กิใชั้้ปัญญาพิจารณาเหตัุปัจจ้ย	 
	 แกิ้ไขปัญหา	และจ้ดทำาดำาเนินกิารตั่าง	ๆ	ให้ได้ผลดี

-----------------------------------------
(1) สัม่เด็จพระม่หิตัลาธิิเบุศิรอดุลยเดชั้วิกิรม่	พระบุรม่ราชั้ชั้นกิ	ในหลวงร้ชั้กิาลที่	9	 
“พระบุดิาแหง่กิารแพทยแ์ผนปจัจุบุ้น”	ทรงสัอนแพทย์ไว้ว่า	“ความ่สัำาเร็จทีแ่ทจ้ริงม่ิใชั้่ 
อยู่ท่ีความ่รูอ้ย่างเดียว	แตัอ่ยู่ท่ีความ่สัาม่ารถนำาความ่รูน้้�นม่าประยุกิตั์ให้เกิดิประโยชั้น์ 
ตั่อม่วลม่นุษยชั้าตัิ”
(2) ทรงสัอนแพทย์ไว้ว่า	“ขอให้ถอืประโยชั้น์ส่ัวนตันเป็นกิจิท่ีสัอง	ประโยชั้น์เพือ่นม่นษุย์ 
เป็นกิจิท่ีหนึง่	แล้วลาภ	เกีิยรติัยศิจะตักิม่าเอง	ถ้าท่านทรงธิรรม่ะแห่งวิชั้าชีั้พให้บุริสุัทธิิ�”
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2.2	 กิารมีฆาริวัาสธีริริม 4 ปูริะการิ	คือ

1.	 สัจัจัะ ความ่จริง	คือ	ดำารงม่้่นในสั้จจะ	ซื่อตัรง	ซื่อสั้ตัย์	จริงใจ	พูดจริง 
	 ทำาจริง	จะทำาอะไรกิ็ให้เป็นที่เชั้ื่อถือไว้วางใจได้

2.	 ทมะ	ฝึกิตัน	คอื	บุ้งคบุ้ควบุคุม่ตันเองได	้รูจ้้กิปรบุ้ตัว้	และแกิไ้ข	ปรบุ้ปรงุ 
	 ตันเองให้เจริญกิ้าวหน้าดีงาม่ยิ่งขึ�นอยู่เสัม่อ

3.	 ขันีติ	 อดทน	 คือ	 มุ่่งหน้าทำาหน้าท่ีกิารงานด้วยความ่ขย้นหม่้่นเพียร	 
	 เข้ม่แข็ง	อดทน	ไม่่หว้่นไหว	ม่้่นใจในจุดหม่าย	ไม่่ท้อถอย	

4.	 จัาคีะ	เสัยีสัละ	คือ	มี่นำ�าใจเอื�อเฟือ้	ชั้อบุช่ั้วยเหลือเกิื�อกิลู	บุำาเพ็ญประโยชั้น์ 
	 สัละโลภละทิฐิม่านะได้	ร่วม่งานกิ้บุคนอื่นได้	ไม่่ใจแคบุ	เห็นแกิ่ตั้ว	หรือ 
	 เอาแตั่ใจตันและประโยชั้น์สั่วนตัน
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บทที่ 11

ดูละคํรที่ี�วิีเร่�อง “กงกรรม” จินิจิบ คิํดอย่างไร

“โบราณ์สอนไว�ว่า “ด้ละคร 

ให�ย�อนด้ตัว” เพราะการสร�าง 

ละครโทรทัศน์ที�มีค้ณ์ภูาพดี 

เช้ิงสร�างสรรค์ ค้ณ์ธรรม และ 

การเรียนร้�วิถีช้ีวิต วัฒนธรรม  

ประเพณ์ี สังคม สิ�งแวดล�อม  

ผู้้�คนในย้คสมัยต่างๆ ดัง 

ละครเรื�อง “กงกรรม นับว่ามี 

ค้ณ์ประโยช้น์ที�สะท�อนภูาพ  

วิถีชี้วิต ค้ณ์ธรรม และหลัก 

ความเชื้�อทางพท้ธศาสนา คอื 

“กฎแห่งกรรม” ที�ช้่วยสอนใจิ๋ 

ให�ควรม่้งทำาความดี ลดละ 

ทำาความชั้�ว และมคีวามกตญั่ญู้”
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	 เม่ื่อคืนเป็นคืนส่ดท�าย ที่ผม่ตั้องตัาม่ดูละครทีวีชั้่อง	3	เรื่อง	“กงกริริม”	จนจบุ	ผม่จำาคำา 
โบริาณสัอนไว้ว่า	“ดูละครให้ย้อนดูตั้ว”	จึงลองสัะท้อนความ่คิดของตันเอง	ว่าม่องดูละคีริชีวัิต 
เรื่องนี�อย่างไร?

1.	 กิ่อนอื่น	ผม่ในฐานะตั้วแทนคีนีดู	ตั้องขอแสัดงความ่ชั้ื่นชั้ม่ที่นาน	ๆ	ผม่จึงจะเล้อก 
ดลูะครทวีท่ีีมี่ค่ีณภาพิดีมาก	และค่ีณคีา่ปูริะโยชนีส์งูที�ทำใหิ�ต�องตัดิตัาม่ดูจนจบุ	เพราะเบ่ืุอ 
ท่ีจะดูละครแบุบุนำ�าเน่า	 ไร้สัาระประโยชั้น์	 ละครดี	 ๆ	 ม้่กิแทรกิคีติพิจัน์ี	 หรือปูริัชญ่า 

ชวีัติท่ีดี	ๆ 	ท่ีทำาให้คนดูม่คีวาม่รูสึ้ักิและอารม่ณ์คลอ้ยตัาม่ดูเสม้อนีชีวิัตจัริงิ ตัาม่บุทท้องเรือ่ง 
และผู้แสัดงทุกิบุทที่แนีบเนีียนีสมจัริิง	ไม่่ดูเป็นกิารเสแสริ�ง	แบุบุที่เราม่้กิเรียกิว่า	ละคีริ 
นี�ำเนี่า	 ด้งท่ีได้พิสัูจน์ชั้้ดว่าละครเร่ืองนี�เป็นละครคี่ณภาพิดีมาก	 จากิกิารได้ร้บุรางว้ล 
ริะดบัชาต	ิคือ	รางว้ลนีาฏิริาช คีริั�งที� 11	ท้�งคี่ณพิงษั์พิัฒินี์  วัชิริบริริจัง	ผูก้ิำากิ้บุกิารแสัดง	 
และผูก้ิำากิบุ้ภาพ	ยอดเยี�ยม	คณุจฬุาม่ณผีูเ้ขยีนบุทประพน้ธิ	์และคณุยิง่ยศิ	ปญัญา	ผูเ้ขยีน 
บุทโทรท้ศิน์ยอดเย่ียม่	 รวม่ท้�งน้กิแสัดงท่กคีนีท่ีตั้�งใจทุ่ม่เทให้กิารแสัดงท่ีแนบุเนียน 
เสัม่ือนชีวัิตจัริิง 

2.	 คุณภาพท่ีดีม่ากิ	 ย้งรวม่ถึง	 กิารวางว้ตัถุประสังค์ของเร่ือง/โครงเร่ือง/กิารลำาด้บุ 
เช่ืั้อม่โยงของเรื่อง	 และกิารตั้ดตัอนกิารดำาเนินของเรื่องให้กิระช้ั้บุรวดเร็วไม่่น่าเบ่ืุอ/ 
สัาระของเรื่อง/ฉากิท่ีสัะท้อนเหตัุกิารณ์	 กิาลเวลาและสัถานท่ี/กิารเลือกิและลำาด้บุภาพ/ 
ภาษาพูด/เสัียง/เพลงและดนตัรีประกิอบุ/ตั้วแสัดงทุกิตั้ว	 ท้�งตั้วละครเอกิ	 ตั้วร้าย	 
ตั้วประกิอบุ	 ฯลฯ	 ตั่างได้ร้บุบุทท่ีแสัดงให้เห็นบุทบุาทและให้ความ่สัำาค้ญของทุกิคน 
ถ้วนหน้า ที�เช้�อมโยงกันีอย่างสัอดคล้อง	และผสัม่ผสัานกิลม่กิลืนกิ้นอย่างดียิ่ง	ฯลฯ

3.	 เม่ื่อดูละครเรื่องนี�จนจบุอย่างเพลิดเพลิน	 และเร้าอารม่ณ์	 แฟนคล้บุ	 ที่ตัิดตัาม่ชั้ม่ 
ละครคณุภาพเร่ืองนี�	คงจะม่คีวาม่รู้สักึิเห็ินีด�วัยกิบุ้ผม่ว่า	เปน็ละครชั้วีติัย�อนีย่คีของวิัถึชีวิีัต 
คนในชั้นบุทสัม่ย้เกิา่	ท่ีสัะท้อนภาพ	วิถชีั้วีติั	คณุธิรรม่	หลก้ิและความ่เช่ืั้อทางพุทธิศิาสันา	 
เกิีย่วกิบุ้	“ชะตาชวีัติ”	และ	“กฎแหิง่กริริม”	และมุ่ม่ม่องสัง้คม่สัิง่แวดลอ้ม่ทางสัง้คม่ของ 
ชั้นบุทไทย	ในชั้่วงปี	พ.ศิ.	2510	หรือ	50	กิว่าปีที่ผ่านม่าอย่างชัดเจันีดีม่ากิ

4.	 ดตูัาม่ท�องเริ้�องจนจบุ	น่าจะเปน็ละครชีั้วติัแนวโศิกินาฏกิรรม่	(Tragedy)	แตัก่ิห้็กิมุ่ม่ 
และจบุลงดว้ย	Happy	ending	ท่ีสัวยงาม่	ท่ีผูช้ั้ม่ม่คีวาม่สุัข	และไดเ้รยีนรูค้ตัธิิรรม่สัอนใจ 
ไว้ม่ากิม่าย	โดยเฉพาะกฎแหิ่งกริริม	ประเด็นสัำาค้ญของเรื่อง

5.	 นอกิจากิน้�น	 ดูตัาม่ท้องเรื่องจนจบุ	 ละครเรื่องนี�น่าจะผสัม่ผสัานแนวของละคร 
แหง่ธีริริมชาตนิียิม	(naturalism)	เพราะไดเ้หน็ถงึสัภาพทอ้งถิน่ชั้นบุทไทยสัม้่ยกิอ่น	และ 
ธิรรม่ชั้าติัสัิ่งแวดล้อม่	 ว้ฒนธิรรม่ขนบุธิรรม่เนียม่ประเพณี	 วิถีชั้ีวิตัของผู้คนชั้นบุทท่ี 
หลากิหลาย	 ฯลฯ	 ท่ีมี่ความ่เป็นธิรรม่ชั้าตัิ	 รวม่ท้�งน่าจะเป็นละครแฝงแนวสัจัจันิียม  
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(Realism)	 ท่ีสัะท้อนถึงชั้ีวิตัตัาม่คีวัามเปู็นีจัริิงตัาม่ธิรรม่ชั้าตัิ	 วิถีชั้ีวิตั	 ว้ฒนธิรรม่	 
ขนบุธิรรม่เนียม่ประเพณีของผู้คนในชั้นบุทไทยสัม้่ยยุคเกิ่า	 ท่ีคนส่ัวนใหญ่ม่ีความ่เช่ืั้อ	 
ศิร้ทธิา	 ยึดม่้่น	 ในศีลธีริริม	 และหิลักธีริริมของพุทธิศิาสันาของกิารมุ่่งทำคีวัามดี  

ไม่ทำคีวัามชั�วั	โดยเฉพาะความ่เชั้ื่อม่้่นในเรื่องของกิรรม่ดี	กิรรม่ไม่่ดี	และกฎแหิ่งกริริม  
ของกิารทำาความ่ดยีอ่ม่ไดด้	ีและทำาไม่ด่ยีอ่ม่ไดผ้ลรวม่ท่ีไม่่ด	ีอนัีเปูน็ีสจััธีริริม	ท่ีหลกีิหนี 
ไม่่พน้ผ่ลกริริมน้�น	ๆ 	และกิารรูส้ักึิสัำานกึิ	ยอม่รบุ้	เม่ือ่ได้ทำาผดิไปแลว้	กิก็ิลบุ้ม่าทำาความ่ดี 
รวม่ท้�งธิรรม่ะของความ่สัำานึกิกิารม่ีความ่กตัญ่ญููกตเวัทิตา

6.	 ตัาม่ภาษิตัโบุราณท่ีสัอนว่า	 “ดูละคีริใหิ�ย�อนีดูตัวั”	 ผม่จึงขออนุญาตัสริ่ปูบทเริียนี 

ในท้ศินะและมุ่ม่ม่องของผม่ได้ด้งนี�

1)	กิารประพฤตัิปฏิบุ้ตัิดี	 ปฏิบุ้ตัิชั้อบุ	 ด้วยกิารคิดดี	 พูดดี	 ทำาดี	 คิดและม่องคน 
ม่องโลกิเชั้งิบุวกิ	ลดละ	อคตั	ิกิเิลสั	ตัณ้หา	ไม่่อจิฉารษิยา	เบุยีดเบีุยน	ใหร้า้ยใคร	ยึดม่้่น 
ในธิรรม่ะสัำาค้ญ	ๆ 	เชั้น่	พรหม่วหิารธิรรม่	สัง้หวต้ัถธุิรรม่	อทิธิบิุาทสัี	่ฆราวาสัธิรรม่	ฯลฯ 
แม่้จะปฏิบุ้ตัิยากิ	แตั่ถ้าทำาได้กิ็ย่อม่ม่ีชั้ีวิตัที่ม่ีความ่สัุข	สังบุ	และสัำาเร็จสัม่หว้ง	

2)	 เรื่องราว	 เหตัุกิารณ์	 วิกิฤตัิกิารณ์	 ความ่สัุข	 ความ่ทุกิข์	 และโลกธีริริมแปูด  
(ม่แีละไม่่ม่ลีาภ	ยศิ	สัรรเสัรญิสัขุ)	และไตริลกัษัณ	์(แกิ	่เจ็บุ	ตัาย)	ลว้นเปน็สจััธีริริม  
ของกิารมี่อยู่และด้บุสัิ�นไป	 เป็นอนิจจ้งและความ่ไม่่เที�ยงแท�	 ท่ีหลีกิเลี่ยงไม่่ได้	 
จงึไม่่ควรยึดม่้น่ถอืม่้น่ให้เปน็ทกุิข์	กิง้วล	หรอืหลงชั้ืน่ชั้ม่ม่ากิไป	และรูจ้ก้ิปลอ่ยวาง 
เพราะไม่่นานกิ็หิมดและผ่่านีไปูตัาม่สั้จธิรรม่

3)	กิารคดิ	พูด	ทำา	ท่ีไม่่ด	ีเม่ื่อทำาไปแล้วเอากลับคีน้ีม่าไม่่ได้	เชั้น่	กิารใช้ั้อารม่ณ์รา้ย 
โม่หะ	โทสัะ	ด่าทอ	ทะเลาะวิวาท	ทำารา้ยกิน้	ฯลฯ	แม่เ้ลิกิรากิน้ไปแล้ว	ภาพเหล่าน้�น 
จะย้งคงฝ้งลึกอยู่ในใจ	 และจิตัใต้ัสัำานกึิ	 และความ่ทรงจำาต่ัอไป	 ยากิท่ีจะลบุและล้ม
เลอ้นี

4)	ตัรงกิ้นข้าม่	กิารระม่้ดระว้ง	ไม่่ประม่าท	ม่ีสัตัิ	และหิริโอตั้ปปะ	เกิรงกิล้ว	และ 
ละอายตั่อกิารจะคิด	จะพูด	ทำาในสัิ่งที่ไม่่ถูกิตั้องดีงาม่	ประพฤตัิดี	ประพฤตัิชั้อบุ	 
ย่อม่นำาพาชั้ีวิตั	และประสับุกิารณ์ความ่ทรงจำาที่ดี	ๆ 	ตัลอดไป	และม่ีชั้ีวิตัอย่างสัุข 
สังบุ	และศิานตัิ

5)	ความ่จริงใจ	 กิารรู้จ้กิแผ่เม่ตัตัา	 กิารให้ซ่ึงรวม่ท้�งกิารให้อภ้ย	 และทำาความ่ดี 
แบุบุปิดทองหล้งพระ	 เป็นความ่ปิตัิสุัขในใจ	 อ้นเป็นความ่สุัขท่ีแท้จริง	 และกิำาไร 
ของชั้ีวิตัที่น่าภาคภูม่ิใจ

6)	จึงไม่่ควรยึดม่้่น	ถือม่้่น	และจริงจ้งกิ้บุชั้ีวิตัจนเกิินไป	และคิดถึงอดีตั	คาดหว้ง 
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ปจัจุบุ้นและอนาคตัม่ากิจนเกินิไป	แคท่ำาและใช้ั้ชั้วีติัสั้�น	ๆ 	เพยีงสัาม่วน้	คือ	เม่ื่อวาน 
ว้นนี�	 และพรุ่งนี�	 ให้ดีที่สัุด	 อะไรจะเกิิดที่เราไม่่สัาม่ารถคาดกิารณ์ได้กิ็อดทนและ 
แกิ้ปัญหาไปตัาม่ภาษิตัโบุราณ	 “ท่กปู้ญ่หิาย่อมมีทางแก�”	 และ	 “เม้�อมีม้ดก็ย่อม 

ต�องมีสวั่าง”

	 รวม่ท้�งน้อม่รำาลึกิถึงคำาสัอนของพระส้ัม่ม่าสั้ม่พุทธิเจ้าใน	 “อ่ปู้ญ่ญ่าตธีริริม”  

ข้อหนึ่งที่ว่า	“จงบุำาเพ็ญเพียร	ไม่่.....ย่อท้อ”	คือ	เพียรพยายาม่กิ้าวหน้าเรื่อยไป	 
ไม่่ยอม่ถอย	 ไม่่ยอม่แพ้	 ไม่่ยอม่ท้อถอยตั่ออุปสัรรค	 และความ่เหน็ดเหน่่อย 
ยากิลำาบุากิ”



บทที่ 12

ไปเที่ี�ยวิแก่งคํอยกับคํรอบคํรัวิลูกสืาวิวิันิคํริสืต์มาสื ปี 2563

“การไปเที�ยวพักผู่้อนวนัหยด้ในต่างจิ๋งัหวดั เช่้น ที�อำาเภูอแก่งคอย ซี่�งเป็นอำาเภูอเก่าแก่ 

มีตำานานที�ถ้กสร�างเป็นภูาพยนตร์ ที�ช้่วยให�ได�เห็นและเรียนร้� ที�สะท�อนวิถีช้ีวิต  

วฒันธรรม ประเพณี์ สภูาพสงัคม สิ�งแวดล�อม ซี่�งผู้สมผู้สานระหว่างความเป็นสงัคม 

ช้นบทแบบดั�งเดิม ผู้สมผู้สานกับสังคมเข็ตเมืองสมัยใหม่อย่างช้ัดเจิ๋น การได�ช้ม 

ทัศนียภูาพข็องป่าไม�, ภู้เข็า แม่นำ�า และสภูาพบ�านเรือน ฯลฯ  ที�ยังเป็นธรรมช้าติ  

เช้่น บริเวณ์รอบแม่นำ�าป่าสัก เข็ื�อนกั�นนำ�า อ่างเก็บนำ�า เข็าใหญ่่ สภูาพช้้มช้น และ 

เมือง ฯลฯ และได�พักผู่้อนในบ�านรับรองส่วนตัว ได�ชิ้มอาหารหลากหลาย และ 

ช้มสถานที�เก่าและใหม่โดยรอบ จิ๋่งเป็นการสัมผู้ัสบรรยากาศและธรรมช้าติป่าเข็า  

ที�สร�างความร้�ส่กส้นทรีย์แตกต่างไปจิ๋ากการไปเที�ยวทะเลอย่างมาก”
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	 	 วน้หยุดครสิัต์ัม่าสั	ปี	2563	นี�	ครอบุครว้ลูกิ	ๆ	ของผม่ต่ัางแยกย�ายกิน้ไปเท่ียวพก้ิผ่อน 
ตั่างจ้งหว้ด	 สั่วนผม่และอาจารย์พ้นธิุ์ทิพย์เลือกิไปกิ้บุลูกิสัาว	(อาจารย์ขว้ญ)	 และครอบุคร้ว	 
รวม่	7	คน	ไปท่ีบุา้นพก้ิตัากิอากิาศิของเราท่ีศภ่าลยัปูา่สกัริสีอริท์	ท่ีอยูร่มิ่แม่น่ำ�าปา่สัก้ิ	แกิง่คอย	 
สัระบุุรี	ที่ใกิล้ที่สัุด	และม่ีที�เที�ยวัรอบุ	ๆ	 เชั้่น	 เขื่อนป่าสั้กิชั้ลสัิทธิิ�	 เขื่อนลำาตัะคอง	 เขาใหญ่,	 
ปากิชั้่อง,	ม่วกิเหล็กิ	เม่ืองโคราชั้,	สัูงเนิน	ฯลฯ

  บ�านีพิกัตากอากาศของลูกิ	ๆ 	ท่ีลงข้นไปซื�อไวน้านแล้ว	หลง้นี�อยู่ในบุริเวณสัวนป่าของ 
ศิุภาล้ยป่าสั้กิ	รีสัอร์ท	ที่ม่ีโรงแรม่,	ร้านอาหาร,	สัระว่ายนำ�า,	สัโม่สัร	สัิ่งอำานวยความ่สัะดวกิ 
ครบุครน้	เน่�อท่ีรอบุบุ้าน	ราวเกิอืบุ	100	ตัารางวา	ก็ิย้งเกิบ็ุต้ันไม้่ใหญ่	ๆ	และเถาวล้ย์ขนาดใหญ่ 
เกิ่าแกิ่ไว้	ม่ีสัวนหย่อม่อยู่รอบุบุ้าน	และสนีามหิญ่�าเล็กิ	ๆ	อยู่หล้งบุ้าน	ม่ีศาลาไม�เล็กิ	ๆ	ที่ตั้�ง 
บุนสันีเข้�อนีคอนกิรีตัริม่ฝั�งแม่่นำ�าป่าสั้กิ	ไว้น้่งนอนเล่น	ชั้ม่วิว	ชั้ม่แม่่นำ�าป่าสั้กิ	และฝ้�งตริงข�าม 

ที่ม่องเห็นภูเขาและปู่าไม�ที่ย้งเขียวสัดใกิล้เขื่อนป่าสั้กิ

  ในีฤดูริ�อนี	นำ�าในแม่่นำ�าป่าสั้กิจะแห้งและไหลเอ้�อยนีิ�ง	และนำ�าใสัและค่อนข้างม่องเห็น 
ริม่ตัลิ่งที่สัูงชั้้น	ที่ม่ีตั้นไม่้เล็กิ	ๆ	 เชั้ียวชั้อุ่ม่	แตั่พอฤดูฝนีนำ�าจะขุ่นและไหลเชั้ี่ยว	 ระด้บุนำ�าสัูง 
จนเกิือบุเต็มตลิ�ง	 เวลาน้่งม่องบุนศิาลาไม่้ริม่แม่่นำ�าท่ีตั้�งบุนเข่ือนฐานรากิ	 จะเห็นต้ันไม่้ถูกิ 
กิระแสันำ�าพ้ดจนโอนเอนลู่ไป	ดูแล้วทำาให้นีึกถึึงชีวัิตคีนียาม่เผชั้ิญปัญหาวิกิฤตัิ	กิ็ตั้องพยายาม่ 
ยดืหยุน่ผ่่อนีหินีกัเป็ูนีเบาลู่ตามกริะแสกดดนัีท่ีม่าแรง	เพือ่ให้ผ่านพ้น	อยู่รอดไปได้	ด้วยความ่หวง้ 
ว่าฟ้้าหิลังฝนีย่อมงามตา	หรือฟ้้าม้ดกิ็ย่อม่ม่ีสวั่าง	และสัจัธีริริม	ม่ีท้�งลาภ	ยศิ	คนสัรรเสัริญสัุข	 
และเสัื่อม่ลาภ	ยศิ	คนนินทาว่าร้ายและทุกิข์ของโลกธีริริมแปูดที่ย่อม่ม่ีท้�งทุกิข์และสัุข

  เขตเทศบาลและตลาดในอำาเภอแก่ิงคอยท่ีมี่ถึนีนีผ่่านีกลาง	 ย้งมี่สัภาพของเม้องเก่า 

ของความ่เป็นชนีบทไว้สั่วนใหญ่	 และม่ีสัภาพความ่เป็นเม้องแบบใหิม่ผ่สมผ่สานีอยู่ด้วยกิ้น	 
ซ่ึงเป็นสัภาพท่ีม่ีเอกลักษัณ์ท่ีงดงาม่นี่าชม	 จนม่ีภาพยนตัร์และละครท่้วไปจ้ดสัร้างในช่ืั้อ  
“แก่งคีอย” 

	 	 บุา้นพก้ิรบุ้รองในรสีัอรท์ของเราอยู่ไม่ไ่กิลจากิตัว้อำาเภอโดยรอบุท่ีย้งม่สีัภาพบุา้นเรอืน 
สัิ่งแวดล้อม่	ที่ย้งเป็นชนีบท	ม่ีป่าไม่้ภูเขาเล็กิ	ๆ	สัวยงาม่	บุางสั่วนของถนนม่ีตั้นไม่้สัองข้าง 
แผ่กิิ่งกิ้านม่าปูกคีล่มร่ม่รื่น	จนเหม่ือนหิลังคีา	หรือถึ�ำต�นีไม�สัวยงาม่ม่ากิ	บุางริม่ถนนกิ็ปลูกิ 
ตั้นทานีตะวัันีไว้แปลงใหญ่	 ให้น้กิท่องเท่ียว	 ไปแวะชั้ม่และถ่ายรูปดอกทานีตะวัันีบุานอร่าม่ 
เตัม็่ไปหม่ด	สัวยงาม่ม่ากิ	และม่รีิสีอริท์ม่ากิม่ายใหพ้ก้ิผอ่นท่้วไปบุรเิวณใกิล้ภเูขา	และรมิ่แม่น่ำ�า 
ป่าสั้กิ	รวม่ท้�งม่ีริ�านีอาหิาริสัไตัล์ตั่าง	ๆ	ม่ากิม่ายอยู่รายรอบุด้วย

	 	 ไม่่ไกิลจากิตั้วเม่ืองอำาเภอแกิ่งคอย	 ม่ีวัิทยาเขตของจุฬาลงกิรณ์ม่หาวิทยาล้ย	 ซึ่งตั้�ง 
บุนเนินเขา	และหุบุเขาที่ม่ีอ่างเกิ็บุนำ�าใหญ่ม่ากิคล้ายทะเลสัาบุ	สัวยงาม่ม่ากิ
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  อาหิาริการิกินีม่ีให้เลือกิหลากิหลายสไตล์และบริริยากาศ	 ท้�งในตลาดเก่าในต้ัวเขตั 
เทศิบุาลอำาเภอแกิ่งคอย	และตัาม่รีสัอร์ทตั่าง	ๆ	จนถึงตัาม่ริม่ถนนที่ผ่านเข้าม่าย้งตลาดใหิม่ 

ริม่ถนนม่ิตัรภาพ	 ซึ่งม่ีร้านอาหารด้งเป็นที่รู้จ้กิดีของน้กิท่องเที่ยว	 คือ	 ร้านอาหารจีนด้�งเดิม่ 
เก่ิาแก่ิ,	 ร้านอาหารเกิาหล,ี	 ร้านไก่ิย่างส้ัม่ตัำา	และร้านอาหารท่ีม่ปีลาหลากิหลายริม่แม่่นำ�าป่าส้ักิ 
ซึ่งม่ีน้กิร้องเพลงสัากิลเกิ่า	ๆ	กิ้บุดนตัรีกิีตั้าร์เล่นให้ฟังด้วย	ฯลฯ		

	 	 บุางว้นถ้าม่ีเวลาว่างม่ากิ	 เรากิ็จะข้บุรถไปไกิล	ๆ	 รอบุ	ๆ	ชั้ม่สัิ่งแวดล้อม่ธิรรม่ชั้าตัิ	 
และสัภาพบุ้านเมื่อง	 และชิั้ม่อาหารท่ีหลากิหลาย	 เชั้่น	 เขื่อนป่าส้ักิชั้ลสิัทธิิ�	 เขื่อนลำาตัะคอง	 
เขาใหญ่	 ปากิช่ั้อง	 ม่วกิเหล็กิ	 ฟาร์ม่เลี�ยงว้วและแกิะท่ีมี่ฟ้าริ์มโชว์ัคล้ายท่ีออสัเตัรเลีย	 และ 
ม่ีสัเตั็กิอร่อย	ๆ	รวม่ท้�งแวะชั้ม่หมู่่บุ้านคนรวย	ๆ	และรีสัอร์ทสัวย	ๆ	แปลกิ	ๆ	ท่ีเขาใหญ่ 
และม่วกิเหล็กิ	 ปราสัาทขอม่เกิ่าแกิ่แถวอำาเภอสัูงเนิน	 แวะไหว้อนี่สาวัริีย์ย่าโม	 และแวะซื�อ	 
“ขนีมกะหิริี�ปู้�บ”	ผลไม่้	และของที่ระลึกิกิล้บุบุ้านด้วย

	 	 กิารไดไ้ปพก้ิผอ่นท่ีบ�านีพิกัผ่อ่นี	ท่ีศิภุาลย้ปา่สัก้ิรีสัอรท์ของครอบุครว้เรา	จงึไดส้ัม้่ผส้ั 
บุรรยากิาศิสัิง่แวดล้อม่ท่ีเป็นปู่าไม�	และภเูขา และอ่างเก็บนี�ำขนาดใหญ่คล้ายทะเลสัาบุ	ท่ีสัวยงาม่ 
เงียบุ	 สังบุ	 ได้สัูดอากิาศิบุริสัุทธิิ�	 อุดม่ด้วยโอโซน	 ไม่่แพ้กิารไปเท่ียวพ้กิผ่อนเม้องชายทะเล 

ที่ม่ีบุรรยากิาศิแตกต่างม่ากิไปอีกิแบุบุ

	 	 โดยเฉพาะผู่�สูงอาย่ม่ากิอย่างผม่	 มี่ความ่รู้สึักิผ่อนคลายและดีตั่อสุัขภาพอนาม้่ย 
แบุบุคล้ายได้เตัมิ่พิลงัสดช้�นีมชีีวัติชวีัา	(Revitalization)	ให้แก่ิร่างกิายและจติัใจ	แถม่ย้งม่เีวลาว่าง 
นอนพ้กิอ่านเขยีนหนง้สืัอ	ดูภาพยนตัร์เคเบิุลทวี	ีและนอนริม่แม่่นำ�าป่าส้ักิ	ชั้ม่วิวป่าไม้่	ภูเขาเล็กิ	ๆ  
ท่ีย้งเขยีวสัดฝั�งตัรงขา้ม่	และต้ันไม่เ้กิา่แกิแ่ละเถาวล้ย์ตัาม่ริม่และในแม่่นำ�าปา่ส้ักิท่ีโยกิตัว้ลูต่ัาม่ 
กิระแสันำ�าและกิระแสัลม่เยน็	ๆ 	ท่ีพด้โชั้ยม่าเปน็ระยะ	จนนีอนีหิลบัไป	และฝน้ีกลางวันัีด	ีๆ 	ดว้ย
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Hollywo
od

บทที่ 13

คํติพจินิ์ และปรัชญาดี ๆ จิากภัาพยนิตร์ฮ่อลลีวิูด ชุดที่ี� 3

“คติพจิ๋น์และปรัช้ญ่าดี ๆ จิ๋ากภูาพยนตร์ฮ่อลลีว้ด  

ที�สะท�อนเรื�องวิถชี้วีติผู้้�คนแบบต่าง ๆ  ที�หลากหลาย 

ในอดตี ช้ว่ยให�ได�เรยีนร้�แรงบนัดาลใจิ๋ในการส้�ชี้วติ 

แบบต่าง ๆ ที�สามารถนำามาเป็นข็�อเตือนใจิ๋ และ

คตพิจิ๋น์ คตธิรรม ปรัช้ญ่า ในการสร�างแรงบนัดาลใจิ๋ 

เพื�อนำาไปแก�ไข็ปัญ่หาในการดำารงช้ีวิตข็องคน 

ร้่นหลังได�เป็นอย่างดี”
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	 	 หยุดอยู่บุ้านชั้่วยชั้าตัิตั้านโควิด	 มี่เวลาว่างม่ากิดูภาพยนตัร์ฮอลลีวู้ด	จากิเคเบุิลทีวี	
วน้ละสัองเรือ่ง	จากิเคเบุลิทีวี	รายกิาร	Netflix และอ่ืน	ๆ 	เลยสักิด้คีำคีม คีตพิิจัน์ี และปูริชัญ่าด ีๆ  

โน้ตัใสั่สัมุ่ดโน้ตัหน้าจอทีวี	สะสมม่าได้อีกิเป็นชัุ้ดท่ี	3	สั่งให้แฟนคล้บุเป็น	“แริงบันีดาลใจั”  
อดทนสัู้สังคราม่โรคโควิดกิ้นตั่อไป

1.	 “ชั้ีวิตัคือสัิ่งที่เราสัร้าง	อุปสัรรคคือสัิ่งที่เราค้นพบุ”

2.	 “ความ่ทรงจำาที่ฝังแน่นในใจ	เป็นเหม่ือนภาพถ่ายที่เอาออกิไปจากิสัม่องไม่่ได้”

3.	 “สัิ่งที่เราทำาพลาดม่ิใชั้่จุดจบุ	เพราะเราจะลุกิขึ�นม่าทำาแกิ้ไขอีกิคร้�ง”

4.	 “ทุกิปัญหาม่ีทางออกิของม่้นเสัม่อ	อยู่ที่เราจะอดทนกิ้บุม่้นตั่อไปหรือไม่่”

5.	 “ชั้ีวิตัท่ียาวไกิลรอเราอยู่	 จึงควรร้กิษาแรงกิาย	 แรงใจให้พร้อม่เหม่ือนหม่้่นล้บุม่ีด 
ให้คม่กิริบุไว้เสัม่อ”

6.	 “ท่าม่กิลางความ่แปลกิแยกิ	ตั้องร้กิษาความ่กิลม่กิลืนไว้เสัม่อ”

7.	 “ภาพที่เรารู้เองว่าเราเข้าใจผิด	ย้งดีกิว่าให้คนอื่นม่าบุอกิ”

8.	 “อยากิเจริญกิ้าวหน้า	ตั้องรู้จ้กิเปลี่ยนแปลงทุกิสัิ่งที่ม่ีอยู่ในปัจจุบุ้นให้ดียิ่งขึ�น”

9.	 “กิ่อนที่เราจะคิดพูด	 และทำาสัิ่งใด	 คิดกิารสัิ่งน้�นให้ดีเสัียกิ่อน	 เพราะกิารเริ่ม่คิดที่ดี 
คือความ่สัำาเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว”

10.	“บุางคร้�งคำาชั้ม่ท่ีว่าเราเป็นคนม่ไีฟแรง	อาจหม่ายความ่ว่าเราเป็นคนดื�อร้�นม่ากิกิ็ได้”

11.	“ชั้ีวิตัคนเราไม่่ม่ีอะไรอยู่ตัลอดไปได้	นอกิจากิความ่ดีงาม่”

12.	“อย่าด่วนตั้ดสัินใครโดยดูจากิภายนอกิคร้�งแรกิ”

13.	“ศิ้กิดิ�ศิรีคือจุดยืนที่ม่้่นคงและสัง่างาม่ของม่นุษย์”

14.	“เรียนรู้จากิเม่ื่อวาน	ใชั้้ชั้ีวิตัให้ดีที่สัุดในว้นนี�	และม่ีความ่หว้งที่ดีในว้นพรุ่งนี�”

15.	“คนคือสัิง่ม่ชีั้วีติัท่ีอยากิรูอ้ยากิเหน็	และเจา้ความ่อยากิรูอ้ยากิเหน็นี�ท่ีนำาไปสัูห่นทาง 
แห่งความ่กิ้าวหน้าใหม่่	ๆ”

16.	“อย่าม่้วแตั่คอยค้นหาความ่ผิดพลาด	แตั่จงม่องหาทางป้องกิ้นและแกิ้ไขไว้กิ่อน”

17.	“ความ่อดทนคือเพื่อนสันิทของสัตัิปัญญา”



บทที่ 14

ไปร่วิมถ่ายภัาพวัินิรับมอบปริญญาตรีนิิเที่ศศาสืตร์ 
ของหลานิปู�คํนิโต “จิุฑ์ารพ  รามสืูต”

“การถ่ายภูาพวันรับปริญ่ญ่าข็องล้กหลาน เป็นความส้ข็ที�เป่�ยมล�น 

ข็องพ่อแม่ป้่ย่าตายาย และเครือญ่าติ ด�วยความยินดีในความสำาเร็จิ๋ 

ข็องล้กหลาน รวมทั�งความภูาคภู้มิใจิ๋ข็องตัวบัณ์ฑิิตเอง แต่พิธีการ 

และร้ปแบบได�พัฒนา มากข็่�น ตามกาลเวลา จิ๋ากที�สมัยป้่ย่าตายาย 

ที�เรียบง่ายประหยัดธรรมดา กลายเป็นการจิ๋ัด Event แบบมืออาช้ีพ 

เช้ิงพาณ์ิช้ย์ที�หร้หรา”
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	 เม่ื่อว้นที่	13 ธีันีวัาคีม 2563	ผม่และ	อจ.พ้นธิุ์ทิพย์	และครอบุคร้วลูกิท้�งสัาม่คน	ได้ไป 
ร่วม่ถ่ายภาพแสัดงความ่ยินดีกิบุ้หิลานีปููค่ีนีโต	คอื	“จ่ัฑาริพิ ริามสตู”	ในพธีิิรบุ้ม่อบุปริญญาตัรี 
นิเทศิศิาสัตัร์บุ้ณฑิตั	 สัาขา	 “การิส้�อสาริการิตลาดแบบบูริณาการิ (Integrated Marketing  

Communication)”	จากิวิทยาล้ยนิเทศิศิาสัตัร์	ม่หาวิทยาล้ยร้งสัิตั

 คีนีแกม่าก อยา่งผม่ไม่เ่คยได้ไปรว่ม่งานแบุบุนี�มานีานี	เลยต้�นีเต�นีและตัาม่ประสัาชมริม 

คีนีแก่หิลงและเหิ่อหิลานี	จึงขอเล่าบุรรยากิาศิที่น่าสนีใจั	และต้�นีตาต้�นีใจัสัำาหร้บุผม่	ด้งนี�	:-

1.	 ผม่และ	 อจ.พ้นธิุ์ทิพย์	 ค้นหาเสัื�อครุยปริญญา	 และสัวม่ไปเพื่อร่วม่ถ่ายภาพด้วย	 
และบุอกิลูกิ	ๆ	ให้ใสั่เสัื�อครุยเชั้่นนี�ไปด้วย	แตั่บุางคนเขาบุอกิว่าเขาไม่่ทำากิ้น	(ฮา)

2.	 กิารเดนิีทางใหไ้ปถงึบุรเิวณถ่ายภาพ	คือ	อาคีาริที� 17 วัทิยาลัยนิีเทศศาสตริ	์ม่.รง้สิัตั 
ยากลำบากม่ากิ	เพราะลูกิ	ๆ 	ไม่่อยากิให้ผม่ตั้องเดินไกิล	ซึ่งตั้องผ่านกิารจราจรที่ค้บุค้่ง 
รถตัิดยาว	 ใชั้้เวลานานในรถ	และม่ียาม่	รปภ	คอยปิดกิ้�นถนนแยกิทางเข้า	ตั้องอาศิ้ย 
กิารใสัเ่สัื�อครยุ	และโกหิกผ่ดิศลี	โดยบุอกิวา่	เปน็อาจารยต์ัอ้งไปถึา่ยภาพิกิบุ้บุรรดาลกูิศิษิย์ 
จึงผ่านไปได้

3.	 บุริเวณม่หาวิทยาล้ย	 และชัุ้ม่ชั้นโดยรอบุ	 ม่องเห็น	 ริ�านีคี�าขายพวงม่าล้ยและ 
ของท่ีระลึกิม่ากิม่ายรายทางเตั็ม่ไปหม่ด	 และสถึานีที�จัอดริถึชั�วัคีริาวัท่ีเสัียเงินค่าจอด 
ม่ากิม่าย

4.	 บุริเวณรอบุอาคารท่ี	17	ของวทิยาลย้นิเทศิศิาสัตัร์	และอาคารของคณะ	และสัถาบุ้นต่ัาง	ๆ  
ม่ากิม่าย	ม่กีิารจด้ตั้�งซี่�มปูริะดบัดอกไม�ตัดิปา้ย	Congratulation	หลายซุ้ม่	เรยีงรายไปท่้ว 
สัำาหร้บุถึ่ายภาพิ หิลายซี่�มเป็นซุ้ม่ของน้กิศิึกิษาและพ่อแม่่ที่อาจริ�ำริวัย	และพิ่อแม่หรือ 
ลูกิท่ีร้บุปริญญาเป็นคนม่ีช่ืั้อเสัียงมี่ระด้บุ	 ก็ิจะจ้ดทำาซ่ี�มเฉิพิาะส่วันีตัวัช้ั้�นดีของตันไว้ 
ตัดิปา้ยช่ืั้อผูร้บุ้ปรญิญา	และม่อบุพวงม่าลย้พิเิศษัท่ีม่ธีินบุ้ตัรใบุละพน้	หิ�อยคีอผูร้บุ้ปริญญา 
ดคูลา้ยนก้ิร้องลกูิทุ่งดง้	รวม่ท้�งม่บีุรรดากล่่มเพิ้�อนี นีกัศกึษัาร่่ินีนี�องม่าร่วม่แสัดงความ่ยินดี 
ตั้�งแถวเป็นวงกิลม่ล้อม่รอบุน้กศึกษัาผู่�รัิบปูริิญ่ญ่า	 และกิระโดดโลดเต้ันไปรอบุๆ	 และ 
ร้องเพิลงเชียริ์บูมกิ้นเสัียงด้งกิึกิกิ้องไปท้่ว

 บริริยากาศกิารถ่ายภาพจึงน่าต้�นีตา เบกิบานีใจ	ประท้บุใจ	และยนิีดีปูริดีาเป็นอย่างย่ิง



บทที่ 15

คํติพจินิ์, คํติธีรรม และปรัชญาจิีนิ ในิวิันิตรุษจิีนิ

“จิ๋ีนเป็นช้าติเก่าแก่ที�มีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  

อนัยาวนาน และรักษิาวฒันธรรม ข็นมธรรมเนียม และ 

คตพิจิ๋น์ คติธรรม และปรัช้ญ่าต่าง ๆ ที�บรรพบ้ร้ษิได� 

สั�งสอนและถ่ายทอดซ่ีมซีับกันมา เพื�อเตือนใจิ๋ให�คน 

ร้่นหลังน�อมรำาล่กนำามาศ่กษิาเรียนร้�และใช้�ประย้กต์ 

ในการดำารงชี้วิตและการงาน โดยย่ดสิ�งที�ดีงามที� 

บรรพบ้รษ้ิได�อดทนส้�กับปญั่หาอป้สรรค และสร�างแรง 

บันดาลใจิ๋ ประพฤติดีปฏิิบัติช้อบด�วยค้ณ์ธรรม และ 

ความกตัญ่ญู้ต่อบรรพบ้ร้ษิ อันเป็นสิ�งที�สร�างความ

เจิ๋ริญ่งอกงาม”  
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	 ว้นนี�เป็นวัันีตริ่ษัจัีนี	ขอให้แฟนคล้บุม่ีสัุขภาพดี	ม่ีความ่สัุข	รำ่ารวย	สัม่หว้งทุกิสัิ่ง	และ 
อายุยืนยาว	และขออนุญาตัเล่าคตัิพจน์/คตัิธิรรม่/ปร้ชั้ญาจีนดี	ๆ	ม่าเป็นแรงบุ้นดาลใจ	และ 
แนวทางที่ดีของกิารดำาเนินชั้ีวิตัด้งนี�

1.	 “กิ้าวย่างของชั้ีวิตั	ไม่่ใชั้่อยู่ที่กิ้าวได้รวดเร็ว	แตั่อยู่ที่กิ้าวได้อย่างม่้่นคง”

2.	 “กิารพูดให้ร้าย	ไม่่ทำาให้คนอื่นเป็นคนเลว	เพราะเม่ื่อนำ�าลดหินกิ็ย้งอยู่ที่เดิม่”

3.	 “ผู้กิล้าอาจล้ม่ได้	แตั่จะไม่่ยอม่แพ้”

4.	 “ความ่เพียรโดยไม่่ย่อท้อ	เป็นถนนสัายเดียว	ที่จะประสับุความ่สัำาเร็จ”

5.	 “ความ่สัำาเร็จไม่่ใช่ั้อนาคตัท่ีจะม่ี	 แต่ัเริ่ม่จากิวินาทีท่ีตั้ดสัินใจทำา	 และยืนหย้ดสั้่งสัม่	 
จนกิระท้่งได้ม่า”

6.	 “ใช้ั้จิตัใจท่ีชั้อบุตัำาหนผิูอ้ืน่	ม่าตัำาหนติัว้เอง	ใช้ั้จิตัใจท่ีชั้อบุให้อภย้ต้ัวเอง	ม่าให้อภย้ผูอ้ืน่”

7.	 “สัิ่งที่ตันเองไม่่ตั้องกิาร	จงอย่าย้ดเยียดให้ผู้อื่น”

8.	 “ชั้นะใจคนผูห้นึง่	อาจใช้ั้เวลากิว่าครึง่ปี	ทำาลายนำ�าใจผูห้นึง่	ใชั้เ้วลาเพยีงครึง่ประโยค 
เท่าน้�น”

9.	 “ชั้ีวิตัเราอยู่ที่กิารแสัวงหา”

10.	“ขอเพียงแตั่เราสัาม่ารถใฝ่ฝันได้	เรากิ็สัาม่ารถทำาให้เป็นจริงได้”

11.	“กิารตักิระกิำาลำาบุากิ	เป็นม่หาวิทยาล้ยชั้้�นสัูงในกิารฝึกิยอดคน”

12.	“กิ่อนท่ีเอาชั้นะคนอ่ืน	 จ้กิตั้องเอาชั้นะต้ัวเองให้ได้เสัียกิ่อน	 ก่ิอนท่ีจะว่าคนอื่น 
ควรพิจารณาดูตั้วเองเสัียกิ่อน”

13.	“คนที่ทำาได้	อาจพูดไม่่ได้...	คนที่พูดได้อาจทำาไม่่ได้”

14.	“สูังแตั่ไม่่เย่อหยิ่ง	 ชั้นะแตั่ไม่่ลำาพอง	 ปราชั้ญ์เปรื่องแตั่รู้จ้กิลงเวที	 เข้ม่แข็ง 
แตั่ม่ีความ่อดกิล้�น”

15.	“ตั้นไม่้ที่แข็ง	และตั้ดยอดน้�น	เริ่ม่ตั้นกิ็ด้วยกิารเป็นหน่ออ่อนที่ตั่อง่าย”

16.	“กิารเดินทางพ้นไม่ล์	กิ็เริ่ม่ตั้นจากิกิ้าว	กิ้าวเดียวกิ่อน”

17.	“ขอให้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจสัิ่งที่กิำาล้งเกิิดขึ�น	ถ้าม่ีความ่เงียบุ...	กิ็ขอให้ม่้นเตัิบุโตัขึ�น	 
เพราะจะมี่บุางสัิง่บุางอย่างอบุุ้ตัขิึ�น	ถ้าม่พีาย.ุ..	ก็ิขอให้ม่น้บุ้าคล้ง่ไป	เพราะม่น้จะกิลายเป็น 
ความ่สังบุเอง”
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18.	เพือ่ท่ีจะรู้ว่าคนอืน่ประพฤติัอย่างไร	ต้ัองใช้ั้ความ่รูร้อบุ	แต่ัเพือ่รูต้ันเองต้ัองใช้ั้ปัญญา”

19.	“ถ้าฉ้นพอใจในสัิ่งท่ีฉ้นม่ีอยู่	 ฉ้นจะดำารงชั้ีวิตัอย่างสับุาย	 และสันุกิสันาน	 กิ้บุท้�ง 
ความ่เจริญรุ่งเรือง	และม่ีเวลาว่าง”

20.	“ขอให้พยายาม่สังบุนิ่ง	 และได้ค้นพบุความ่ม่้่นคงภายในของเธิอเอง...ถ้าเธิอมี่ 
ความ่ม่้่นคงภายในแลว้	เธิอจะม่ทีกุิอยา่งท่ีเธิอตัอ้งกิาร	...เชั้น่เดยีวกิน้เธิอจะถกูิลา้งผลาญ 
น้อยลง	และจะอยู่ได้นานขึ�น”

21.	“ถ้าฉ้นได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง	ฉ้นกิ็ไม่่จำาเป็นตั้องกิล้วความ่ตัาย”



62 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ



บทที่ 16

คํณุลกัษณะ C30 ของเด็กวิยัรุน่ิใหม่ไฟัแรง เจินิเนิอเรชั�นิ “Z” หร่อ “Me”

“จิ๋ากกระแสโลกาภูิวัตน์ และการเปลี�ยนแปลงก�าวหน�าข็องเทคโนโลยี สังคมและ 

สิ�งแวดล�อมอย่างรวดเร็ว ทำาให�คนร้่นใหม่ร้่นเจิ๋นเนอเรช้ั�นใหม่ ๆ สมัยล้กหลาน  

มีการปรับตัวพัฒนาไปสอดคล�องตามกระแส และการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ  

อย่างรวดเร็ว จิ๋นคนร้่นเก่าป้่ย่าตายายส่วนใหญ่่ตามไม่ทัน และทำาให�เกิดปัญ่หา 

ช้่องว่างระหว่างวัยห่างออกไปมากข่็�น คนร้่นเก่าจิ๋่งควรข็วนข็วายศ่กษิาปัญ่หา 

ดังกล่าว ดังเช้่นตัวอย่างข็องค้ณ์ลักษิณ์ะ C30 ข็องเด็กร้่นใหม่ร้่นเจิ๋นเนอเรช้ั�น 

“Z” หรือ “Me” เพื�อปรับตัวและลดช่้องว่างและปัญ่หาระหว่างวัยให�แคบและ 

ลดน�อยลง”

Gen ME

Gen Z
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	 ปจัจบุุ้น	ผม่และแฟนคลบุ้คงสัง้เกิตัเหน็ช้ั้ดเจนของกิารเปลีย่นแปลงพฤตักิิรรม่ใหม่	่ๆ 	แปลกิ	ๆ  
ของเด็กิว้ยรุ่นคนรุ่นใหม่่	Generation Z หิริ้อ “Me”	ที่ผิดแผกิไปจากิคนรุ่นเกิ่า	ๆ	อย่างสัม่้ย 
รุ่นลูกิ	ๆ	และตั้วเรา	ท้�งวิถีชั้ีวิตั	วิธิีคิด	ความ่เชั้ื่อ	ท้ศินคตัิ	กิารประพฤตัิปฏิบุ้ตัิตัน	ค่านิยม่	 
ว้ฒนธิรรม่	ฯลฯ	ด้งจะเห็นชั้้ดในกิลุ่ม่ม่็อบุว้ยรุ่น	และม่็อบุน้กิเรียนเลว	ฯลฯ	เป็นตั้น

	 ผม่ลองศิกึิษา	สั้งเกิตั	และรวบุรวม่ลกัษัณะเฉิพิาะของเด็กิวย้รุ่นคนรุน่ใหม่ไ่ฟแรง	Gen-
eration	z	ตัาม่สัูตัร	C30	ในห้วข้อเรื่องได้ด้งนี�

	 C1	 :	 Crabby	:	ขี�รำาคาญ	ฉุนเฉียว	โกิรธิง่าย

	 C2	 :	 Counter	attack	:	โตั้ตัอบุอย่างรวดเร็วท้�งกิารพูดและกิารกิระทำา

	 C3	 :	 Confrontation	:	กิล้าเผชั้ิญหน้า	ความ่จริง	และเหตัุกิารณ์สัำาค้ญ

	 C4	 :	 Competency	:	ม่ีความ่ฉลาดและความ่สัาม่ารถสัูง

	 C5	 :	 Confidence	:	ม่ีความ่เชั้ื่อม่้่นตันเองสัูง

	 C6	 :	 Contest	:	ชั้อบุแข่งข้น	ประกิวด	เอาชั้นะ

	 C7	 :	 Computer	:	เกิ่งทาง	IT

	 C8	 :	 Communication	:	สัื่อสัารเกิ่ง	โดยใชั้้	IT,	Smart	phone,	I	pad	ฯลฯ

	 C9	 :	 Car	:	นิยม่ม่ีรถยนตั์สั่วนตั้วยี่ห้อดี	หรู	ตัาม่ฐานะ

	 C10	:	 Credit	Card	:	ใชั้้เครดิตักิาร์ดใชั้้จ่ายหลายใบุ

	 C11	:	 Club	Member	:	นิยม่เป็นสัม่าชั้ิกิคล้บุประเภทตั่าง	ๆ	ฟิตัเนสั	ฯลฯ

	 C12	:	 Condom	:	พกิพาถุงยางอนาม่้ย	(บุางคน?)

	 C13	:	 Calorie	:	ระม่้ดระว้งกิารกิินอาหาร	ไม่่ให้อ้วนเกิินปกิตัิ

	 C14	:	 Celebrity	:	ชั้อบุม่ีชั้ื่อเสัียงโด่งด้ง	แบุบุดาราเด่นในสั้งคม่

	 C15	:	 Coffee/Cocoa/Chocolate	 ชั้อบุไปส้ังสัรรค์ร้านกิาแฟด้ง	 ๆ	 และถือกิล่องใส่ั 
	 	 	 กิาแฟ	โกิโกิ้	ชั้็อกิโกิแลตั	เดินไปดูดไปด้วย	ว่าดูโกิ้	ท้นสัม่้ย

	 C16	:	 Chatter	:	ชั้่างพูด	ชั้อบุสั้งสัรรค์	เฮฮาปาร์ตัี�	ในหมู่่เพื่อนสันิท

	 C17	:	 Cheerful	:	สันุกิสันาน	ร่าเริง	แจ่ม่ใสั	เบุิกิบุาน

	 C18	:	 Charm	:	ชั้อบุแตั่งตั้วสัวยเกิ๋	บุุคลิกิท่าทางน่าร้กิ	ม่ีเสัน่ห์	น่าม่องน่าสันใจ

	 C19	:	 Challenge	:	ใจกิล้า	ชั้อบุความ่ท้าทาย	สัิ่งใหม่่	ๆ	แปลกิ	ๆ

	 C20	:	 Change	:	ชั้อบุกิารเปลี่ยนแปลง	และจ้ดกิารกิารเปลี่ยนแปลงเกิ่ง

	 C21	:	 Creativity	:	ม่ีความ่คิดริเริ่ม่สัร้างสัรรค์สัูง
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	 C22	:	 Classic	:	ม่ีรสันิยม่สัูงท้นสัม่้ยม่ีระด้บุ	In	trend	ตัลอด

	 C23	:	 Curiosity	:	ม่ีความ่สันใจอยากิรู้อยากิเห็น	อยากิเรียนรู้สัิ่งใหม่่	ๆ

	 C24	:	 Coherence	:	รูจ้้กิสัรา้งความ่ส้ัม่พน้ธิแ์ละผกูิพน้เปน็ม่ติัร	สัาม่ค้คขีองกิลุม่่เพ่ือน	 
	 	 	 สัถาบุ้น	วิชั้าชั้ีพ	อย่างแน่นแฟ้น

	 C25	:	 Cream	:	ถือตั้วทระนง	หยิ่ง	ภาคภูม่ิใจในความ่เป็นคนเกิ่งของตัน

	 C26	:	 Clarity	:	ชั้อบุความ่กิระจ่าง	โปร่งใสั	ชั้้ดเจน

	 C27	:	 Concert	:	ชั้อบุดนตัรี	และชั้ม่คอนเสัิร์ตั

	 C28	:	 Considerate	:	ม่ีนำ�าใจ	จริงใจ

	 C29	:	 Concise	:	ชั้อบุพูดสั้�น	ๆ	กิระชั้้บุ	ตัรงประเด็น	ไม่่อ้อม่ค้อม่

	 C30	:	 Connectivity	and	Cluster	:	 ชั้อบุผูกิม่ิตัร	 สัร้างความ่สั้ม่พ้นธิ์กิ้บุผองเพื่อน	 
	 	 	 พ้นธิม่ิตัร	เครือข่าย	ที่ผูกิพ้นชั้่วยเหลือเกิื�อกิูลกิ้น

	 ดง้น้�น	 คนรุน่เก่ิาจึงควรเข้าใจลูกิหลานคนรุน่ใหม่่เจเนอเรช่้ั้น	 “Z”	 และปรบุ้ต้ัวให้เข้ากิบุ้ 
พวกิเขาเพื่อป้องกิ้นปัญหาช่ั้องว่างระหว่างว้ย	(Generation	Gap)	 และความ่ข้ดแย้งจากิ 
ความ่เห็นต่ัางและความ่แตักิต่ัางท่ีหลากิหลายม่ากิย่ิงขึ�น	ในโลกิยคุโลกิาภวิต้ัน์และดจิท้ิลต่ัอไป
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Hollywo
od

“ภูาพยนตร์ฮ่อลลีว้ดส่วนใหญ่่จิ๋ะสร�างเรื�องราว เหต้การณ์์  

และวิถีช้ีวิตผู้้�คนให�สอดคล�องกับความเป็นจิ๋ริงในแต่ละย้ค  

แต่ละสมัย คติพจิ๋น์และปรัช้ญ่าชี้วิตที�ได�จิ๋ากภูาพยนตร์  

จิ๋่งสะท�อนวิธีคิดและหลักย่ดในการสร�างแรงบันดาลใจิ๋และ 

แรงผู้ลักดันในการใช้�ช้ีวิตและต่อส้�ที�หลากหลายข็องผู้้�คน

ตามย้คสมัย ซี่�งอาจิ๋นำามาใช้�ประโยช้น์ได�เพื�อเป็นบทเรียน 

สำาหรับผู้้�คนในย้คปัจิ๋จิ๋้บัน”

บทที่ 17

คํติพจินิ์/ปรัชญาชีวิิตดี ๆ จิากภัาพยนิตร์ฮ่อลลีวิูด ชุดที่ี� 4



68 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ

	 กิารที่ผม่ตั้องหยุดพ้กิอยู่บุ้านม่ากิในชั้่วงโควิด	ตั้องดูภาพยนตัร์ด้งกิล่าว	จากิเคเบุิลทีวี 
ว้นและ	คืนละรวม่สัองเรื่องทุกิว้น	และได้เกิ็บุจดคำาคม่/คตัิพจน์/ปร้ชั้ญาดี	ๆ	จากิกิารสันทนา 
และเน่�อเรื่องของน้กิแสัดงในแต่ัละเรื่องท่ีเห็นว่าดี	 ๆ	 ม่าเรียบุเรียงเป็นสัำานวนแบุบุไทยไว้ได้ 
หลายห้วข้อ	ว้นนี�จึงรวบุรวม่สั่งม่าเพิ่ม่จากิที่เคยสั่งม่า	ด้งนี�

1.	 “สัิ่งที่คนรู้ตั้วว่าใกิล้จะตัาย	อยากิได้ที่สัุด	คือ	“เวลา”	และ	ลม่หายใจ”

2.		“ภาษิตัโบุราณของอเม่รกิิน้ชั้น	สัอนไว้ว่า	ถ้าต้ัองกิารให้งานสัำาเร็จ	เราต้ัองลงมื่อทำาเอง”

3.	 “ถ้าเราเป็นคนชั้่างสั้งเกิตั	และม่ีประสับุกิารณ์ชั้ีวิตัม่ากิพอ	เพียงม่องสับุตัาลึกิลงไป 
	 ในดวงตัาของคน	กิ็รู้สัึกิได้เลยถึงจิตัใจของเขา”

4.	 “ทุกิปัญหา	 และคำาถาม่	 มี่คำาตัอบุรออยู่แล้ว	 อยู่ท่ีว่าเราจะสัาม่ารถค้นพบุได้ 
	 รวดเร็วม่ากิเพียงใด”

5.	 “ลองให้โอกิาสัตันเองในกิารใชั้้ชั้ีวิตัในรูปแบุบุของตั้วเราเองดูบุ้าง”

6.	 “สัิ่งที่ดีที่สัุดที่จะไว้ใจใคร	คือ	ลองไว้ใจตั้วเราดูกิ่อน”

7.	 “ชั้ีวิตัจะดีขึ�น	ถ้ารู้จ้กิตั้ดทอนสัิ่งที่ไม่่จำาเป็นออกิไป”

8.	 “ความ่คิดของสัม่องเราท่ีดีท่ีสุัด	 คือ	 ตัอนท่ีสัม่องเราว่างเปล่า	 ย้งไม่่ได้คิดถึง 
	 เรื่องอะไรเลย”

9.	 “ไม่่ควรตั้ดสัินใจว่า	ตัอนนี�	เราอยู่ที่ไหน	ถ้าเราไม่่เคยเห็นที่น้�นม่ากิ่อน”

10.	“สัิ่งที่เราควรเป็นห่วงในชั้ีวิตั	คือ	สัิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า”

11.	“ความ่อดทนที่ม่ีตั่อกิ้นและกิ้น	คือ	สัิ่งที่สัวยงาม่ของชั้ีวิตั”

12.	“ถ้าเราอยู่บุนท่ีสูังม่ากิ	เม่ือ่ตักิลงม่ากิจ็ะเจบ็ุม่ากิ	แตัถ่า้เราอยู่บุนท่ีไม่ส่ังูม่ากิ	ตักิลงม่า 
	 กิ็จะเจ็บุน้อยกิว่า”

13.	“อย่ารอจนความ่ตัายปรากิฏตัรงหน้าเสีัยกิอ่น	แล้วจงึคอ่ยเรยีนรูบุ้ทเรียนกิารใชั้ช้ั้วีติั 
	 ที่ผ่านม่า”

14.	“อดีตัของชั้ีวิตัเราสัาม่ารถทำาร้ายเราได้	แตั่เราตั้องเลือกิเองว่าเราจะวิ่งหนีม่้น	หรือ 
	 ใชั้้ประโยชั้น์เรียนรู้จากิม่้น”

15.	“เงินสัาม่ารถซื�อทุกิอย่างได้นอกิจากิเวลาและชั้ีวิตั”

16.	“เพียงแตั่ผลงานออกิม่าดีกิว่าที่คิดไว้กิ็คือความ่สัำาเร็จที่คุ้ม่ค่า	และน่าภาคภูม่ิใจ”
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17.	“เม่ื่อเราตัอ้งเจอกิบุ้ปญัหาอปุสัรรคและวกิิฤตักิิเ็หม่อืนกิบุ้เจอพาย	ุไม่น่าน	ม้่นกิจ็ะพด้ 
	 ผ่านพ้นไป”

18.	“ถา้คดิจะรก้ิ	ตัอ้งรบีุวิง่หนคีวาม่ชั้อบุ	เพราะความ่ชั้อบุเปลีย่นแปลงงา่ย	แตัค่วาม่รก้ิ 
	 เป็นความ่จีร้งและนิร้นดร”

19.	“เรื่องบุางอย่าง	เราย้งไม่่ค่อยเข้าใจชั้้ดเจนในว้ยเด็กิ	แตั่ถ้าเราเข้าใจเรื่องน้�นชั้้ดเจน	 
	 แสัดงว่า	เราไม่่ได้เป็นเด็กิอีกิตั่อไป”

20.	“ผู้ท่ีมี่ความ่สุัข	 ไม่่ใช่ั้ว่าจะไม่่เคยเจ็บุปวดม่ากิ่อนเลย	 แตั่เขารู้ว่าควรทำาอย่างไร	 
	 จึงจะไม่่ถูกิความ่เจ็บุปวดน้�นครอบุงำา”

21.	“ความ่กิล้าหาญน้�น	 มิ่ใช่ั้คือกิารม่ีชั้ีวิตัอยู่	 โดยไม่่เกิรงกิล้วสัิ่งใด	 แตั่คือกิารม่ีชั้ีวิตั 
	 ที่กิล้วตั่อความ่ตัายและทำาแตั่สัิ่งที่ดีงาม่”

22.	ส้ักิวน้หนึง่	ภาพชีั้วิตัของเราจะถกูิฉายขึ�นม่าให้เหน็ช้ั้ดเจน	ดง้น้�น	จงทำาในสัิง่ท่ีมี่คณุค่า 
	 ควรแกิ่กิารชั้ื่นชั้ม่”
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บทที่ 18

พิธีีพระราชที่านิเพลิงศพ พ่อตาผู้ม  
“นิาวิาโที่บํารุง สืรัคํคํานินิที่์” และพิธีีลอยอังคําร

“พธิกีารต่าง ๆ  ทางศาสนา สำาหรบัใช้� 

เมื�อมีญ่าตผิู้้�ใหญ่่ข็องแต่ละครอบครัว 

วายช้นม์ ได�มีวิวัฒนาการตาม 

ย้คสมัย เช่้น ในทางพ้ทธศาสนา 

ในปัจิ๋จิ๋้บัน ก็มีพิธีการรดนำ�าศพ,  

พิธีสวด พระอภิูธรรม พิธีเผู้าศพ 

และพธิลีอยองัคารเถ�ากระดก้ ฯลฯ  

เป็นต�น ซี่�งแตกต่างกนับ�างตามระดบั 

เศรษิฐานะ และระดับชั้�นตำาแหน่ง 

อาชี้พการงาน ที�ควรแก่การศ่กษิา

เรียนร้�ข็องอน้ช้นร้่นต่อ ๆ ไป”
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	 ตัาม่ท่ีผม่ได้แจ้งแฟนคล้บุ	 ถึงม่รณกิรรม่ของพ่อตัาผม่	 “นาวาโทบุำารุง	 สัร้คคานนท์”	 
ในเฟซบุุ๊กินี�	 ในว้นศิุกิร์ที่	26	กิุม่ภาพ้นธิ์	2564	ได้ม่ีแฟนคล้บุร่วม่แสัดงความ่เสัียใจม่าเกิือบุ 
สัองร้อยท่าน	ผม่และ	อจ.พน้ธิุทิ์พย์	รวม่ท้�งญาติัลกูิหลานเหลนของท่านทุกิคน	ขอขอบุพระคณุ 
เป็นอย่างสัูงในนำ�าใจไม่ตัรีอ้นประเสัริฐของทุกิท่านคร้�งนี�	 รวม่ท้�งทุกิท่านท่ีกิรุณาไปร่วม่งาน 
ตั่าง	ๆ	ด้งกิล่าว

	 ขอใหส้ัิง่ศิก้ิดิ�สัทิธิิ�ท้�งปวงไดด้ลบุ้นดาลใหท้กุิทา่นและครอบุครว้ประสัพแดจ่ตัรุพธิิพรช้ั้ย	 
สัุขภาพดี	อายุยืนนาน	ม่ีความ่สัุข	สัำาเร็จ	สัม่หว้ง	ในสัรรพสัิ่งที่พึงปรารถนาจงทุกิประกิาร	

	 ในงานพธิิพีระราชั้ทานเพลงิศิพ	ดง้กิลา่วขา้งบุน	ผม่ไดร้บุ้เกิยีรตัจิากินอ้ง	ๆ 	ของอาจารย์ 
พ้นธิุ์ทิพย์	ในฐานะญาตัิที่อายุม่ากิที่สัุดให้เป็นประธิานในพิธิี	ผม่จึงขอขอบุคุณอย่างยิ่ง	

	 เน่่องจากิงานพิธิท้ี�งสัองนี�	ลูกิ	ๆ 	ของท่านนาวาโทบุำารงุ		สัรค้คานนท์	ไดจ้ด้ขึ�นอย่างสัม่บูุรณ์ 
สัม่เกิียรตัิม่ากิท่ีสัุด	 ผม่ได้ม่ีโอกิาสัไปร่วม่ในงานนี�ทุกิว้น	 จึงขออนุญาตัแฟนคล้บุเล่าเรื่อง 
ด้งกิล่าวข้างบุนในว้นนี�	 ตัาม่ความ่ทรงจำา	 เพื่อได้ทราบุและแลกิเปลี่ยนเรียนรู้ด้งนี�	 (ถ้าม่ี 
ข้อผิดพลาดประกิารใด	ขออภ้ยผู้เล่าว้ยย่าง	90	ปีด้วย)

1.	 พิธิีรีิดนี�ำอาบศพิพิริะริาชทานีในวน้เสัารท่ี์		27	กิมุ่ภาพน้ธิ	์	2564	ณ	วด้ม่กิฎุกิษ้ตัรยิาราม่ 
หลง้จากิลูกิหลานต้ั�งแถวรบุ้พระราชั้ทานนำ�าหลวงอาบุศิพ	พรอ้ม่ดว้ยพระราชั้ทานเครือ่ง 
เกิียรตัิยศิประกิอบุศิพ	รวม่ท้�งพระราชั้ทานโกิศิโถ	ฉ้ตัรเบุญจาตั้�งประด้บุ	ปี�	กิลองชั้นะ	 
ประโคม่	ในเวลาพระราชั้ทานนำ�าหลวงอาบุศิพ	

2.	 พิิธีีพิริะริาชทานีเพิลิงศพิ	ในว้นเสัาร์ที่	6	ม่ีนาคม่	2564	เวลา	17.00	น.	ซึ่งม่ีกิาร 
เชั้ญิศิพ	แห่เวยีนรอบุเม่รุ	แลว้เชั้ญิขึ�นตั้�งบุนจติักิาธิาน	ต่ัอม่ากิม็่พีธิิพีระราชั้ทานเพลงิศิพ 
ตัาม่ข้�นตัอนของพิธิีกิาร	 ท่ีม่ีเจ้าหน้าท่ีสัำาน้กิพระราชั้ว้งม่าช่ั้วยแนะนำาและกิำากิ้บุ	 โดย
ขั�นีตอนีสำคีัญ่หล้งลูกิหลานผู้วายชั้นม่์ตั้�งแถวร้บุไฟพระราชั้ทาน	 กิารกิล่าวสัำานึกิใน 
พระม่หากิรุณาธิิคุณ	 และกิล่าวสัรุปประว้ตัิและคุณงาม่ความ่ดีของผู้วายชั้นม่์	 กิารยืน
เคารพแสัดงความ่อาลย้	รวม่ท้�งกิารทอดผ้าตัรย้และนิม่นตัพ์ระสังฆ์บุ้งสักุิลุ	กิเ็ชั้ญิประธิาน 
ในพธิิขีึ�นทอดผา้ตัรย้	และเปน็ประธิานประกิอบุพิธิพีระราชั้ทานเพลิงศิพ	ระหว่างประธิาน 
ประกิอบุพธิิพีระราชั้ทานเพลงิศิพ	ม่กีิองทหารเรอืเกิยีรตัยิศิยนืทำาความ่เคารพ	ม่ปีี�กิลองชั้นะ 
ประโคม่	ทหารเรือเป่าแตัรนอน	วงแตัรวงทหารเรือบุรรเลงเพลงโศิกิอย่างสัม่เกิียรตัิ

3.	 พิิธีีลอยอังคีาริ	ที่หาดแหลม่เทียน	 ฐานท้พเรือสั้ตัหีบุ	ของกิองท้พเรือ	 ในตัอนเชั้้า 
ของ	 ว้นอาทิตัย์ท่ี	7	 ม่ีนาคม่	2564	 กิ็ได้ดำาเนินกิารตัาม่แบุบุพิธิีกิารทางศิาสันาของ 
กิองท้พเรืออย่างสัม่เกีิยรตัย่ิิง	โดยมี่ญาตัลิกูิหลานเหลนราว	60	คน	เดนิทางไปโดยรถบุ้สั 
และรถตัู้	 ออกิเดินทางพร้อม่เพรียงกิ้นจากิบุ้านบุางนาของผม่	 ท่ีจ้ดกิารเดินทางโดย 
พลเรือโทบุำารุงร้กิ	 สัร้คคานนท์	 ลูกิชั้ายคนเล็กิของผู้วายชั้นม่์อย่างเป็นระบุบุระเบุียบุ 
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เรียบุร้อยตัาม่แบุบุทหารเรือไทย	เพื่อนำาอ้ฐิท่านนาวาโทบุำารุง		สัร้คคานนท์	ญาตัิผู้ใหญ่ 
อาวโุสัสูังสัดุของครอบุครว้ภรรยาผม่ม่าทำาพธีิิลอยอ้งคารท่ีดำาเนนิกิารโดยอนุศิาสันาจารย์ 
ยศินาวาเอกิของกิองท้พเรือ	 เพื่อฝากิอ้ฐิท่านไว้กิ้บุแม่่พระคงคา	 เจ้าแม่่นทีผู้ร้กิษา 
นำ�าทะเล	 เพื่ออภิบุาลดวงวิญญาณของท่านนาวาโทบุำารุง	 	 สัร้คคานนท์	 ผู้ล่วงล้บุให้ม่ี 
ความ่ร่ม่เย็นเป็นสัุข	เฉกิเชั้่นสัายนำ�าทะเลที่ม่ีแตั่ความ่ชัุ้่ม่เย็น	

	 พิธีิกิารลอยอ้งคารนี�	 นอกิจากิเป็นสัิ่งท้�งม่วลท่ีเป็นส่ดท�ายของชีวัิตท่านนาวาโท 
บุำารุง	สัร้คคานนท์	พ่อตัาผม่	และพ่อ	ปู่	ตัา	ทวด	ของลูกิหลานเหลน	ผู้ทรงพระคุณ 
อ้นประเสัรฐิ	ผูเ้ร่ิม่ชั้วิีตัจากิเป็นนายทหารเรือ	ได้กิลบุ้ม่าสัูท้่องทะเลท่ีรก้ิย่ิงของท่านอกีิคร้�ง	

	 พธิิลีอยอ้งคารนี�	จากิคีวัามเช้�อในีทางพิท่ธีศาสนีา	ท่านศิาสันาจารยย้์งสัอนใหพ้วกิเรา 
ท่ีย้งดำารงชีั้วติัอยู่	ไดส้ัำานกึิถึงสัจัธีริริม ใหล้ะวางสัิง่ท้�งปวง	ไม่ยึ่ดม่้น่ถือม่้่น	แม่แ้ตัร่า่งกิาย	 
สั้งขารท้�งหลาย	 โดยเม่ื่อชั้ีวิตัแตักิด้บุ	 ร่างกิายกิ็จะกิล้บุคืนสัู่ธิาตัุตั่าง	 ๆ	 ท่ีประกิอบุไว้ 
น้บุแตั่แรกิเริ่ม่ม่ีชั้ีวิตั	 คงเหลือเพียงผงธิุรีของเถ้ากิระดูกิ	 ท่ีใสั่ผอบุไว้โปรยให้ล่องลอย 
และจม่ลงสัู่สัายนำ�านทีของทะเลไทยกิล้บุคืนสัู่บุ้านเดิม่	อ้นเป็นสัจัธีริริมแหิ่งชีวัิตทุกิคน

4.	 น่าประหลาดอย่างยิ่ง	 ในว้นนี�ท่ีผม่สั่งเฟซบุุ๊กิเรื่องนี�	 ได้ดูภาพยนตัร์ฮอลลีวูด 
ทางเคเบิุลทีว	ีเรือ่ง	“Trial	by	Fire”	ก็ิม่กีิารพูดถึงคีวัามเช้�อในีทางคีริิสต์ศาสนีาว่ัา	“คนเรา 
เกิิดม่าจากิฝุ่นของพระเจ้า	เม่ื่อชั้ีวิตั	ด้บุข้นธิ์ลง	กิ็กิล้บุกิลายเป็นฝุ่นพระเจ้า”	

	 ขอดวงวิญญาณ	ท่านนาวาโทบุำารุง		สัร้คคานนท์	จงไปสัู่สัุขคตัิสั้ม่ปรายภพ	อยู่ใน 
ภพภูม่ิอ้นสัูงสั่ง	ด้วยความ่เคารพร้กิและอาล้ย
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บทที่ 19

คํิดอย่างไร ในิวัินิที่ี� 16 พฤษภัาคํม 2564  
วิันิสืากลแห่งการอยู่ร่วิมกันิอย่างสืันิติของสืหประชาชาติ

วันที� 16 พฤษิภูาคมข็องท้กป่เป็น “วัน 

สากลแห่งการอย่้ ร่วมกันอย่างสันติ ”  

ที�สหประช้าช้าติกำาหนดข็่�น เพื�อกระต้�น 

เตือนให�ประเทศสมาช้ิกได�ร่วมกันรณ์รงค์ 

ให�ประช้าช้นข็องตนได�ตระหนักร้�ถ่ ง 

ความสำาคัญ่ข็องการอย่้ร่วมกันในโลก  

ด�วยความเข็�าใจิ๋และเคารพยอมรับใน 

ความแตกตา่งทางเพศ ศาสนา ภูาษิา และ 

เช้ื�อช้าติ เพื�ออย้่ร่วมกันอย่างร่วมกันสร�าง 

การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสามัคคีและ 

สนัตภิูาพ แต่ในการปฏิบัิตขิ็องประเทศต่าง ๆ  

โดยเฉพาะประเทศมหาอำานาจิ๋ก็ยังไม่ 

สามารถสนองเจิ๋ตนารมณ์์ดังกล่าวข็อง 

สหประช้าช้าติได� ประช้าช้นและผู้้�นำา 

ท้กประเทศ จิ๋ง่ต�องช่้วยกนัคดิหาทางสร�าง 

สันติภูาพในโลกต่อไป 
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	 ว้นนี�แฟนคลบุ้คงทราบุแลว้วา่	เปน็วน้ท่ีสัหประชั้าชั้าตักิิำาหนดใหเ้ปน็	“วัันีสากลแหิง่การิ 

อยู่ริ่วัมกันีอย่างสันีติ”	(International	Day	of	Living	Together	in	Peace)	

	 โดยม่ีจุดประสังค์หล้กิ	คือ

1.	 สัร้างความ่ตัระหน้กิรู้	 ถึงกิารอยู่ร่วม่กิ้น	 โดยเคารพ	 และศึิกิษาความ่แตักิต่ัาง 
ของว้ฒนธิรรม่และแนวคิด

2.	 สั่งเสัริม่สั้นตัิภาพ	ความ่เข้าใจ	กิารม่ีสั่วนร่วม่	และความ่สัาม่้คคี	แม่้จะตั่างศิาสันา	 
ตั่างเชั้ื�อชั้าตัิ	ตั่างเพศิ	ตั่างภาษากิ็ตัาม่

	 ว้นนี�	 เราน่าจะลองม่าชั้่วยกิ้นคิดว่า คีิดอย่างไริ?	และคีวัริทำอย่างไรดี?	จึงจะชั้่วย 
ให้บุรรลุจุดประสังค์	ท้�งสัองข้อข้างบุนนี�ได้

	 โดยผม่ขออนุญาตั	 ลองวิเคราะห์	 ให้มุ่ม่ม่อง	 จากิความ่คิดและประสับุกิารณ์ 
ของตันเอง	ท่ีมี่ชั้วีติัย่าง	90	ปี	ท่ีผ่า่นี	และเหิน็ีคีวัามขดัแย�ง	และคีวัามริน่ีแริง แตกแยก	ฯลฯ 
และผ่ลลัพิธี์ ผ่ลกริะทบที่ตัาม่ม่าม่ากิม่ายพอสั้งเขป	เพื่อแลกิเปลี่ยนเรียนรู้	ด้งนี�

1.	 ในยุคของโลกาภิวััตนี์ และดิจัิทัล	 ด้วยความ่กิ้าวหน้าเทคโนโลยีกิารสัื่อสัาร 
และคม่นาคม่	ฯลฯ	โลกิแคบุลงแบุบุไร้พรม่แดน	ผู้คนท้�งโลกิตัิดตั่อไปม่าหาสัู่กิ้น	 
และม่ีกิารแข่งข้น	 และกิีดกิ้นกิ้น	 เอาเปรียบุชั้่วงชั้ิงความ่ได้เปรียบุทางอำานาจ 
ผลประโยชั้นต์ันเอง	เครอืญาตั	ิบุรวิาร	และพวกิพ้อง	ประเทศิ	ทำาใหเ้กิดิคีวัามเหิล้�อมล�ำ 

คีวัามไม่เปู็นีธีริริม	ฯลฯ

	 คุณธิรรม่	จริยธิรรม่	ค่านิยม่	อุดม่กิารณ์	ว้ฒนธิรรม่	ประเพณี	วิถีชั้ีวิตัที่สังบุ 
และดงีาม่ในอดตีั	เส้�อมลง	ขาดกิารรูร้ก้ิสัาม้่คคี	กิต้ัญญู	ูเคารพและยอม่รบุ้ในความ่เห็น 
ที่แตักิตั่าง	สัิทธิิ	และศิ้กิดิ�ศิรีแห่งความ่เป็นม่นุษย์	คนเห็นแกิ่ตั้วม่ากิขึ�น	ฯลฯ

	 ผม่คิดวา่ปจัจย้และกิารเปลีย่นแปลงเหล่านี�	จงึเพิม่่ความ่เหลือ่ม่ลำ�าไม่เ่สัม่อภาค 
เป็นธิรรม่	และเพิ่ม่ความ่ข้ดแย้งแตักิแยกิ	เกิลียดชั้้ง	และกิารอยู่ร่วม่กิ้นอย่างสั้นตัิ	 
บุนความ่แตักิตั่างได้ยากิ	และน้บุว้น	ท้�งความ่แตักิตั่าง	และความ่ข้ดแย้ง	กิารใชั้้ 
ความ่รุนแรงของพล้งอำานาจ	ฯลฯ	จะยิ่งม่ีม่ากิขึ�นในทุกิระด้บุและภาคสั่วน	ฯลฯ

2.	 ผม่คดิวา่	ทกุิคน	ทราบุดวีา่	แนวทาง	วธีิิปอ้งกิน้แกิไ้ข	และสัรา้งเสัรมิ่ความ่สังบุ 
และส้ันติัสัุข	 ควรทำาอะไรบุ้าง?	 แตั่กิ็ย้งหาคีำตอบที่ดีที�ส่ดไม่่ได้ในกิารปฏิบุ้ติัได้ 
ริ่วัมกันี	 เพื่อตอบโจัทย์	 ว่าควรทำาอย่างไร?	จึงจะบุรรลุจุดม่่งหิมายท้�งสัองข้อบุน 
ของสัหประชั้าชั้าตัิได้
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3.	 ผม่ลองม่องว่า	บุ้านเรา	ขบวันีการิเคีล้�อนีไหิวั	หรอืการิปูฏิิบตัขิองทุกิกิารเคลือ่นไหว 
หรือกิารปฏิบุ้ตัิกิารของน้กิเคลื่อนไหว	เชั้่น	ทางกิารเม่ืองท้�งในสัภาและนอกิสัภา/ 
กิารแสัวงหาและตั่อรองอำานาจผลประโยชั้น์	ความ่ถูกิตั้องเป็นธิรรม่	ฯลฯ	ระหว่าง 
ผู้นำา	 แกินนำา	 และกิลุ่ม่ของคู่ข้ดแย้งท่ีม่ีความ่แตักิตั่างทางความ่คิด	 ความ่เชั้ื่อ	 
ค่านิยม่	อุดม่กิารณ์	ฯลฯ	สั่วนม่ากิม่ีอัตตาสัูง	และม่ีทัศนีคีติ	แบุบุเข้าข้างตันเอง	 
ม่องคนท่ีเหิน็ีตา่ง	หรอืฝา่ยตริงข�าม	เปน็ศิต้ัร	ูแสัดงกิารดหูม่ิ่นดแูคลน	ไม่่ใหเ้กิยีรตัิ 
ดิสัเครดิตั	และมุ่่งทำาลายล้าง	ท้�งทางตัรงและทางอ้อม่	ไม่่เคารพกิตัิกิา	กิฎเกิณฑ์	 
กิฎหม่าย	กิริยาม่ารยาท	สิัทธิมิ่นุษยชั้น	และไม่่ยอม่รบุ้ความ่แตักิต่ัาง	และความ่คดิเหน็ 
ที่แตักิตั่าง	ฯลฯ	ม่ีแตั่อคตัิ	ความ่ชั้ิงชั้้ง	หลง	ฯลฯ	จึงย่อม่ยากิที่จะประนีประนอม่	 
ผ่อนปรน	และสัร้างสั้นตัิสัุขได้	ท้�งที่ปูริะเทศไทยเริาเปู็นีเม้องพิ่ทธี	และทุกิศิาสันา 
กิ็สัอนให้ม่ีเม่ตัตัา	กิตั้ญญูู	และประพฤตัิปฏิบุ้ตัิในสัิ่งที่ถูกิตั้องดีงาม่

	 ต้ัวอย่างท่ีเห็นได้ช้ั้ด	 ในกิารท่ีประชั้าชั้น	 และทุกิภาคสั่วน	 ผนึกิกิำาล้งกิ้นสัู้ 
กิ้บุปัญหาโควิด	19	ร่วม่กิ้บุร้ฐบุาล	กิ็ย้งม่ีบุางกิลุ่ม่ออกิม่าตัำาหนิแบุบุไม่่สัร้างสัรรค์	 
กิ่อกิวน	ใชั้ว้าทกิรรม่	สัร้างความ่ขด้แยง้	ไม่แ่สัดงแม่แ้ตัน่ำ�าใจชั้ว่ยเหลือ	ใหก้ิำาล้งใจ 
กิ้นและกิ้น	ในยาม่ชั้าตัิประสับุความ่วิกิฤตัิม่ากิเชั้่นนี�

4.	 ผม่ย้งม่องอีกิมุ่ม่ว่า	 หรือเราจะเลี�ยงดูอบุรม่ลูกิหลานกิ้นม่า	 ให้ยึดม่้่นกิารพึ่ง 
ตันเอง	แบุบุ “อัตตาหิิอัตโนีนีาโถึ”	อะไรทำานองน้�น	และ “ริู�อะไริไม่สู�ริู�วัิชา ริู�ริักษัา 

ตัวัริอดเป็ูนียอดดี”	 ม่ากิเกิินไป	 ทำาให้ม่ีคนเกิ่งดีและกิล้าทำาในสัิ่งท่ีถูกิต้ัองด้วย	 
“คีา่นียิมริว่ัม”	ท่ีดีเพือ่ส่ัวนรวม่	มี่ส้ัดส่ัวนนี�อยกว่ัา	คนเกิง่เพ่ือตันเองและพวกิพ้อง	 
คนเกิ่งฉิวัยโอกาส	และคนเกิ่งแตั่โกิง	ฯลฯ	หรือไม่่?	

5.	 ผม่จำาได้ว่า	 สัม่้ยเรียนแพทย์ท่ีม่หาวิทยาล้ยแพทยศิาสัตัร์	 (ม่หิดลปัจจุบุ้น)	 
กิม็่คีำาขวญ้เชิั้ง		คตัธิิรรม่ว่า	“อตัตานัีงอปู่มังกเริ”	แปลความ่ทำานองว่า	“เอาใจัเขา 
มาใสใ่จัเริา”	และสัม่เดจ็พระม่หติัลาธิเิบุศิร	อดลุยเดชั้ราชั้วกิิรม่	พระบุรม่ราชั้ชั้นกิ 
พระราชั้บุดิาของในหลวงรช้ั้กิาลท่ี	9	“พระบุดิาแหง่กิารแพทยแ์ผนปจัจบุุ้น”	ทรงสัอน 
แพทย์จบุใหม่่	“ใหิ�ถึอ้ปูริะโยชน์ีส่วันีริวัมก่อนีปูริะโยชน์ีส่วันีตนี” ผม่จึงคิดว่า	ถ้ารฐ้บุาล 
ทกุิสัม่ย้นำาม่ากิำาหนดให้เปน็	“คีา่นียิมริว่ัมแหิง่ชาต”ิ	โดยอาจจด้ประกิวดคำาขวญ้นี�	 
และรณรงค์สัร้างจิตัสัำานึกิ	(Civic	Education)	ให้คนไทยท้่วประเทศิ	ยึดม่้่นจนเกิิด 
จิตัสัำานึกิเชั้ิงประชั้าสั้งคม่	(Civil	Consciousness)	และกิลายเป็นว้ฒนธิรรม่	และ 
ค่ีณลกัษัณะเฉิพิาะ หรอื	อตัลกัษัณข์องคนไทย	แบุบุคนญ่ีปุ่นทกุิคน	ไม่เคียคยุ	ยกิตัว้เอง 
ว่าเกิ่ง	แตั่ยกิความ่ดี	และผลงาน	ให้ทีม่งานสั่วนรวม่	องค์กิร	และประเทศิชั้าตัิ
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New

6.	 ข้อสุัดท้าย	ผม่ขอฝากิข้อคิดว่า	เราควรร่วม่กิน้พฒ้นาให้เกิดิจิัตสำนึีกปูริะชาสังคีม 

(Civil	Consciousness)	 คล้ายแบุบุคนญ่ีปุ่น	 และความ่ร้กิประเทศิชั้าตัิกิตั้ญญูู 
ตั่อบุรรพบุุรุษอย่างคนจีน	 และอิสัราเอล	 ฯลฯ	 เพื่อพ้ฒนาจิตัใจและจิตัวิญญาณ 
ทุกิรูปแบุบุอย่างตั่อเน่่อง	 ให้คนไทย	 เด็กิรุ่นลูกิหลานเหลนไทยเกิิดความ่ร้กิ	 
ศิร้ทธิา	 ตั่อประเทศิชั้าตัิ	 บุรรพบุุรุษ	 และเพื่อนม่นุษย์ร่วม่ชั้าตัิ	 และร่วม่โลกิ 
บุนความ่แตักิตั่าง	รวม่ท้�งความ่ร้บุผิดชั้อบุร่วม่กิ้นตั่อสั่วนรวม่	ม่ีความ่กิตั้ญญููตั่อ 
บุรรพบุุรุษ	บุุพกิารี	สั้งคม่	ประเทศิชั้าตัิ	และโลกิ	เพื่อให้เกิิดสั้นตัิสัุขร่วม่กิ้นตั่อไป



New

บทที่ 20

วิิถีชีวิิตใหม่ (New normal) ประจิําวัินิของผู้ม คํนิแก่วิัยย่าง 90 ปี 
ช่วิงหยุดอยู่บ้านิและที่ํางานิที่ี�บ้านิต้านิโคํวิิด

ท้กคนที�อย่้ในวัยช้ราภูาพมากข็่�นย่อมประสบปัญ่หา 

การเสื�อมโทรม และโรคภัูยไข็�เจ็ิ๋บเรื�อรัง และอย่้ใน 

ภูาวะต�องพ่�งพาโรงพยาบาล และล้กหลานมากยิ�งข็่�น  

การร้�จิ๋กัช่้วยดแ้ลตนเอง และปฏิบิตัตินอยา่งมีระเบยีบ 

วนิยัในการดแ้ลสข้็ภูาพตนเองในช่้วงที�สมองยังไม่เสื�อม 

มากและยงัไมถ่ง่ช้ว่งข็องการต�องเปน็คนแกแ่ละผู้้�ปว่ย 

นอนติดเตียง และปฏิิบัติตนในช้ีวิตแต่ละวันตาม 

การแนะนำาและด้แลรักษิาข็องแพทย์ และสหวิช้าช้ีพ  

จิ๋่งเป็นสิ�งที�จิ๋ำาเป็นและมีค้ณ์ค่าประโยช้น์ส้งมาก  

และช้่วยแบ่งเบาภูาระล้กหลาน รวมทั�งช้ะลอสภูาวะ 

ความเสื�อมและเจิ๋็บป่วยมากข็่�นได�ด�วย
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	 ว้นนี�ว้นอาทติัย์	วน้พก้ิผ่อน	แต่ัช่ั้วงนี�ดง้กิล่าวข้างบุน	วิถชีีั้วติัใหม่่ของผม่คงทำาทุกิอย่าง 
เหม่อืนกิน้ทุกิว้น	ไม่ม่่แีละแยกิวน้หยดุ	และไดแ้บุ่งเวลาให้เฟซบุุ๊กิวน้ละ	1	ช่้ั้วโม่ง	ก็ิขออนญุาตั
แฟนคล้บุเล่าเรื่องตัาม่ห้วข้อข้างบุน	เพราะเชั้ื่อว่าแตั่ละท่านกิ็คงวางโปรแกิรม่	New	normal	 
ประจำาว้นแบุบุ	Timeline	ไว้เชั้่นกิ้น

	 เวลา	กิิจกิรรม่

	 6.00	น.	ตัืน่นอนเชั้า้	เปดิวทิยกุิระเปา๋หิ�ว	ฟงัสัรปุขา่วรอบุโลกิและในประเทศิไทย	ช่้ั้งนำ�าหนก้ิ 
ว้ดความ่ด้นและชีั้พจร	 ว้ดระด้บุออกิซิเจนในเลือด	 ตัรวจร่างกิายว่าม่ีบุวม่กิดบุุ๋ม่ท่ีหล้งเท้า 
และหน้าแข้งหรือไม่่	 ทบุทวนอากิารผิดปกิตัิในว้นและคืนท่ีผ่านม่า	 ฯลฯ	 เพ่ือจดข้อมู่ลลงใน 
สมด่ปูริะจัำตวััผู่�ปู่วัยหิวััใจัล�มเหิลวั	และโทรศิพ้ท์สัรปุให้	อจ.ขว้ญ	(ลกูิสัาว)	เพ่ือรายงานทางโทรศิพ้ท์ 
ไปท่ีคลินกิิผูป่้วยห้วใจล้ม่เหลว	รพ.จฬุา	ทุกิวน้	เพ่ือพยาบุาลจะรายงานอาจารย์แพทย์วา่จะให้ 
ปร้บุเปลี่ยนลดเพิ่ม่ขนาดยาและตั้วยาใหม่่หรือไม่่อย่างไร	(ในสัองเดือนแรกิตั้องไปตัรวจเลือด 
และพบุอาจารย์แพทย์ที่	รพ.จุฬา	ทุกิสัองสั้ปดาห์)

	 7.15	 น.	 แปรงฟัน	 ล้างหน้า	 ทานยากิ่อนอาหารเชั้้า/ออกิกิำาล้งเบุา	 ยืนบุนแป้นไม่้ 
สัาม่เหลี่ยม่เพื่อออกิกิำาล้งขา	พร้อม่บุริหารคอโดยใชั้้ม่ือดึงคอและออกิแรงตั้านด้านซ้าย	ขวา	 
หน้า	 หล้ง	 ข้างละน้บุ	50	 คร้�ง	 รวม่	200	 คร้�ง	 ตัาม่ด้วยเดินเร็วบุริเวณเฉลียงหน้าห้องโถง 
ภายในบุ้านชั้้�นบุนซึ่งม่ีความ่ยาวราว	5	 เม่ตัร	 รวม่น้บุได้	420	กิ้าว	(หรือประม่าณ	7	นาที)	 
แล้วว้ดความ่ด้นและชั้ีพจร	 เพื่อจดบุ้นทึกิในสัมุ่ดของคลินิกิผู้ป่วยคลินิกิห้วใจล้ม่เหลว	 และ 
อาบุนำ�าเชั้้า

	 7.30	น.	ทานอาหารเชั้้า	ที่	อจ.พ้นธิุ์ทิพย์	จ้ดให้	ดูข่าวทีวี	และทานยาหล้งอาหารเชั้้า	 
11	เม่็ด	(ม่ีครึ่งเม่็ดด้วย)

	 8.00	ถึง	9.00	น.	เข้าห้องทำางาน	เล่นเฟซบุุ๊กิ	ท้�งอ่าน	จดข้อมู่ลดี	ๆ	ไว้ในสัมุ่ดโน้ตั	 
คอม่เม่นตั์	และพิม่พ์เรื่องเล่าบุางว้น	เพื่อโพสัตั์สั่งทางเฟซบุุ๊กินี�

	 9.00	 ถึง	11.00	 น.	 เข้าห้องทำางานต่ัอ	 เปิดเครื่องแอร์และเครื่องปร้บุอากิาศิ	 และ 
เพลงบุรรเลงจากิเครื่องเสีัยง	 เริ่ม่งานอ่าน	 จดบุ้นทึกิ	 เขียนงานท่ีจะตั้องบุรรยายหรือทำาสั่ง 
ท่ีทำางาน	(ทางอีเม่ลของลูกิเขย)	 โทรศิ้พท์ตัิดตั่อ	(กิารทำางานแบุบุพ้กิผ่อนไปด้วยสับุาย	 ๆ	 
ไม่่เครียด)

	 11.00	 ถึง	12.00	 น.	 พ้กิผ่อน	 ทานอาหารว่าง	 ดูข่าวทีวีและรายกิารเคเบุิลทีวี	 และ 
ถ้าอ่อนเพลีย	วิงเวียน	กิ็นอนพ้กิภาคเชั้้า/ว้ดความ่ด้นและชั้ีพจร

	 12.00	 ถึง	12.30	 น.	 ทานอาหารกิลางว้น	 ท่ี	 อจ.พ้นธ์ุิทิพย์	 จ้ดให้	(ลูกิสัาว/ลูกิเขย	 
นำาม่าสั่งทุกิว้น)/	ทานยาหล้งอาหารกิลางว้น	4	เม่็ด	ว้ดความ่ด้นและชั้ีพจร
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	 12.30	ถึง	13.30	น.	พ้กิผ่อนดูข่าวทีวีและรายกิารเคเบุิลทีวี

	 13.30	 ถึง	15.00	 น.	 เข้าห้องทำางาน	 ๆ	 ต่ัอเช่ั้นปกิตัิ	 หรือถ้าไม่่มี่งานก็ิอ่านหน้งสืัอ 
เล่นไอแพด	ดูทีวีแทน

	 15.00	ถึง	17.00	น.	พ้กิผ่อน	ทานอาหารว่าง	ดูทีวีและเคเบุิลทีวี	 หรือถ้าอ่อนเพลีย	 
วิงเวียน	กิ็นอนพ้กิภาคบุ่าย	(แบุบุชั้ีวิตัน้กิเรียนกิินนอน?)

	 17.00	ถงึ	18.00	น.	เขา้หอ้งทำางานต่ัอ	ฟงัเพลง	และทบุทวนความ่รูสึ้ักินึกิคิด	อากิารป่วย 
งานอา่นและเขยีนในวน้นี�	และท่ีจะตัอ้งทำาในวน้ตัอ่ไป	และดขูา่วทวีภีาคเยน็	ทานยากิอ่นอาหาร 
เย็น	1	เม่็ด	แล้วอาบุนำ�าตัอนเย็น

	 18.00	 ถึง	20.30	 น.	 ลูกิเขยข้บุรถร้บุไปทางอาหารเย็นท่ีบุ้านลูกิสัาวใกิล้	 ๆ	 กิ้น	 
กิ่อนทานอาหาร	 ออกิกิำาล้งตัอนเย็น	 เดินเร็วในบุ้านน้บุได้	420	 ก้ิาวหรือ	7	 นาที	 พูดคุย 
แลกิเปลีย่นข้อคดิกิบุ้ลูกิหลาน	และดทูวีท่ีีบุ้านลกูิสัาว	(บุางว้นหยดุลูกิชั้ายสัองคนก็ิพาครอบุครว้ 
ม่าพาไปทานข้าวด้วย)

	 20.30	ถงึ		21.30	น.	ทานยาหลง้อาหารเยน็	4	เม่ด็	ควบุกิบุ้ยากิอ่นนอน	6	เม่ด็	ดขู่าวทีวภีาคคำ่า 
หรือกิีฬา	ทานผลไม่้ทานยากิ่อนนอน	5	เม่็ด	ว้ดความ่ด้นและชั้ีพจร

	 21.30	ถึง	23.30	น.	ดูภาพยนตัร์ฮอลลีวู้ด	ทางทีวีจากิรายกิาร	Netflix	และเคเบุิลทีวี

	 23.30	ถงึ	24.00	น.	สัวดม่นตั	์เจรญิสัม่าธิ	ิภาวนาอานาปานสัตั	ิแผเ่ม่ตัตัา	ขอพรสัิง่ศิก้ิดิ�สัทิธิิ� 
และเทวดาประจำาตั้วปกิป้องคุ้ม่ครอง

	 24.00	ถึง	06.00	เชั้้า	นอนหล้บุ	

	 ผม่จึงคิดว่ากิารดูแลสัุขภาพตันเองของผู้สูังอายุในว้ยชั้ราภาพม่ากิ	90	 ปีขึ�นไปซ่ึง 
ย่อม่ม่ีความ่เสัื่อม่และโรคภ้ยไข้เจ็บุตัาม่ม่าจึงควรม่ีระเบุียวิน้ยในกิารดูแลสัุขภาพม่ากิย่ิงขึ�น 
เพื่อลดภาระพึ่งพาจนกิว่าจะเข้าสัู่สัภาพตั้องนอนตัิดเตัียง	(Bedridden)	 ในอนาคตัไม่่นาน 
ตัาม่สั้จธิรรม่ของโลกิ	และชั้ีวิตัตั่อไป
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บทที่ 21

คํณุลกัษณะผูู้น้ิาํที่ี�พึงปรารถนิาในิภัาวิะวิิกฤตโิคํวิิดของชาต ิและองค์ํกร

ในภูาวะวิกฤติและผู้ลกระทบอย่างร้นแรงข็องการระบาดใหญ่่ทั�วโลกข็องโควิด 19  

ที�ประช้าช้นรวมทั�งท้กภูาคสว่นที�เกี�ยวข็�องต�องผู้นก่กำาลงักนัรว่มมอื และสนบัสนน้ 

ท้กมาตรการที�ใช้�ในการดำาเนินงานป้องกันควบค้มโรค และลดผู้ลกระทบท้กด�าน  

จิ๋่งมีความจิ๋ำาเป็นและความต�องการอย่างมากที�ส้ดที�จิ๋ะต�องมีผู้้�นำาท้กองค์กร 

ท้กภูาคสว่นที�มารว่มกนัแก�ไข็วิกฤติข็องช้าตคิรั�งนี� ผู้้�มีความพร�อมด�วยคณ้์ลักษิณ์ะ 

ข็องผู้้�นำาที�พ่งปรารถนาในภูาวะวิกฤติข็องช้าติและองค์กร เพื�อร่วมด�วยช้่วยกัน 

เป็นหน่�งเดยีวในการต่อส้�กบัวกิฤติโควดิ 19 ครั�งนี� อยา่งมปีระสทิธภิูาพประสทิธผิู้ล
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Normal

	 ว้นนี�	 ไม่่ม่ีเรื่องหรือเหตัุกิารณ์เกิี่ยวข้องจะม่าเล่า	 ว่าง	 ๆ	 อยู่บุ้าน	 ในชั้่วงกิ้กิตั้วที่บุ้าน 
ตั้านโควิด	19	ผม่คนแกิ่กิ็นึกิถึงว่า	ยาม่นี�คนไทยกิำาล้งสัู้วิกิฤตัิสังคราม่โรคโควิด	 เราตั้องกิาร
ผู้บุริหารท่ีดีและเก่ิงท่ีมี่คุณล้กิษณะของผู่�นีำที�พิึงปูริาริถึนีา	 จากิทุกิระด้บุ	 และทุกิภาคส่ัวน 
อย่างม่ากิ

	 โดยผม่จำาได้ทุกิคร้�งในอดีตั	 ท่ีผม่ได้เลื่อนตัำาแหน่งกิารงานสูังขึ�นว่า	 ท่านี “ขงจ้ั�อ”  

จอม่ปราชั้ญ์ของจีน	ท่านเคยกิล่าวเตืัอนไวว้า่	“อยา่หว่งวา่ใครไม่รู่ว่้าทา่นเกิง่	หรอืม่คีวาม่สัาม่ารถ 
จงหว่งแตัว่่า	สัก้ิว้น	เม่ือ่คนเขายกิยอ่ง	หรอืเลือ่นตัำาแหนง่ทา่น	ทา่นม่คีวาม่เกิง่	และความ่สัาม่ารถ 
สัม่กิ้บุที่เขายกิย่อง	หรือเลื่อนตัำาแหน่งหรือเปล่า?”

	 วน้นี�	ผม่จึงขอนำาเรือ่งตัาม่ห้วข้อข้างบุนนี�ม่าเล่า	เพือ่แลกิเปลีย่นเรียนรูเ้ช่ั้นเคยกิบุ้แฟนคลบุ้ 
โดยผม่เชั้ื่อว่าทุกิคนทราบุดีอยู่แล้วว่า	ผู้นำาที่ดีโดยท้่วไปน้�นเป็นเชั้่นใด	จึงเพียงแตั่ขออนุญาตั 
เสัริม่เตัิม่บุ้างตัาม่ความ่รู้	ประสับุกิารณ์	และค้นหาเสัริม่จากิผู้รู้	ด้งนี�

1. ม่มมองต่อบ่คีลิกภาพิของผู่�นีำที�พิึงปูริาริถึนีา

1.	 ม่ีความ่จริงใจ

2.	 ม่ีความ่ม่้่นใจ	เด็ดเดี่ยว	ตั้�งใจ	และกิล้าหาญ	กิล้าตั้ดสัินใจ

3.	 ม่ีเอกิล้กิษณ์	หรืออ้ตัล้กิษณ์	ของความ่เป็นผู้นำาเฉพาะตั้วที่โดดเด่น

4.	 ม่ีความ่หน้กิแน่น	 สัำารวม่	 ไม่่อ่อนไหว	 และหว้่นไหวต่ัอกิารเปลี่ยนแปลง 
	 สัิ่งแวดล้อม่รอบุตั้ว	และภาวะวิกิฤตัิที่ตั้องเผชั้ิญ

5.	 ม่ีความ่รู้ที่ปราดเปรื่อง	และม่ีเชั้าวน์ปัญญาที่สัาม่ารถแกิ้ไขปัญหาตั่าง	ๆ	ได้	
	 อย่างม่ีประสัิทธิิภาพที่โดดเด่น

6.	 ม่ีความ่คล่องแคล่ว	กิระฉ้บุกิระเฉง	ที่สัอดคล้องกิ้บุความ่ม่้่นใจอย่างเด็ดเดี่ยว 
และตั้�งใจอย่างกิล้าหาญ

7.	 ม่ีความ่เป็นธิรรม่	และยึดม่้่นในความ่ถูกิตั้อง	จริยธิรรม่	จรรยาบุรรณ	ที่ดีงาม่ 
	 ตั่อผู้อื่น	หรือผู้ร่วม่งาน	ผู้ใตั้บุ้งค้บุบุ้ญชั้า	และผู้เกิี่ยวข้อง

8.	 ม่ีความ่เข้าใจ	และเห็นอกิเห็นใจผู้อื่นด้วยความ่เม่ตัตัา	และความ่จริงใจ

2. อ่ปูนีิสัยของผู่�นีำที�มีปูริะสิทธีิภาพิสูง เพิ้�อพิัฒินีาองคี์กริสู่คีวัามเปู็นีเลิศอย่างยั�งย้นี

1.	 คิดเชั้ิงรุกิ	(Be	proactive)	 ร้บุผิดชั้อบุ	 ตั้องเลือกิ	 และทำาอย่างม่ีสัตัิ	 และ 
เชั้ิงกิลยุทธิ์

2.	 เริ่ม่ตั้นด้วยม่ีจุดหม่ายในใจ	(Begin	with	the	end	in	mind)	รู้ว่าสัิ่งที่ตั้องกิาร 
	 คืออะไร?	ม่ีเป้าหม่ายและว้ตัถุประสังค์ที่ชั้้ดเจน



85ธีระ รามสูต

3.	 ทำาตัาม่ลำาด้บุความ่สัำาค้ญ	(Put	first	thing	first)	ทำาแตั่สัิ่งที่สัำาค้ญ	และใชั้้เวลา 
	 ให้คุ้ม่ค่า

4.	 คิดแบุบุชั้นะ	(Think	Win	Win)	 ใจกิว้าง	 ไม่่คิดถึงประโยชั้น์สั่วนตัน	 ยินดี 
	 ตั่อความ่สัำาเร็จของผู้อื่น	

5.	 เข้าใจคนอื่นกิ่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา	(Seek	first	to	understand	than	to	be	 
	 understood)	เข้าใจซ่ึงกิน้และกิน้	รบุ้ฟังความ่ต้ัองกิารและข้อแนะนำาของคนอ่ืน

6.	 ประสัานพล้ง	(Synergy)	 ให้เกิิดพล้งร่วม่เป็น	 Team	work	 ที่สั่งเสัริม่ซึ่งกิ้น 
	 สัาม่ารถทำางานร่วม่กิ้น	จนเกิิดผลล้พธิ์	ทำาให้	1	บุวกิ	1	ได้ผลล้พธิ์เกิินสัอง	

7.	 หม่้่นลบุ้เลือ่ยให้คม่กิริบุไว้เสัม่อ	(Sharpen	the	saw)	พฒ้นาตันเองอย่างต่ัอเน่่อง	

3. คี่ณสมบัติของผู่�นีำภายใต�ภาวัะวัิกฤติและกดดันี

1.	 ม่ีความ่เชั้ื่อม่้่นในตั้วเองสัูง	(Self	believe	and	confidence)

2.	 สัาม่ารถปร้บุพื�นคืนใหม่่	แม่้จะล้ม่เหลวผิดพลาด	(Resilience)	

3.	 มุ่่งแน่วแน่ทุ่ม่เทที่งานสัำาค้ญ	(Focus)

4.	 ม่ีแรงผล้กิด้นภายใน	หรือฉ้นทะสัูงม่ากิ	(Drive	or	motive)

4. ทักษัะที�ต�องการิสำหิริับผู่�นีำในีภาวัะวัิกฤติ

1.	 ความ่สัาม่ารถในกิารม่ีภาวะผู้นำา	(Leadership	ability)

2.	 ท้กิษะในกิารสัื่อสัารภายใตั้สัภาวะวิกิฤตัิ	(Crisis	communication	skill)

3.	 ท้กิษะในกิารกิระจายอำานาจ	(Delegation	of	authority)

4.	 ท้กิษะในกิารจ้ดกิารทีม่งาน	(Team	management	skill)	 กิารวางแผนเตัรียม่ 
	 สัร้างทีม่ล่วงหน้า	สัำาหร้บุรองร้บุภาวะวิกิฤตัิฉุกิเฉิน

5.	 ท้กิษะในกิารวางแผนล่วงหน้า	 สัำาหร้บุรองร้บุภาวะฉุกิเฉิน	(Pre	-	plan	for	 
	 possible	emergencies)
6.	 ท้กิษะในกิารต้ัดสิันใจภายใต้ัสัภาวะกิดดน้	(Decision	making	under	pressure)
7.	 ความ่ตัระหน้กิในสัถานกิารณ์	(Situation	Awareness)
8.	 ท้กิษะในกิารวางแผนและนำาแผนสัู่กิารปฏิบุ้ตัิ	(Planning	and	implementing	 
	 action)
9.	 ใจเย็น	และสัาม่ารถจ้ดกิารตั่อความ่เครียดของตันเองและผู้อื่นได้	(Calm	and	 
	 able	to	manage	stress	in	self	and	others)
10.	ความ่กิล้า	(Courage)	และความ่สัาม่ารถจ้ดกิารความ่เสัี่ยงและความ่คาดหว้ง	 
	 (Risk	and	expectation	management)
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5. ปูริะเภทผู่�นีำที�ปูริากฏิเปู็นีจัริิงในีภาวัะปู้จัจั่บันี

1.	 ผู้ชั้ำานาญกิารเฉพาะด้าน	(Expert)	เชั้่น	น้กิกิารทหาร,	น้กิธิุรกิิจ,	น้กิกิารเม่ือง	 
	 ผู้เชั้ี่ยวชั้าญ
2.	 น้กิจ้ดกิารเกิ่ง	(Achiever)
3.	 ข้าเกิ่งแน่คนเดียว	(Individualist)
4.	 ดีแตั่พูด	(NATO	:	No	action,	talk	only)
5.	 น้กิฉวยโอกิาสั	(Opportunist)
6.	 น้กิยุทธิศิาสัตัร์	(Strategist)
7.	 น้กิสัร้างสัรรค์พ้ฒนา	(Alchemist)
8.	 น้กิเจรจากิารฑูตั	(Diplomat)
9.	 น้กิสัร้างภาพเชั้ิงลบุ	ทำาลายคู่แข่ง	(Negative	image	maker)
10.	น้กิล๊อบุบุี�เจรจาตั่อรอง	(Lobbyist)
11.	น้กิระรานกิล้่นแกิล้งให้ร้ายทางสัื่อสั้งคม่	(Bully)



บทที่ 22

หลักคํิดและคํําสือนิของที่่านิขงจิ่�อจิอมปราชญ์ของจิีนิ สืําหรับผูู้้นิําที่ี�
เก่งดีและกล้า เสืียสืละช่วิยชาติที่ําสืงคํรามโคํวิิด 19 

ท่าน “ข็งจิ๋ื�อ” นบัว่าเป็นจิ๋อมปราช้ญ์่ผู้้�ยิ�งใหญ่่ 

ข็องจิ๋ีนและข็องโลก ผู้้�ได�รับการยอมรับ 

ในความร้�ความสามารถ และความคดิ และ 

เป็นบ้คคลต�นแบบที�ดงีาม มคีณ้์ค่าในท้กมติิ 

ที�ยากจิ๋ะหาใครเทียบได� เป็นบรรพบ้ร้ษิ 

ผู้้�มีคณ้์ค่า และแนวความคิดข็องท่านช่้วยให� 

ประเทศจีิ๋นและคนจีิ๋นได�พฒันาอย่างรวดเรว็ 

และมค้ีณ์ภูาพประสิทธภิูาพ จิ๋นเป็นประเทศ 

ที�เจิ๋รญิ่ มั�งคั�ง และเปน็ประเทศมหาอำานาจิ๋ 

ข็องโลก จิ๋ากปัจิ๋จัิ๋ยส้่ความสำาเร็จิ๋ที�สำาคัญ่ 

ส่วนหน่�ง คอืการน�อมนำาหลกัคดิ และคำาสอน 

ปรัช้ญ่าข็องท่านข็งจิ๋ื�อมาประย้กต์ใช้�และ

ประพฤตปิฏิบิตัชิ้อบ จิ๋ง่สมควรอย่างยิ�งที�ผู้้�นำา 

ท้กภูาคส่วนที�ร่วมกนัต่อส้�โควดิ 19 ข็องไทย 

จิ๋ะได�พัฒนาตนเป็นผู้้�นำาที�กล�าแกร่ง และ 

เสียสละมาช่้วยช้าตส้ิ�สงครามโควดิ 19 ครั�งนี�
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	 ชั้ว่งปลายเดือนกิน้ยายน	2564	ท่ีวิกิฤตัโควดิระลอกิใหม่่ม่าแรงเพิม่่ม่ากิขึ�น	ผม่ไดโ้พสัตั์ 
บุทความ่	ช้�นีชมบทบาทและคีณ่ลักษัณะที�ดขีองผู่�นีำที�ด ีเก่ง กล�า และเสียสละจัากท่กภาคีส่วันี 

อาสาสมคัีริ และภาคีปูริะชาชนี	จากิทุกิพื�นท่ีของประเทศิไทย	ท่ีม่าร่วม่ดว้ยชั้ว่ยกิน้ทำาสังคราม่ 
โควิด	19	อย่างพร้อม่เพรียงเป็นหนึ่งเดียวกิ้น	(Synergy	และ	Solidity)	และพวกิเขาน่าจะเป็น 
พิลงัสำคัีญ่ท้�งท่ีเป็น	Prime  Mover และ Key  Players ในกิารชั้ว่ยรฐ้บุาลทดลองเปิูดปูริะเทศไทยใหิม่ 

(Reopen)	เพือ่ฟืน้ฟวูถิชีั้วีติั	และเศิรษฐกิจิสัง้คม่	ฯลฯ	(Build		back	new		normal)	ใหก้ิลบุ้คนืม่าใหม่่ 
ภายในเวลา	120	ว้น	โดยอาศิ้ยความ่รู้และรูปแบุบุของม่าตัรกิารทุกิกิิจกิาร	และกิิจกิรรม่ที่ได้ 
จากิประสับุกิารณ์สัู้โควิด	19	เกิือบุสัองปีแบุบุไทย	ๆ	ของเรา	ที่บุรรดาผู่�นีำท่กปูริะเภททั�งที�พิึง 

ปูริาริถึนีา และที�ตามสภาพิเปู็นีจัริิงออกิม่าปรากิฏตั้วม่ากิม่าย	ด้งที่ได้เล่าม่าแล้ว

	 ไดม้่แีฟนคลบุ้ขานรบุ้ดว้ยดพีอสัม่ควร	ผม่จงึอยากิใหข้อ้เสันอแนะตัาม่ห้วขอ้เรือ่งขา้งบุน 
เพื่อแลกิเปลี่ยนเรียนรู้เชั้่นเคย	 ตัาม่หิลักคิีดคนรุ่นโบุราณท่ีเคยแนะนำาไว้ว่า	 “ก่อนีจัะก�าวั 

ไปูข�างหินี�า คีวัริเหิลียวัหิลัง แลหินี�าใหิ�ดี”	และผม่เชั้ื่อว่าผู้นำาของจีน	(รวม่ท้�งผม่ด้วย)	เขาคง 
ยึดคำาสัอนด้งกิล่าวของบุรรพบุุรุษเขา	 และหิลักคิีดและคีำสอนีของท่านีขงจ้ั�อจอม่ปราชั้ญ์ 
และจอม่ยุทธิของจีน	 ทำาให้ประเทศิจีนของเขาเจริญรุ่งเรือง	 ก้ิาวหน้าทุกิด้านอย่างรวดเร็ว	 
รวม่ท้�งกิารจ้ดกิารและฟื้นตั้วจากิโควิด	19	หล้งความ่หว้งจากิกิารฉีดว้คซีนตั้าน	โควิด	19

	 ผม่จึงลองค้นควา้และรวบุรวม่หลก้ิคิดและคำาสัอนของท่านขงจื�อจากิแหลง่ความ่รูต้ัา่งๆ	
ได้ด้งนี�

1.	 ท่านขงจื�อ	 สัอนว่า	 “อย่าห่วงว่าใครจะไม่่รู้ว่าท่านเกิ่งหรือม่ีความ่สัาม่ารถ	 แตั่จง 
	 ห่วงว่าสั้กิว้น	 	 เม่ื่อม่ีคนเขายกิย่อง	 หรือเลื่อนตัำาแหน่งท่าน	 ท่านม่ีความ่เก่ิงและ 
	 ความ่สัาม่ารถสัม่กิ้บุที่เขายกิย่อง	หรือแตั่งตั้�งหรือเปล่า”

2.	 “ผู้นำาที่ปราศิจากิคุณธิรรม่	กิ็คือห้วหน้าโจร”

3.	 “ผู้บุริหาร	และกิารบุริหารจ้ดกิารที่ดี	ควรม่ีท้�งเจ็ดด้าน	คือ	1)	ความ่ซื่อสั้ตัย์สัุจริตั		 
	 2)	 ความ่เม่ตัตัากิรุณา	3)	 กิารเสัียสัละเอื�อเฟื้อเผื่อแผ่	4)	 ความ่ละอายท่ีจะทำา 
	 สัิ่งไม่่ดีงาม่	5)	ความ่กิตั้ญญูู		6)	กิารพึ่งตันเอง	7)	ความ่ประหย้ด	ไม่่ฟุ่ม่เฟือย”

4.	 “คุณล้กิษณะของผู้รู้	 คือ	รู้ตั้วว่ารู้อะไรบุ้าง	และไม่่รู้อะไรบุ้าง	หากิท่านรู้กิ็บุอกิว่ารู้ 
	 น้่นแหละ	คือ	ความ่รู้	ให้เท่าท้นความ่คิดและจิตัใจผู้อื่น	และที่สัำาค้ญ	คือ	รู้เท่าท้น	 
	 ความ่คิดและจิตัใจตั้วเอง”
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5.	 “บุุคคลท่ีควรค่าแกิ่กิารเคารพ	 จะสันใจในความ่ยุตัิธิรรม่	 คนท่ีใจค้บุแคบุ	 จะสันใจ 
	 ลาภ	ยศิ	สั้กิกิาระ”

6.	 “ส่ัองใน	 ไม่่ใช่ั้สั่องนอกิ	 คนม่ีคุณธิรรม่	 จะไม่่พะว้าพะว้ง	 คนม่ีความ่รู้จะไม่่ส้ับุสัน	 
	 คนท่ีกิล้าสั่วนใหญ่จะปราศิจากิความ่หวาดกิล้ว	 ควรสั่องใน	 (Self	 inspection)	 
	 เพื่อให้เห็นข้อบุกิพร่องของตั้วเอง	ที่จะปร้บุปรุงได้”

7.	 “ไม่่ควรกิ้งวลกิ้บุสัิ่งภายนอกิม่ากิเกิินไป	แตั่ควรกิ้งวลหากิ

1.	 ไม่่ปลูกิฝังคุณธิรรม่

2.	 ไม่่ใฝ่หาความ่รู้

3.	 ไม่่เป็นกิลาง

4.		ไม่่เปลี่ยนแปลงสัิ่งที่ไม่่ดีให้เป็นดี”

8.	 “คนท่ีฝึกิคุณธิรรม่แล้วจะสังบุเยือกิเย็นไม่่อวดดี	 ถือเน่�อถือตั้ว	 คนท่ีมี่ใจค้บุแคบุ	 
	 จะสัำาค้ญม่้่นหม่าย	 ถือยศิ	 ถือศิ้กิดิ�	 อวดดี	 วาจา	 ท่ีไม่่ระง้บุจิตัใจ	 ยากิท่ีจะสังบุ	 
	 เจอคนประเภทนี�	ตั้องวางเฉย	และถอยห่าง”

9.	 “คนท่ีไม่ม่่คีวาม่ม่้น่คงทางอารม่ณ	์ไม่ม่่คีวาม่เขม้่แขง็ในจติัใจ	จะยอม่แพร้ะหวา่งทาง 
	 ยากิที่จะทำาอะไรสัำาเร็จ	เพราะคน	ๆ	น้�น	ตัีเสั้นตั้วเองไว้แล้วว่าไม่่ม่ีทางใด”

10.	“คนท่ีไม่่ม่องกิารณ์ไกิล	 จะพะว้าพะวงในสัิ่งท่ีเกิิดขึ�นในปัจจุบุ้นตัลอดเวลา	(Ad	 
	 hoc	responses)	คือ	สั่องออกิตัลอดเวลา	 ไม่่สัาม่ารถกิำาหนดตั้วเองได้	 เอาแตั่วิ่ง 
	 ไปตัาม่ทางของคนอื่นตัลอดเวลา”

11.	“กิารยกิระด้บุตั้วเอง
1.	 ทำาตั้วให้น่าน้บุถือ	(พูดจา	แตั่งตั้ว	กิริยา	ให้ม่ีสั้ม่ม่าคารวะ	รู้กิาลเทศิะ)

2.	 จิตัใจกิว้างใหญ่ไพศิาล	 (ใจกิว้าง	 ม่องเห็นความ่คิดคนอ่ืน	 รู้จ้กิเอาใจเขา 
	 ม่าใสั่ใจเรา	จะชั้นะใจคน)

3.	 ทำาตั้วให้น่าน้บุถือ	(คิดอะไรเพื่อประโยชั้น์ในระยะยาว	 ซ่ือกิินไม่่หม่ด	 คดกิิน 
	 ไม่่นาน)

4.	 ม่ีความ่เฉลียวฉลาด

5.	 ม่ีความ่เอื�อเฟื้อเผื่อแผ่”
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12.	“วิธิีกิารดำารงชั้ีพแบุบุขงจื�อ

1.	 เอื�อเฟื้อเผื่อแผ่	แตั่ไม่่สัุรุ่ยสัุร่าย	

2.	 ม่ีเป้าหม่ายในชีั้วิตั	 แต่ัไม่่ละโม่ภ	 (หากิไม่่มี่เป้าหม่าย	 ก็ิเหมื่อนขอนไม้่ 
	 ล่องลอยไปบุนสัายนำ�า)

3.	 ขย้นข้นแข็ง	แตั่ไม่่อึดอ้ดในกิารม่านะ	และม่ีความ่สับุายใจในสัิ่งที่ทำา

4.	 เป็นคนเรียบุง่าย	ๆ	แต่ัไม่่อวดด	ีรูจ้ก้ิความ่เกิรงใจผูอ่ื้น	เข้ากิบุ้คนง่ายได้ทุกิกิลุม่่

5.	 ม่ีศิ้กิดิ�ศิรี	 แต่ัไม่่โหดร้าย	 มี่บุุคลิกิ	 แตั่งตั้ว	 กิริยาม่ารยาทดี	 น้บุถือตั้วเอง	 
	 ไม่่ให้ใครม่าเบุียดเบุียน	และไม่่เบุียดเบุียนผู้อื่น



บทที่ 23

ผูู้้นิําทีี่�พึงปรารถนิา และคําดหวิังให้มาช่วิยฟั้�นิฟัูประเที่ศ  
หลังโคํวิิด 19 สืงบลง (Post Covid Build Back)

“ในช้ว่งทำาสงครามโควิด 19 มผีู้้�นำาท้กภูาคสว่นมาร่วม

ช่้วยกนั และเป็นพลงัสำาคญั่สำาหรบัช่้วงเปิดประเทศใหม่ 

หลงัโควดิสงบลงตอ่ไป จิ๋ง่ควรใช้�ประสบการณ์์ให�เปน็

ประโยช้น์ตามค้ณ์ลักษิณ์ะผู้้�นำาที�พ่งปรารถนา และ 

ข็ั�นตอนข็องมาตรการและกิจิ๋กรรมต่าง ๆ ต่อไป”
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	 เรื่องเล่าท่ีโพสัต์ักิ่อนหน้านี�	 ผม่ได้เล่าเรื่อง “คี่ณลักษัณะของผู่�นีำที�พิึงปูริาริถึนีา และ 

คีาดหิวัังในีภาวัะวัิกฤติของโคีวิัด 19”	 และหล้กิคิด	 และคำาสัอนของท่านขงจื�อสัำาหร้บุผู้นำาท่ี 
เกิ่งดีและกิล้าฯ

	 วน้นี�	จึงขออนญุาตัเล่าตัอ่ตัาม่ห้วข้อขา้งบุน	เพือ่แลกิเปลีย่นเรยีนรู	้และขอให้แฟนคลบุ้ 
ชั้่วยเสริิม เติมเต็ม	อ้นน่าจะเป็นประโยชั้น์ม่ากิ

1. ผ่มมองปูริะเทศไทยหิลังโคีวัิด 19 สงบลง และริัฐบาลจัะเริิ�มเปูิดปูริะเทศ (Reopen)  

ภายในี 120 วัันี เพิ้�อฟ้้�นีฟู้วัิถึีชีวัิตใหิม่สู่ย่คี Post Covid Era

1)	จากิกิารผนึกิกิำาล้งของคนไทยท้�งชั้าตัิ	ทุกิภาคสั่วน	และประชั้าชั้น	(Synergy)	 
	 ในกิารทำาสังคราม่สัูโ้รคโควดิ	19	เปน็หนึง่เดยีวกิน้	(Solidarity)	ไดม้่	ีและปรากิฏ 
	 ชั้้ดเจนของผู้นำาที่เกิ่งและดี	ที่พึงปรารถนา	ออกิม่าชั้่วยชั้าตัิ	แบุบุไทยโบุราณ 
	 สัอนไว้ว่า “ยามวิักฤติจัะมีพิริะเอก หิริ้ออัศวัินีขี�ม�าขาวัออกมาช่วัยชาติ 

 มากมาย”

	 ผู้นำาท้่วประเทศิเหล่านี�	จึงน่าจะเป็นพิลังสำคีัญ่ (Prime Mover)	ชั้่วยข้บุเคลื่อน 
สัน้บุสันุนกิารฟ้้�นีฟู้ปูริะเทศหิลังโคีวัิดสงบ (Post Covid Build Back)	ตั่อไป	รวม่ท้�ง 
เป็นเมธีอีาวัโ่ส (Mentor)	ในกิารพฒ้นาทายาท	ผูน้ำาเก่ิงและด	ีรุน่ใหม่่	ๆ 	ต่ัอไปอีกิด้วย

2)	ประสับุกิารณ์ด้งเชั้่นข้อ	1)	 ย้งชั้่วยสัร้างจิตัสัำานึกิท้�งความ่สัำาค้ญของกิารดูแล 
	 สัุขวิทยาส่ัวนบุุคคล	 กิารสัุขาภิบุาล	 อาชั้ีวอนาม้่ยและสัิ่งแวดล้อม่	 ฯลฯ	 
	 โดยเฉพาะความ่สัำาค้ญของริะบบส่ขภาพิ	 ท่ีเกิี่ยวข้องและมี่ผลกิระทบุต่ัอ 
	 ทุกิภาคสั่วน	 รวม่ท้�งความ่สัำาค้ญของริะบบบริิการิส่ขภาพิ	 ท่ีจำาเป็นตั้องเพิ่ม่ 
	 ลำาด้บุความ่สัำาค้ญของเวัชศาสตริ์ปู้องกันีท้�งด้านกิารส่ังเสัริม่สัุขภาพ	 
	 กิารป้องกิ้นควบุคุม่โรค	กิารฟื้นฟูสัภาพ	หรือการิสริ�างส่ขภาพิ	ให้เท่าเทียม่กิ้บุ 
	 กิารร้กิษาพยาบุาล	 หรือการิซี่อมส่ขภาพิ	 ตัลอดจนประสับุกิารณ์เรียนรู้ 
	 จากิวิกิฤตัิโควิดคร้�งนี�ท้�งหม่ด	 และม่าตัรกิารตั่าง	 ๆ	 รวม่ท้�งกิารปร้บุพ้ฒนา 
	 โครงสัรา้งพื�นฐานและพเิศิษตัา่ง	ๆ 	เชั้น่	ริปููแบบ “7S”	คอื	System,	Structure,	 
	 Strategy,	Shared		value,	Style,	Staff	และ	Skills	และกิารพฒ้นาปัจจย้สัำาคญ้ตัาม่ 
 “ริูปูแบบ 6C”	 คือ	 บุรรยากิาศิกิารทำางาน	(Climate),	Culture,	Creativity,	 
	 Courage,	Competitiveness	 และ	 Change	management	 ของทุกิองค์กิร 
	 และภาคสั่วน	

	 ตัลอดจนกิารกิระจายอำานาจ	ทรพ้ยากิร	กิารทำางานรว่ม่กิน้เปน็ทมี่และเครอืขา่ย 
สัหวิชั้าชั้ีพและสัหสัาขา	 และกิารมี่สั่วนร่วม่และผูกิพ้นของประชั้าชั้นและชัุ้ม่ชั้น	 
กิารนำาบุทเรยีนจากิกิารเรยีนรูจ้ากิประสับุกิารณส์ัองปขีองกิารสัูโ้ควดิ	19	ม่าปรบุ้ปรงุ 
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แกิ้ไข	พ้ฒนาตั่อไปในชั้่วงเปิดประเทศิ	(Learning	and	Development		(L&D)	ฯลฯ	 
ซ่ึงจะเป็นรากิฐาน	และแนวทางท่ีนำาไปใช้ั้ขยายผลต่ัอไปในกิารฟ้ืนฟูประเทศิหลง้โควดิ 
สังบุลงได้อย่างม่ากิตั่อไป

2. ปูริะเภทของผู่�นีำที�พิงึปูริาริถึนีาและคีาดหิวัังเพิ้�อมาชว่ัยชาตฟิ้้�นีฟ้ปููริะเทศในีชว่ังเปูดิ

ปูริะเทศใหิม่ (Reopen)

1)	ผูน้ำาผูม้่ากิดว้ยบุารมี่	และม่คีณุลก้ิษณะเฉพาะต้ัวท่ีโดดเดน่	เปน็ท่ีศิรท้ธิา	เช่ืั้อถอื 
	 และยอม่ร้บุ	(Charismatic	leader)

2)	ผู้นำาผู้ม่ีวิสั้ยท้ศิน์	(Visionary	leader)

3)	ผู้นำาเชั้ิงปฏิรูป	 หรือผู้นำากิารเปลี่ยนแปลง	(The	Transformative	leader	or	 
	 the	change	agent	leader)

4)	ผู้นำาที่เน้นกิารตัิดตั่อสัื่อสัาร	(Transactional	leader)

5)	ผู้นำาที่เน้นกิารปฏิบุ้ตัิ	(Action	oriented	leader)

6)	ผู้นำาภายใตั้ภาวะวิกิฤตัิ	และความ่กิดด้น	(Leader	under	crisis	and	pressure)

	 โดยผู้นำาท่ีเกิ่งและดี	 ผู้ผ่านประสับุกิารณ์ชั้่วงสงคีริามโริคีโคีวัิด 19	 ม่าแล้ว	 
จากิทุกิภาคสั่วนและพื�นท่ีเหล่านี�	 ย่อม่สัาม่ารถให้กิารสัน้บุสันุนกิารฟื้นฟูและ 
เปิดประเทศิใหม่่ได้ม่ากิ	รวม่ท้�งช่ั้วยสัร้างพฒ้นาทายาท	และผูน้ำารุน่ใหม่	่ๆ 	ม่าช่ั้วย 
สัืบุสัานตั่อไป	ด้วยกิระบุวนกิารพ้ฒนาแบุบุตั่าง	ๆ	อาทิ	ตัาม่ตั้วอย่างรูปแบุบุของ 
ข้�นตัอน	“ICE”	3	ข้�นตัอน	คือ

ขั�นีตอนีที� 1 :	Influence	+	Cooperate	+	Engage

ขั�นีตอนีที� 2 :	Initiate	+	Collaborate	+	Enhance

ขั�นีตอนีที� 3 :	Integrate	+	Concrete	+	Empower	ฯลฯ

	 โดยม่ผู้ีนำาประเภทนีกัยท่ธีศาสตร์ิ และปูริะเภทผู่�เชี�ยวัชาญ่	แต่ัละภาคส่ัวน	เช่ั้น	กิารท่องเท่ียว 
กิารส่ังออกิ	 กิารสัาธิารณสุัข	 กิารสัื่อสัาร	 เศิรษฐศิาสัตัร์ความ่ม่้่นคง	 ความ่สั้ม่พ้นธ์ิระหว่าง 
ประเทศิ	ฯลฯม่ากิม่ายพร้อม่สัรรพอยู่แล้ว
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บทที่ 24

คํิดอย่างไร เร่�องนิายกพลเอกประยุที่ธี์ฯ ขอให้หยุดมาตรการเร่ง 
ลงที่ะเบียนิฉีีดวัิคํซีีนิต้านิ โคํวิิด 19 แบบ walk in ไวิ้ก่อนิ

ประช้าช้นน่าจิ๋ะมาช่้วยกันคิดช่้วย 

รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีในการใช้� 

มาตรการสำาคัญ่ข็องการฉีดวัคซีีน 

ในการลดความรน้แรงและผู้ลกระทบ 

ข็องวิกฤติโควดิ 19 โดยการใช้�ระบบ  

walk in ที�ประช้าช้นสะดวกไปรับ 

การฉีดวัคซีีน ที�ใดก็ได� เวลาใดก็ได�  

น่าจิ๋ะช่้วยให�บริการฉีดวัคซีีนได� 

อย่างสะดวกคล่องตัว ในประช้ากร 

ส่วนใหญ่่เพื�อเร่งเสริมสร�างให�เกิด 

ภู้มิค้�มกันมวลหม้่ได�รวดเร็วยิ�งข็่�น
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	 เรื่องนี�กิำาล้ง	Hot มาก	ผม่จึงอยากิชั้วนแฟนคล้บุ	ม่าร่วม่ชั้่วยกิ้นคิดเรื่องนี�	 โดยว้นนี�	
ผม่ขอคิดนำาเป็นตั้วอย่าง	และเปูิดปูริะเด็นีคีวัามคีิด	ด้งนี�

1.	 ขอใชั้้แนวคิด	 หรือ	 ยุทธิศิาสัตัร์หล้กิ “คีิดใหิญ่่ ทำเล็ก”	(Think	Big	Act	Small)	 
ม่าใชั้้ประยุกิตั์

2.	 แฟนคล้บุคงจำาได้ว่า	สัม่้ยพระบุาทสัม่เด็จพระเจ้าตัากิสัินม่หาราชั้	ทริงคีิดการิใหิญ่่  
(Think	Big)	 กิู้ชั้าติั	 ทรงใช้ั้ยุทธิศิาสัตัร์พิชั้ิตัสังคราม่	 แบุบุ	 “ทำเล็ก”	(Act	Small) 
ใชั้ก้ิองท้พขนาดเล็กิท่ีมี่ยุทโธิปกิรณจ์ำากิด้	บุุกิเข้าตีัและยึดห้วเมื่องเล็กิ	ๆ 	กิอ่น	ใหไ้ด้ช้ั้ยชั้นะ 
เพิม่่ขว้ญกิำาลง้ใจ	ได้พวกิ	และกิำาลง้เสัรมิ่ทลีะนอ้ย	ๆ 	จนยกิท้พใหญไ่ปตัเีม่อืงใหญ	่ๆ 	ต่ัอไป 
จนกู�ชาติสำเริ็จั

3.	 ตัอ่ม่าท่านนายกิประยุทธิ	์ได้เพ่ิม่ม่าตัรกิารลงทะเบีุยนและฉดีวค้ซีนเชิั้งรุกิเป็น On site 

รวม่อยู่ใน	App	“หิมอพิริ�อม – On site – กล่่มเฉิพิาะ”	ให้ทุกิจ้งหว้ด	ร้บุไปปฏิบุ้ตัิ 
ดคูลา้ยสั้ง่	(Command)	แบุบุทหาร	และคลา้ยสั้ง่ใหต้ัด้สัเีสัื�อบุุคลากิรสัูโ้ควดิ	-	19	ทุกิจง้หวด้ 
แบุบุชัุ้ดทหารเดียวกิ้นท้่วประเทศิ

4.	 ถ้าเราดูตั้วอย่างประเทศิจีนแต่ักิ่อนสัม่้ยย้งเป็นคอม่มิ่วนิสัตั์ยากิจนม่ากิเขาก็ิใช้ั้ 
ยุทธิศิาสัตัร์	“คีิดใหิญ่่ ทำเล็ก”	ค่อย	ๆ 	เปลี่ยนแปลงพ้ฒนาทีละน้อย	ทีละเม่ือง	จนเจริญ 
รุ่งเรืองกิ้าวหน้า	ท้นสัม่้ย	รำ่ารวย	เป็นม่หาอำานาจได้อย่างรวดเร็ว	และใชั้้ในกิารควบุคุม่ 
โรคโควิด	-	19	ได้สัำาเร็จเชั้่นกิ้น	

5.	 ประเทศิท่ีเจริญและพฒ้นาเร็ว	กิม็่ก้ิใชั้ยุ้ทธิศิาสัตัร์	“คีดิใหิญ่่ ทำเล็ก”	กิระจายอำานาจ	 
ให้แตั่ละเม่ือง	แตั่ละร้ฐ	ค่อย	ๆ 	พ้ฒนา	รวม่ท้�งกิารควบุคุม่โควิด	-	19	และกิารม่อบุ	และ 
กิระจาย	และฉีดว้คซีน

6.	 ประเทศิไทย	ม่ีผู้ว่าฯ	 แกินนำา	 ทุกิภาคสั่วน	 และภาคประชั้าชั้น	อาสัาสัม่้คร	 ฯลฯ	 
ทกุิจง้หวด้	อำาเภอ	ตัำาบุล	ท่ีมี่ศิก้ิยภาพ	และความ่พร้อม่	ท่ีจะริเร่ิม่พ้ฒนา	กลย่ทธ์ีรูิปูแบบ 

ทั�งเชิงรัิบและเชงิริก่	ในกิารเร่งรด้ขยายโครงกิารลงทะเบุยีนและฉดีวค้ซนีปอ้งกิน้โควดิ	-	19 
ใหค้รอบุคลมุ่ประชั้ากิร	รอ้ยละ	70	ขึ�นไป	ในทกุิจง้หวด้ภายในสัิ�นป	ี2564	ใหไ้ด	้เพือ่ใหเ้กิดิ 
ภมู่ติัา้นทานประชั้ากิรม่วลหมู่่	(Herd	Immunity)	และชั้ว่ยใหโ้ควดิ	19	สังบุลงได	้เพยีงแตั่ 
ร้ฐบุาลและภาคธุิรกิิจภาคเอกิชั้นพร้อม่ท่ีจะชั้่วยจ้ดหาและกิระจายว้คซีนให้รวดเร็วและ 
เพยีงพอทกุิจง้หวด้ได้เท่าเทยีม่เป็นธิรรม่กิน้ม่ากิน้อย	เพือ่ช่ั้วยให้เปิดประเทศิใหม่่ได้รวดเรว็
ม่ากิยิง่ขึ�น
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7.	 กิระทรวงม่หาดไทย	 และกิระทรวงสัาธิารณสุัข	 และภาคเอกิชั้น	 องค์กิารปกิครอง 
สัว่นทอ้งถิน่	ฯลฯ	ท่ีเกิีย่วขอ้งกิม็่โีครงสัรา้ง	ศิก้ิยภาพ	และตัน้ทนุ	ความ่พรอ้ม่	ท่ีจะจด้สัง่ 
กิระจายวค้ซีนใหท้กุิจง้หวด้	และกิำากิบุ้ดูแล	ควบุคุม่	ประสัานสันบุ้สันนุ	ใหก้ิารเรง่รด้กิาร 
ลงทะเบุยีนและฉดีว้คซนีเชั้งิรกุิใหส้ัำาเรจ็เรยีบุรอ้ยตัาม่เปา้หม่าย	และม่าตัรฐานท่ีถกูิตัอ้ง	 
ครบุถ้วนตัาม่เกิณฑ์ม่าตัรฐานที่ร้ฐบุาลและกิระทรวงสัาธิารณสัุข	และ	คบุค.	กิำาหนด

8.	 พวกิเราคนไทย	 คงไม่่อยากิให้ท่านนายกิประยุทธิ์	 ใชั้้แนวคิดและยุทธิศิาสัตัร์	 
“คีิดใหิญ่่ ทำใหิญ่่”	(Think	Big,	Act	Big)	ซึ่งคงยากิที่จะสัำาเร็จและคงใชั้้เวลานานม่ากิ 
จนล่าชั้้าเกิินไปอ้นจะยิ่งสั่งผลเสัียตั่อความ่ล่าชั้้าของกิารเปิดประเทศิใหม่่ม่ากิยิ่งขึ�น
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บทที่ 25

ขอช่วิยกันิคํิดเร่�อง “การฟั้�นิคํืนิใหม่ ผู้่อนิคํลาย เปิดประเที่ศใหม่ 
แบบสืมดุลหลังคํวิามรุนิแรงของการติดเชื�อโคํวิิด 19 ลดลง 

(Post Covid 19 Recovery and New Normal)

เมื�อผู้ลข็องการฉดีวคัซีีนช้ว่ยเรง่ให�สถานการณ์ร์ะบาดข็องโควดิ 19 ลดความวกิฤติ 

และรน้แรงลงได�ในระดบัที�สามารถผู่้อนคลายมาตรการควบคม้ต่าง ๆ  ซี่�งส่งผู้ลกระทบ 

ต่อเศรษิฐกิจิ๋ อาช้ีพ รายได� ปากท�องข็องประช้าช้นอย่างมากที�ส้ดลง เพื�อเปิด 

ประเทศใหม่และฟ้ั�นคนืสภูาพวถิชี้วีติใหม่ (new normal) ซี่�งต�องการผู้้�นำาท้กภูาคส่วน 

ที�เกี�ยวข็�องมาร่วมด�วยช่้วยกันกับรัฐบาลในการเปิดประเทศใหม่และฟ้ั�นคืนสภูาพ 

อย่างเหมาะสม และสมดล้ระหว่างปัญ่หาและมาตรการทางสาธารณ์สข้็ และทางสังคม 

เศรษิฐกิจิ๋ต่อไป
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	 จากิผลของกิารเรง่รด้ฉดีวค้ซนีทำาให้สัถานกิารณต์ัดิเชืั้�อโควดิ	19	รายวน้	เริม่่ม่แีนวโนม้่ 
ลดลง	แม้่อยู่ในหลก้ิหนึง่หม่ื่นคนตัอ่วน้	และคนตัายจากิโควดิ	19	ไม่่ลดลงม่ากินก้ิ	แตัค่นไม่่ปว่ย 
แตั่เหม่ือนตัายท้�งเป็นเดือดร้อนจากิถูกิกิระทบุทางเศิรษฐกิิจยิ่งม่ีม่ากิขึ�น

	 ดง้น้�น	คงจะต้ัองรบีุแกิไ้ข	ผ่อนคลาย	และคอ่ย	ๆ 	แงม้่เปิดประเทศิ	(Reopen)	รบุ้นก้ิท่องเท่ียว 
และเพิ่ม่กิารส่ังออกิ	 ซ่ึงเป็นรายได้หล้กิ	 และชั้่วยฟื้นฟูเศิรษฐกิิจ	 และความ่ทุกิข์ร้อนของ 
ผู้ประกิอบุกิารหรือธุิรกิจิขนาดกิลางและเล็กิ	(SMEs)	คนช้ั้�นกิลาง	เปราะบุาง	และคนจนยากิไร้ 
ตักิงานม่ากิม่าย	ให้รวดเร็วกิ่อนม่าตัรกิารอื่น	ซึ่งร้ฐบุาล	ภาคราชั้กิาร	ภาคธิุรกิิจ	ทุกิภาคสั่วน 
ล้วนม่ีน้กิวิชั้ากิาร	 น้กิยุทธิศิาสัตัร์	 ฯลฯ	 ท่ีช่ั้วยกิ้นคิดวางยุทธิศิาสัตัร์ของกิารเตัรียม่กิาร 
ตัาม่ห้วข้อเรื่องนี�เตั็ม่ที่อยู่แล้วกิ็ตัาม่

	 เพราะคงจะรอฟ้ืนคืนใหม่่	(Recovery)	และฟ้ืนฟูเปิดประเทศิใหม่่	(Reopen)	จนกิว่าแนวโน้ม่ 
จำานวนผู้ตัิดเชั้ื�อโควิด	19	จะลดลงเหลือหล้กิพ้น	หรือหล้กิร้อยคน	หรือหล้กิสัิบุคน	คงไม่่ม่ีทาง 
กิล้บุไปได้อีกิในเวลา	อ้นสั้�น	เพราะถึงตัอนน้�นโควิด	19	คงจ้ดเป็นโรคประจำาท้องถิ่นตัาม่ปกิตัิ 
ไปแล้ว	จึงริอต่อไปูไม่ได�	เพราะท้�งผู้ประกิอบุกิารหรือธิุรกิิจขนาดกิลางและเล็กิ	(SMEs)	และ 
คนระด้บุกิลางและคนจน	 คนเปราะบุางท่ีเหมื่อนตัายท้�งเป็น	 และฆ่าตั้วตัายจากิโควิด	19	 
คงเพิ่ม่ม่ากิขึ�น

	 จึงน่าประท้บุใจท่ีร้ฐบุาลและทุกิภาคส่ัวนและประชั้าชั้น	 ท่ีอดทนผนึกิกิำาล้งกิ้นต่ัอสัู ้
สังคราม่โควดิ	19	กิน้ม่าอย่างดท่ีีสัดุ	ใหพ้ยายาม่ปรบุ้เปลีย่น	ผอ่นหนก้ิผอ่นเบุา	ท้�งม่าตัรกิารตัา่ง	ๆ  
ท้�งทางสัาธิารณสัุข	เศิรษฐกิิจ	สั้งคม่	และความ่ม่้่นคง	ฯลฯ	อย่างสัม่ดุลตัาม่สัถานกิารณ์กิาร 
ตัิดเชั้ื�อและกิารฉีดว้คซีน	และผลกิระทบุตัลอดม่า

	 ผม่จงึขอชั้วนแฟนคลบุ้ม่าชั้ว่ยกิน้คดิเรือ่งนี�	โดยผม่ขอลองเริม่่ชั้ว่ยรว่ม่คดิ	เปดิประเดน็	 
และข้อเสันอแนะในฐานะประชั้าชั้นสัูงว้ยกิ่อน	ด้งนี�

1.	 กิารฟืน้ฟคูนืใหม่	่(Recovery)	และเปดิประเทศิใหม่	่(Reopen)	โดยใช้ั้ม่าตัรผ่อนคลาย 
เยยีวยา	ฯลฯ	ตัา่ง	ๆ 	ควรจะต้ัองทำาในรปูแบุบุและบุริบุทของไทย	ท่ียืดหยุ่น	แบุบุทีละนอ้ย 
ค่อยเป็นค่อยไป	 คำานึงถึงความ่สัม่ดุล	 ระหว่างม่าตัรกิารหล้กิ	 ปัญหาและผลกิระทบุ 
ระหว่างปัญหาและม่าตัรกิารด้านสัาธิารณสุัขและด้านเศิรษฐกิิจ	 สั้งคม่	 ความ่ม่้่นคง 
(อาจด้านกิารเม่ืองด้วย?)	 โดยตัลอด	 เพราะกิารควบุคุม่โควิด	19	 และกิารกิระจาย 
ชั้นิดว้คซีน	และกิารฉีดว้คซีนม่ี	Political	และ	Social	Sensibility	สัูง

2.	 New	Normal	ของกิารรู้รอบุและเคยชั้ินกิ้บุกิารดูแลสัุขภาพ	ป้องกิ้น	เฝ้าระว้ง	และ 
ตัรวจค้นหากิารตัิดเชั้ื�อ	กิ้กิตั้วร้กิษาที่	รพ.,	ชัุ้ม่ชั้นและบุ้าน	ฯลฯ	และในกิารร้กิษากิาร์ด 
ไม่่ให้ตักิ	ด้วยตันเอง	(Self	prevention	and	care)	ของประชั้าชั้น	ฯลฯ	ในที่สัุดกิ็จะเป็น 
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กิารเรียนรู	้และสัรา้งจติัสัำานกึิเชั้งิประชั้าส้ังคม่	(Civil	consciousness)	จนพ้ฒนากิลายเป็น 
สข่นีสิยั และสข่บญั่ญ่ตัขิองคนไทย	รวม่ท้�งคีา่นียิมริว่ัม	และวัฒัินีธีริริมของกิารผนกึิกิำาลง้ 
ของทุกิภาคสั่วนและประชั้าชั้นในกิารเฉลี่ยทุกิข์เฉลี่ยสัุข,	 กิารแบุ่งปัน	 เฉลี่ยความ่ม่้่งม่ี	 
และความ่ยากิจน	ฯลฯ	ในกิารทำาสังคราม่โควดิ	19	จงึควรรก้ิษาไว้ใหย่้้งยนือยา่งสัม่ดลุกิบุ้ 
กิารปรบุ้ปรุงกิารเตัรียม่ความ่พร้อม่ของระบุบุกิารแพทย์กิารสัาธิารณสุัขทุกิดา้นในอนาคตั	 
ให้เห็นความ่สัำาค้ญของเวัชศาสตร์ิปู้องกันี	 และกิาริบูริณาการิอย่างสมด่ลระหว่าง 
กิารสัง่เสัรมิ่สัขุภาพ	กิารปอ้งกิน้ควบุคุม่โรค	กิารรก้ิษาพยาบุาลและกิารฟ้ืนฟสูัภาพ	สมดล่ 

ระหวา่งกิารเชั้ือ่ม่โยงและบุรูณากิารของ	Home	Based	Care/Community	Based	Care/ 
Primary	Care/Hospital	Based	Care	และ	Population	based		care	ฯลฯ	

	 รวม่ท้�งเพิม่่ความ่สัำาคญ้ของเวัชศาสตริก์าริแพิทยแ์ละสาธีาริณสข่แมน่ียำ	(Precision	 
medicine	และ	Precision	public	health)	ของเครื่องม่ือ	กิารทดสัอบุ	ยา	ว้คซีน	และ 
เวัชศาสตริ์วัิถึีชีวัิต	(Life	Style	Medicine),	เวัชศาสตริ์ผู่�สูงอาย่	กิารป้องกิ้นควบุคุม่โรค 
อุบุ้ตัิใหม่่อุบุ้ตัิซำ�า	 อาชีั้วเวชั้ศิาสัตัร์และสัิ่งแวดล้อม่	 เวัชศาสตริ์การิเสพิติด	(Addiction	 
medicine)	รวม่ท้�ง	Evidence  based medicine and public health เวัชศาสตร์ิการิท่องเที�ยวั 

และเดินีทาง	ฯลฯ	ตัลอดจนกิารพฒ้นาผูน้ำาทุกิภาคส่ัวนรวม่ท้�งทางกิารเมื่องและธุิรกิจิ	ฯลฯ	 
เพื่อเตัรียม่พร้อม่รองร้บุปัญหาสัาธิารณสัุขและเศิรษฐกิิจสั้งคม่ในอนาคตัตั่อไป

3.	 ระหว่างได้รบุ้ผลกิระทบุจากิโควดิ	19	ผูค้นและสัถานประกิอบุกิารหรอืธิรุกิจิขนาดกิลาง 
และขนาดเล็กิ	(SMEs)	 ท้�งในระบุบุและนอกิระบุบุได้พยายาม่ปร้บุอาชั้ีพใหม่่	 ๆ	 เชั้่น	 
กิารขายออนไลน์	กิารแปรรูปเกิษตัรแปลงใหญ่และผสัม่ผสัาน	กิารท่องเที่ยวเชั้ิงเกิษตัร 
และเชั้งินเิวศิน	์ฯลฯ	ท่ีปรบุ้ปรงุพ้ฒนาใหม่่	ฯลฯ	รวม่ท้�งชั้มุ่ชั้นและประชั้าชั้นไดพ้ยายาม่ 
ปร้บุปรุงเปลี่ยนแปลงอาชั้ีพ,	 ร้ฐวิสัาหกิิจชัุ้ม่ชั้น	 ฯลฯ	 และพ้ฒนารูปแบุบุนว้ตักิรรม่	 
เพิ่ม่คุณค่าและความ่หลากิหลายใหม่่	ๆ	ฯลฯ	ม่ากิขึ�น	เป็น	New	normal	ที่หลากิหลาย	 
เพื่อความ่อยู่รอด	สัร้างวิกิฤตัิให้เป็นโอกิาสั	และเตัรียม่กิารรองร้บุเม่ื่อโควิด	19	สังบุลง	 
หรือเม่ื่อร้ฐบุาลเริ่ม่ผ่อนคลาย	ฟื้นคืนใหม่่	และเปิดประเทศิใหม่่

	 ด้งน้�น	ร้ฐบุาลและภาคสั่วนราชั้กิาร	และภาคธิุรกิิจ	ฯลฯ	ที่เกิี่ยวข้อง	จึงควรตัิดตัาม่ 
ประเม่นิผลเรือ่งนี�	เพือ่ใชั้ใ้นกิารกิำาหนดนโยบุายและทศิิทางเศิรษฐกิจิ	และ	New	normal	 
เพื่อจะเร่ิม่ผ่อนคลาย	 และฟ้ืนคืนใหม่่	 เปิดประเทศิใหม่่	 โดยไม่่เน้นและพึ่งพาเฉพาะ 
กิารท่องเท่ียวและสั่งออกิอย่างเดียว	 รวม่ท้�งระบุบุและกิลไกิกิารค้าเสัรีและกิารตัลาด	 
และระบุบุกิารผลติัระหว่างประเทศิ	ฯลฯ	อย่างเดยีว	เพราะหลง้โควดิ	19	สังบุลง	กิารทวนกิระแสั 
โลภาภิว้ตัน์	(Deglobalization)	 และสังคราม่เศิรษฐกิิจกิารค้า	 กิารแข่งข้น	 กิารกิีดกิ้น 
และปกิป้องทางกิารค้า	น่าจะทวีความ่รุนแรงม่ากิขึ�น	จึงควรใชั้้นโยบุายและยุทธิศิาสัตัร์ 
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กิารม่องและพ่ึงตันเอง	(Inward	Looking	and	Self	 reliance	Policy)	 ตัาม่ปร้ชั้ญา 
เศิรษฐกิิจพอเพียงของในหลวงร้ชั้กิาลที่	9	 ควบุคู่ไปกิ้บุนโยบุายเป็นกิลางและกิารสัร้าง 
เครือข่าย	หุ้นสั่วนพ้นธิม่ิตัรเชั้ิงยุทธิศิาสัตัร์กิ้บุประเทศิ	ฯลฯ	กิลุ่ม่ประเทศิตั่าง	ๆ	ฯลฯ	 
ให้ม่ากิยิ่งขึ�น	

4.	 ในความ่เห็นท่ีผ่านม่าแล้วของผม่ในเฟซบุุ๊กินี�เกิี่ยวกิ้บุโควิด	19	 ผม่ได้ชั้่วยคิด 
สั่งเสัริม่ให้กิำาล้งใจ	 โดยผม่ให้ข้อคิดเห็นท่ีเน้นถึงกิารให้ความ่สัำาค้ญของกิารจ้ดรูปแบุบุ	 
(Pattern)	 ของกิราฟแสัดงแนวโน้ม่ของกิารตัิดเชืั้�อม่ากิขึ�นในประเทศิตั่าง	 ๆ	 ม่าเทียบุ 
กิ้บุแนวโน้ม่ในประเทศิไทย	และจ้งหว้ดตั่าง	ๆ	ตัาม่ตั้วชั้ี�ว้ดที่สัำาค้ญ	ๆ	 รวม่ท้�ง	Crisis	 
Management,	Crisis	Leadership,	กิารทำานายแนวโน้ม่ในอนาคตั	(Forecasting)	และม่อง 
และไม่่แก้ิปญัหาเฉพาะส่ัวนบุนของก้ิอนนำ�าแขง็	สัว่นบุนท่ีปรากิฏอยู่เหนอ่นำ�า	แตัต่ัอ้งม่อง 
และรีบุป้องกิ้นแกิ้ไขปัญหาระด้บุท่ีกิ้อนนำ�าแข็งท่ีจม่อยู่ใตั้นำ�าด้วย	 (Iceberg)	 รวม่ท้�ง 
เตัรียม่กิารผลิตัแพทย์ผู้ชั้่วย	(Physician	assistant)	และผู้ชั้่วยพยาบุาล	(Nurse	Aids) 
ตัลอดจนกิารกิระจายกิารตั้ดสัินใจอำานาจสั้่งกิาร	 ควบุคุม่	 และกิระจายทร้พยากิร 
(Delegation	and	Decentralization)ให้ผู้ว่าราชั้กิารจ้งหว้ด	 และองค์กิรปกิครอง 
สั่วนท้องถิ่น	รวม่ท้�งกิารใชั้้	Digital	technology	and	health	literacy	ฯลฯ	

	 ผม่ก็ิย้งยืนย้นข้อคิดเห็นต่ัาง	ๆ 	ดง้กิล่าวม่าท้�งหม่ดท่ีอยากิให้นำาม่าใช้ั้ต่ัอไป	ในกิารเตัรียม่ 
ความ่พรอ้ม่ทางสัาธิารณสัขุในปจัจบุุ้นและอนาคตั	และเตัรยีม่เปดิประเทศิใหม่ต่ัอ่ไปดว้ย



Hollywo
od

คติพจิ๋น์ และปรชั้ญ่าดี ๆ  จิ๋ากภูาพยนตร์ฮ่อลลีวด้

ที�มหีลากหลายมากมายตามย้คสมัย สามารถนำา

มารวบรวมและประยก้ต์ใช้�ประโยช้น์ได�มาก

บทที่ 26

คํติพจินิ์ อุดมการณ์ดี ๆ ภัาพยนิตร์ฮ่อลลีวิูด ชุดที่ี� 5
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	 จากิต้ัองหยุดอยู่บุ้าน	ทำางานท่ีบุ้าน	เพ่ือกิก้ิต้ัวช่ั้วยชั้าติัตัา้นโควดิ	19	ผม่คนแก่ิสัูโ้ลกิและโรค 
ซ่ึงใชั้เ้วลาส่ัวนใหญ่ดูภาพยนตัร์ฮอลลวูีด	จากิเคเบิุลทวี	ีวน้คนืละอย่างนอ้ยสัองเรือ่ง	โดยเลือกิ 
ดภูาพยนตัรช์ั้วีติัเกิา่	ๆ 	ยอ้นหลง้	50	ปีจนหม่ดแลว้	ระยะหลง้จึงตัอ้งเปลีย่นดภูาพยนตัร์ใหม่	่ๆ  
ท่ีผู้คนม่ีวิถีชั้ีวิตั	 สั้งคม่	 สัิ่งแวดล้อม่	 ว้ฒนธิรรม่	 ความ่คิด	 ความ่เช่ืั้อ	 ความ่ศิร้ทธิา	 และ 
ปฏิสั้ม่พ้นธิ์กิ้น	ฯลฯ	ที่แตักิตั่างไปจากิคนรุ่นเกิ่า	ๆ	ม่ากิ	

	 กิารเลือกิสักิ้ดเอาคำาพูด	และคำาคม่	คตัิพจน์	ปร้ชั้ญา	จากิภาพยนตัร์ใหม่่	ๆ 	สัำาหร้บุผม่	 
จงึยากิม่ากิขึ�น	เพราะเข้าใจยากิขึ�น	ไม่ต่ัรงไปตัรงม่าเหมื่อนภาพยนตัร์เกิา่	ๆ 	โดยภาพยนตัร์ใหม่	่ๆ  
ม่ก้ิม่บีุทสันทนาและปฏสิัม้่พ้นธิส์ั้�น	ใชั้แ้อคช่้ั้น	เพลง	ภาพเอฟเฟค	ฯลฯ	ประกิอบุ	และปลอ่ยให้ 
คนดูไปคิดเอาเอง?	 กิารสักิ้ด	 และ	 นำาประเด็นท่ีเป็นคตัิพจน์	 ปร้ชั้ญา	 เพื่อม่าเรียบุเรียง 
เปน็สัำานวนไทยของผม่	จึงอาจไม่่ช้ั้ดเจนเหม่อืนจากิดภูาพยนตัร์เกิา่	ๆ 	เดอืนนี�ทำาโนต้ัดง้กิล่าว 
ในสัมุ่ดโน้ตัหน้าทีวีไว้ได้ม่ากิพอ	กิ็ขอสั่งให้แฟนคล้บุเชั้่นเคย

1.	 “เพื่อนที่ดี	คือ	เพื่อนที่เกิ่งกิว่าเรา	และดีตั่อเรา”

2.	 “ชีั้วิตัคนบุางคน	 ถูกิฟ้าลิขิตัม่าให้ยิ่งใหญ่	 แตั่บุางคนกิ็ถูกิลิขิตัม่าให้พบุแตั่ 
	 ความ่ผิดพลาด”

3.	 “คนอเม่ริกิ้นม่้กิตัลกิอย่างจืดชั้ืด”

4.	 “ขยะคน	คือ	ขยะสั้งคม่”

5.	 “คนที่ม่ีชั้่องว่างทางอารม่ณ์ม่ากิ	ม่้กิเข้าใจและเอาใจยากิ”

6.	 “คำาพูดที่เราไม่่ท้นคิด	บุางคร้�งกิ็เป็นอ้นตัรายตั่อตั้วเรา	และผู้อื่นได้”

7.	 “ธิุรกิิจย่อม่ม่ีขึ�นหรือลง	บุางโอกิาสัเรากิ็ตั้องกิล้าเสัี่ยงดู”

8.	 “โลกิยคุใหม่่โลกิาภว้ิตัร์	ท่ีม่กีิารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	และม่โีอกิาสัและความ่เสัีย่ง
	 ม่ากิกิว่าเดิม่”

9.	 “ทีม่งานที่ดี	คือ	ม่ีผู้พูด	ผู้ฟัง	และผู้ทำางานที่ดี”

10.	“สัิง่ท่ีทุกิคนจำาเป็นต้ัองม่ร่ีวม่กิน้	คือ	ชีั้วติั	ความ่รก้ิ	ผูกิพน้	ผลประโยชั้น์	และความ่ตัาย”

11.	“เราจะทำาข้อตักิลงเรื่องใดกิ้บุใคร	กิ็ตั่อเม่ื่อเราสัู้ได้	และไม่่ปฏิเสัธิ”

12.	“ถ้าเราสันใจเรื่องอะไรกิ้บุใคร	เรากิ็ม่้กิตัิดตัาม่เรื่องน้�นจนสัำาเร็จ”

13.	“ในโลกิของกิารแข่งข้น	 ถ้าเราไม่่ร่วม่ม่ือกิ้บุฝ่ายใด	 เรากิ็ตั้องไปร่วม่ม่ือกิ้บุฝ่าย 
	 ที่เป็นคู่แข่งของเรา”

14.	“นิทาน	ละคร	ภาพยนตัร์	หน้งสัือ	นวนิยายที่ดี	ๆ	ม่้กิจะม่าจากิความ่เป็นจริง”

15.	“กิารทำางานทุกิอย่างตั้องม่ีแผนสัำารองไว้เสัม่อ”
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16.	“ม่นษุยม์่อีงคป์ระกิอบุสัำาคญ้อยูส่ัาม่อยา่ง	คอื	รา่งกิาย,	จติัวิญญาณ	และความ่เช่ืั้อม่โยง 
	 ของร่างกิายและจิตัวิญญาณ”

17.	“เกิียรตัิยศิ	และชั้ื่อเสัียงที่ดีงาม่	เป็นสัม่บุ้ตัิที่ดีที่สัุดของม่นุษย์”

18.	“งานท่ีมี่โอกิาสัและความ่เสัี่ยงสูัง	 ย่อม่มี่ผลล้พธ์ิท้�งด้านบุวกิและลบุสูัง	 จึงอยู่ท่ี 
	 เราจะกิล้าเสัี่ยงหรือไม่่”

19.	“ภาพยนตัร์ฝร้ง่กิเ็ช่ืั้อในกิฎแห่งกิรรม่	ม่บีุทสันทนาว่า	กิรรม่ใครก่ิอ	กิรรม่น้�นตัอบุสันอง”

20.	“เม่ื่อผู้ร่วม่งานทำางานผิดพลาด	สัิ่งที่ถูกิที่สัุดคือคุณจะให้โอกิาสัเขาทำางานแกิ้ตั้วอีกิ 
	 หรือไม่่”

21.	“ในชั้่วงที่ยุ่งเหยิงและวิกิฤตัิ	สัิ่งที่ดีที่สัุดคือตั้องไว้ใจผู้ร่วม่งานทุกิคน”

22.	“ความ่เกิลียดชั้้งที่สัะสัม่ไว้ม่ากิ	จะถูกิปลดปล่อยด้วยกิารใชั้้ความ่รุนแรง”

23.	“เม่ื่อย้งไม่่ถึงเวลา	เราอาจย้งม่องไม่่เห็นบุางสัิ่ง	จนกิว่าจะถึงเวลาน้�น”

24.	“บุางโอกิาสัสัำาค้ญเรากิ็ตั้องลองเสัี่ยงดู	เพราะเราไม่่รู้ว่าจะม่ีชั้ีวิตัอยู่อีกินานแค่ไหน”

25.	ถ้าไม่่ทำาอะไรที่แตักิตั่างจากิเดิม่	กิ็อย่าทำาใหม่่ดีกิว่า”
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ขอแสดงความยิินดี

บทที่ 27

ขออวิยพรให้แก่ข้าราชการผูู้้ ได้รับตําแหนิ่งใหม่ในิเดือนิตุลาคํม 2564

“เดอืนตล้าคม 2564 ย่อมมขี็�าราช้การได�เลื�อนตำาแหน่งใหม่  

จิ๋ง่ข็อให�พรด�วยปัจิ๋จัิ๋ยแห่งความสำาเรจ็ิ๋ข็องการเจิ๋รญิ่ก�าวหน�า 

ต่อไป 17 ประการ เพื�อช้่วยใช้�ประกอบการทำางานใหม่ 

ให�เจิ๋ริญ่ก�าวหน�าต่อไป”
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	 ในฐานะอดีตัข้าราชั้กิารอาวุโสั	 ผู้เกิษียณราชั้กิารม่านาน	29	 ปี	 และย้งทำางานอยู่ 
ผม่ขอรว่ม่แสัดงความ่ยนิด	ีและสัง่ความ่ปรารถนาด	ีแกิขา้ราชั้กิารผูไ้ดร้บุ้ตัำาแหนง่ใหม่่ในเดอืน 
ตัุลาคม่	2564	 นี�	 และขออวยพรให้ม่ีวัิถึีชีวัิตท่ีอุดม่ด้วยวิถีแหิ่งธีริริม	 และธิรรม่าภิบุาล 
ที่พร้อม่สัรรพด้วยปัจจ้ยสัำาค้ญแห่งความ่สัำาเร็จและเจริญกิ้าวหน้าตั่อไป	ด้งตั่อไปนี�

1.	 ขอใหม้่สีัขุอนาม่ย้ท่ีดที้�งกิายใจ	สัง้คม่	อารม่ณ	์จติัวญิญาณ	(ปญัญา)	และสัิง่แวดลอ้ม่ 
	 (Good	Health)

2.	 ขอให้ม่ีความ่สังบุสับุายใจไม่่ม่ีความ่หว้่นไหวและตัื่นเตั้น	(Calmness)

3.	 ขอให้ม่ีใจเบุิกิบุาน	(Cheerfulness)

4.	 ขอให้ม่ีพล้งพร้อม่ไม่่หวาดหว้่นในความ่ยากิลำาบุากิ	และปัญหาอุปสัรรค	(Energy)

5.	 ขอให้ม่ีความ่กิล้าหาญไม่่ท้อถอยตั่อปัญหาอุปสัรรค	(Courage)

6.	 ขอให้ม่ีความ่มุ่่งหม่ายที่ดีที่สัุด	ท้�งชั้ีวิตัและกิารงาน	(Aim)

7.	 ขอให้ม่ีความ่คาดหว้งที่ดีที่สัุด	อย่างไม่่ม่ีความ่หม่ดหว้ง	(Hopefulness)

8.	 ขอให้ม่ีสัม่าธิิและภูม่ิปัญญาที่ดี	(Meditation	and	wisdom)

9.	 ขอให้ม่ีห้วใจที่เข้ม่แข็ง	(Strong	mindedness)	และม่โนม่ยิทธิิ	(Will	Power)

10.	ขอให้ม่ีความ่ขย้นข้นแข็ง	(Activeness)

11.	ขอให้ม่ีกิารตั้ดสัินใจโดยกิารหาเหตัุผลให้ถูกิทาง	(Rationalization)

12.	ขอให้ม่ีความ่ละเอียดรอบุคอบุ	(Thoroughness)

13.	ขอให้เป็นผู้เรียนรู้ตัลอดเวลา	(Knowledge	based	person)

14.	ขอให้ดำารงตันและทำางานอย่างสัม่เกิียรตัิและศิ้กิดิ�ศิรี	(Dignity)

15.	ขอให้ม่ีปฏิภาณ	(Intuition)	และป้องกิ้นตันเองได้ดี	(Self	Defense)

16.	ขอให้ม่ีเสัน่ห์	เป็นที่ตั้องตัาถูกิใจ	และน่าเชั้ื่อถือจากิบุุคคลอื่น	(Charming	and	Trust	 
	 worthiness)

17.	ขอให้ม่ีความ่สัำาเร็จ	และเจริญกิ้าวหน้า	(Success	and	Progress)



บทที่ 28

ประสืบการณ์เป็นิวิิที่ยากรบรรยายการฝึึกอบรมที่างออนิไลนิ์ 
คํรั�งแรกในิชีวิิตและงานิของคํนิแก่อายุย่าง 90 ปี

ในย้คข็องวิกฤติการณ์์โควิด 19 ที�ประช้าช้น  

และผู้้�บริหาร บ้คลากร องค์กรท้กภูาคส่วน  

ต�องกักตัวช้่วยช้าติทำางานที�บ�านส่วนใหญ่่  

ในการจิ๋ดัประช้้ม สมัมนา และฝึึกอบรม ฯลฯ 

จิ๋ง่จิ๋ำาเปน็ต�องจัิ๋ดแบบประช้้มอบรมออนไลน์ 

ที�บ�าน ซี่�งเปน็ประสบการณ์ค์รั�งแรกข็องผู้ม 

ผู้้�เป็นวิทยากรผู้้�เป็นคนร่้นเก่าผู้้�ส้งอาย้ที� 

น่าตื�นเต�นและเรียนร้�
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	 ว้นพุธิที่	17	กิุม่ภาพ้นธิ์	2564	ว้นนี�	เวลา	9.00	ถึง	12.00	น.	ผม่ได้ร้บุเชั้ิญจากิสัม่าคม่ 
เวชั้ศิาสัตัร์ป้องกิ้นแห่งประเทศิไทย	 ให้เป็นวิทยากิร	 บุรรยายเรื่อง	 “การิจััดการิทั�วัไปู” และ  

“การิบริหิิาริทริพัิยากริมนีษ่ัย”์	ตัาม่หลก้ิสัตูัรกิารอบุรม่ระยะสั้�น	สัำาหรบุ้แพทยเ์วชั้ศิาสัตัรป์อ้งกิน้	 
ของสัม่าคม่เวชั้ศิาสัตัร์ปอ้งกิน้ท่ีผม่เป็นวทิยากิรบุรรยายม่าตัลอดกิว่าย่ีสิับุปีท่ีผ่านม่า	หลายรุน่ 
เพือ่เตัรยีม่สัอบุบุอรด์แพทยช์ั้ำานาญกิารเวชั้ศิาสัตัรป์อ้งกิน้จากิแพทยสัภา	ซ่ึงปกิตัผิม่กิบ็ุรรยาย 
แบุบุใชั้้ห้องประชัุ้ม่ใหญ่ทุกิปี	แตั่ปีนี�จากิปัญหาโควิดม่ีแพทย์สัม่้ครร้บุกิารอบุรม่	รวม่	180	คน 
ท่ีจด้บุรรยายในริะบบออนีไลนีเ์ปน็คร้�งแรกิ	ท่ีห้องประชั้มุ่กิรม่วิทยาศิาสัตัร์กิารแพทย	์กิระทรวง 
สัาธิารณสัุข	น้บุเป็นปูริะสบการิณ์บริริยายออนีไลนี์คีริั�งแริกของชั้ีวิตัผม่	วิทยากิรแกิ่ม่ากิที่สัุด	 
อายุย่าง	90	 ปีนี�	 จึงตัื่นเต้ันและสันุกิม่ากิ	 และอยากิเล่าบุรรยากิาศิให้แฟนคล้บุ	 ได้ตัื่นเต้ัน	 
สันุกิไปด้วย

1.	 กิอ่นท่ีจะบุรรยาย	ผม่ตัอ้งขออนญุาตัอาจารยห์ม่อ	รพ.จฬุา	ท่ีรก้ิษาโรคห้วใจลม้่เหลว 
ของผม่ว่าอนี่ญ่าตใหิ�บริริยายได�	 และผม่ต้ัองหยุดทานยา	4	 ตั้ว	 ของยาม่ื�อเชั้้าว้นนี�	 
(ในท้�งหม่ด	11	ตั้ว)	ที่ม่ีผลตั่อกิารลดความ่ด้นโลหิตัและอ้ตัรากิารเตั้นของห้วใจ	ที่ทำาให้ 
ผม่อ่อนเพลีย	พล้งกิายและพล้งเสัียงอ่อนลง	และบุริหารร่างกิายตัอนเย็นเม่ื่อวาน	และ 
เชั้้าว้นนี�	 ให้ม่ากิกิว่าปกิตัิ	 เพ่ือฟ้ิตร่ิางกายให้ม่ีความ่พร้อม่ตั่อกิารม่าน้่งบุรรยายเวลา 
สัาม่ชั้้่วโม่งว้นนี�

2.	 ห้องบุรรยาย	 เป็นห้องประชุั้ม่เล็กิ	 ท่ีจััดริะบบทุกิอย่างพร้อม่ทีม่งานพร้อม่สัรรพ	 
สัำาหรบุ้กิารบุรรยายแบุบุออนไลน์	และเช่ืั้อม่โยงกิารตัดิตัอ่	ภาพ	และเสัยีง	ไปย้งคอม่พิวเตัอร์ 
ของแพทย์ทุกิคนในท้�งหม่ด	180	คน	จากิท้่วประเทศิ	สัาม่ารถปูฏิิสัมพิันีธี์ ถึามคีำถึาม 

และให้คีวัามคีิดเหิ็นีม่าที่ผม่ได้ตัลอดเวลา

3.	 เป็นประสับุกิารณ์สัอนออนไลน์คร้�งแรกิในชั้ีวิตัของผม่	แตั่กิ็ปร้บุตั้วได้ดี	 และคิดว่า 
ระบุบุนี�	 ประหย้ด	สัะดวกิ	สับุาย	 ใชั้้เวลาได้เตั็ม่ที่	 และผู้ร้บุกิารอบุรม่น่าจะได้ใชั้้สัม่าธิิ	 
และได้รบุ้อรรถรสั	สัาระท่ีสัม่บุรูณ์ม่ากิกิว่า	เม่ื่อเทยีบุกิบุ้กิารบุรรยายสัด	ๆ 	ในห้องประชั้มุ่ใหญ่ 
ที่คนม่ากิ	ๆ	ตัาม่ปกิตัิ

4.	 ผม่ต้ัองบุริหารกิารบุรรยาย	และอุปกิรณค์อม่พิวเตัอรเ์อง	ท้�งหม่ด	ในเวลา	สัาม่ช่้ั้วโม่ง 
ซึ่งกิ็ไม่่ม่ีปัญหาม่ากิ	นอกิจากิปัญหาเสัียงแหบุบุ่อย	ตั้องขอนำ�าอุ่นเตัิม่และหยุดพ้กิเสัียง	 
เป็นระยะ	ๆ	(คล้าย	ๆ	กิารหยุดพ้กิยกิ	เพื่อให้นำ�าน้กิม่วย)

5.	 ผม่ต้ัองเร่ิม่ด้วยกิารแนะนำาตันเอง	 และประว้ติัย่อ	 ๆ	 ว่า	 ผม่ทำางานเป็นผู้บุริหาร 
ในกิระทรวงสัาธิารณสัุขรวม่	35	ปี	หล้งเกิษียณกิ็ทำางานตั่อเน่่องจนถึงปัจจุบุ้นรวม่	29	ปี 
ท้�งเป็นผู้บุริหาร	ท่ีปรึกิษา	กิรรม่กิารบุริหาร	วิทยากิร	องคก์ิรภาครฐ้	ภาคธุิรกิจิ	ม่หาวิทยาลย้ 
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และองค์กิารสัาธิารณประโยชั้น์หลายแห่ง	 กิ็ได้นำาความ่รู้และประสับุกิารณ์ม่าใชั้้สัอน	 
และตัิดตัาม่ความ่รู้ใหม่่	ๆ	ด้านกิารจ้ดกิารตัลอดม่า

6.	 ผม่ได้บุอกิเขาถึงรางว้ลเกิียรตัิคุณสัำาค้ญ	ๆ	ที่ผม่ได้ร้บุ	ตัาม่	Power	point	ซึ่งผม่ 
บุอกิเขาว่าไม่่ได้เพื่อม่าโอ้อวด	 เพราะแกิ่ม่ากิแล้ว	 แตั่ตั้องกิารให้เป็นตั้วอย่าง	 และ 
แรงบุ้นดาลใจ	แกิค่ณุหม่อท่ีรบุ้กิารอบุรม่วา่กิารทำางานทกุิอยา่งควรต้ั�งใจรบุ้ผิดชั้อบุและ 
ทำาใหด้ท่ีีสัดุ	แลว้วงกิารท่ีเกิีย่วขอ้ง	และสัง้คม่เขาจะตัดิตัาม่ผลงานเดน่	ๆ 	ท่ีเปน็เลศิิ	และ 
ให้รางว้ลเกีิยรติัคุณแก่ิเรา	 เป็นกิำาล้งใจและเกีิยรติัประว้ติัท่ีเราต้ัองรัิกษัาและทำคีวัามดี 

ตั่อไป	 ซ่ึงต้ัองใช้ั้เวลานานม่ากิ	 ซ่ึงผม่คิดเปรียบุคำากิล่าวคติัพจน์ของปูชั้นียาจารย์ 
ทางกิารศึิกิษา	 ท่านอาจารย์หิม่อมหิลวังปูิ�นี มาลาก่ล	 ท่านเคยกิล่าวเปรียบุเทียบุว่า	 
“เหิมอ้นีกล�วัยไม�ที�หิายาก กว่ัาจัะออกดอกจัะช�านีานีมาก” (เช่ั้น	กิรณขีองผม่	ทำางานเปน็ 
แพทย์ถึง	21 ปูี	กิว่าจะเริ่ม่ได้ร้บุรางว้ลเกิียรตัิคุณคร้�งแรกิ)	

7.	 นอกิน้�น	ผม่ยง้เริม่่บุอกิพวกิเขาด้วย	ในประเดน็สัำาคญ้	ๆ 	ว่า	กิารจด้กิาร	และกิารบุรหิาร 
ทร้พยากิรม่นุษย์	น้�นเป็นทั�งศาสตริ์	และศิลปู	ที่ตั้องนำาม่าประยุกิตั์ใชั้้ในชั้ีวิตักิารทำางาน	 
และกิารเป็นผู้บุริหารของเขา	 ผม่คิดเปรียบุคล้ายน้กิม่วย	 น้กิกีิฬา	 ตั้องม่ีพิริสวัริริค์ี  

เป็นศิิลปะ	 แตั่ถ้าได้เรียนและฝึกิวิชั้าม่วยและใชั้้เวชั้ศิาสัตัร์กิารกิีฬา	 เป็นพิริแสวังและ 
เปน็ศิาสัตัรเ์พ่ิม่เตัมิ่	กิน็า่จะประสับุความ่สัำาเรจ็ดมี่ากิกิวา่	ปกิตัสิัองวชิั้านี�	ต้ัองใชั้เ้วลาเรยีน 
ในม่หาวิทยาล้ยเป็นแรม่เดือนและปี	 เชั้่นในหล้กิสูัตัรร้ฐประศิาสันศิาสัตัร์	 บุริหาร 
สัาธิารณสัุข	 และบุริหารธิุรกิิจ	 ท่ีผม่ไปเรียนม่า	 แตั่ผม่เลือกิห้วข้อท่ีพวกิเขาจะนำาไป 
ปูริะย่กต์ใช�ปูริะโยชน์ีได้ม่ากิ	 และค้นคว้าปร้บุให้ทันีสมัยทุกิปี	 ๆ	 ท่ีผม่สัอนสัองวิชั้านี� 
ม่า	20	 กิว่าปีแก่ิแพทย์และน้กิวิชั้ากิารสัหวิชั้าชีั้พ	 ในหิลักสูตรินี�และหิลักสูตริ อบริม 

นีกับริหิิาริสาธีาริณส่ขริะดบัสงู	(Mini	Master	of	Management	in	Health)	รว่ม่กิบุ้สัถาบุ้น 
พ้ฒนาสัุขภาพอาเซียน	ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	ที่ผม่เม่ื่อเป็นอดีตันายกิสัม่าคม่เวชั้ศิาสัตัร์ 
ปอ้งกิน้ได้ริเิริิ�มเขียนีหิลักสูตรินี�	และเป็นหลก้ิสูัตัรท่ีเป็นท่ีนิยม่ม่ากิ	จด้อบุรม่และปรบุ้ปรุง 
พ้ฒนาตัิดตั่อกิ้นม่ารวม่	30	กิว่ารุ่นแล้วจนถึงปัจจุบุ้น)	

8.	 ผม่ย้งได้บุอกิแนะนำาพวกิเขาว่า	 วิทยากิรท่ีสัม่าคม่เวชั้ศิาสัตัร์ป้องกิ้น	 และสัถาบุ้น 
พ้ฒนาสุัขภาพอาเซียน	 ม่หิดล	 ค้ดสัรรเชิั้ญม่าช่ั้วยสัอนในสัองหล้กิสูัตัรนี�	 ล้วนเป็น 
ผู่�เชี�ยวัชาญ่ม่ากิด้วยประสับุกิารณ์	 และม้ออาชีพิท่ีดีท่ีสุัด	 และประโยชั้น์ท่ีพวกิเขาได้ 
นอกิจากิในกิารอบุรม่	 และสัอบุได้บุอร์ดแขนงตั่าง	 ๆ	 ของเวชั้ศิาสัตัร์ป้องกิ้นจากิ 
แพทยสัภา	ซ่ึงเทยีบุเทา่ปรญิญาเอกิแล้ว	ตัอ่ไปพวกิเขาม่ปีญัหาอะไร	อยากิขอคำาปรกึิษา 
แนะนำาจากิอาจารย์ตั่าง	ๆ	กิ็สัาม่ารถตัิดตั่อโดยตัรงหรือผ่านสัม่าคม่เวชั้ศิาสัตัร์ป้องกิ้น 
ได้ด้วย
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บทที่ 29

ปรัชญาชีวิิตคํนิกับต้นิไม้

ท้กสรรพสิ�งที�มีช้ีวิตในโลก เช้่น คน สัตว์ 

ต�นไม� ฯลฯ ล�วนมีจิ๋้ดตั�งต�นที�กำาเนิด 

ข็่�นมา และมีช้ีวิตเจิ๋ริญ่เติบโตต่อไปได�ดี  

มีค้ณ์ประโยช้น์มากน�อยแตกต่างกัน  

จิ๋้ดกำาเนิดเริ�มต�นจิ๋่งเป็นช้่วงที�มีความ 

สำาคัญ่อย่างยิ�ง โดยมีวิธีคิดและปรัช้ญ่า 

ที�เปรยีบเทียบจิ๋ด้กำาเนดิข็องชี้วติคน และ 

ต�นไม�ไว�หลากหลาย น่าสนใจิ๋ และเรยีนร้� 

เพราะเป็นรากฐานสำาคญั่ข็องการมชี้วีติรอด 

และเจิ๋ริญ่เติบโตต่อไปแตกต่างกัน
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	 หล้งจากิผม่เดินผ่านประตัูหล้งบุ้านบุางนาทุกิเย็น	 เพื่อไปทานอาหารเย็นที่บุ้านลูกิสัาว	 
ผม่ไดม้่องเหน็ต�นีไม�เลก็ ๆ  ม่ีใบุสัเีขยีวสัองสัาม่ใบุงอกิออกิม่าจากิรแูตักิของพื�นทางเดนิท่ีลาด 
ซีเม่นตั์ไว้

	 ตัน้ไม่เ้ลก็ิ	ๆ 	ดง้กิล่าวนบุ้วน้จะเตบิโตสังูม่ากิขึ�น	เกิะกิะทางเดนิเขา้ออกิ	ดง้น้�นผม่ผูสู้ังอายุ 
ว้ย	90	 ปี	 ตั้องคิดหน้กิถึงทางเล้อกว่า	1)	 จะถอนตั้นไม่้เล็กิ	 ๆ	 นี�	 ทิ�งไป	 เพราะดูแล้วไม่่ใชั้่ 
ตั้นไม่้ไม่่ม่ีค่าอะไร	แตั่อีกิใจกิ็สังสัารเม่ื่อคิดว่า	คน	สั้ตัว์	ตั้นไม่้	กิ็คือสิ�งมีชีวัิต	ถ้าถอนทิ�งไป 
กิ็เหมื่อนกิ้บุฆ่าชั้ีวิตัเขา	2)	 นำาไปใส่กริะถึาง เลี�ยงไวั�ให้โตัอีกิหน่อยพอเห็นว่าเป็นตั้นไม่้ม่ีค่า 
หรือไม่่	แล้วค่อยพิจารณาตั่อไป

	 ผม่นอนคิดอยู่หลายว้นก่ิอนจะเขียนโพสัตั์เรื่องนี� ในเฟซบุุ๊กิให้แฟนคล้บุของผม่ 
ท่ีม่ีอารม่ณ์ร่วม่ชั้่วยคิดด้วย	 โดยผม่ได้ลองสั้งเคราะห์เขียนโพสัตั์ความ่คิดความ่รู้สัึกิเบืุ�องตั้น 
ของผม่ตัาม่ชั้ื่อเรื่องข้างบุน	ด้งนี�

1.	 ผม่ม่องในเชั้ิงปร้ชั้ญาชั้ีวิตั	และแนวคิดเชั้ิงธิรรม่ชั้าตัินิยม่ว่า	ทุกิชั้ีวิตัท้�งม่นุษย์	สั้ตัว์	 
และพชืั้	หรอืต้ันไม้่	ล้วนม่จีดุเริิ�มต�นีหรอืกำเนิีดม่าเหม่อืนกิน้	ไม่ว่่าจะเกิดิม่าจากิคนยากิดี 
ม่ีจน	สัิ่งแวดล้อม่	เผ่าพ้นธิุ์	ฯลฯ	สัม่บุูรณ์ดีม่ากิน้อย	คือ	ม่ีตั้นกิำาเนิดม่าจากิสิ�งเล็ก ๆ  
จนค่อย	ๆ 	เจริญเตัิบุโตัใหญ่ตั่อไป	เปรียบุเหม่ือนตั้นไม่้เล็กิ	ๆ 	ที่โผล่ขึ�นม่าจากิรูรอยแตักิ 
ของพื�นซีเม่นตั์ทางเดินเข้าประตัูหล้งบุ้าน	 ท่ีเขาเกิิดและงอกิม่าจากิอาจม่ีเศิษดินและ 
ในฤดูฝนม่ีนำ�าฝน	 ตักิลงม่าทำาให้ม่ีนำ�าข้งอยู่ในรู	 หรือม่ีเศิษเม่ล็ดพืชั้ผลไม่้หรือเกิสัร 
ดอกิไม่้	 ฯลฯ	 หลงเข้าไปในรู	 เขาจึงเริ่ม่งอกิรากิสัร้างรากิท่ีหิยั�งยึดแน่นในเศิษดิน 
เพื่อเขาจะค่อย	ๆ	เจริญเตัิบุโตั	แตักิกิิ่งใบุเล็กิ	ๆ	ให้ม่องเห็น

2.	 แต่ัน่าสังสัารอนาคตัของเขา	ท่ีถ้าไม่่ใช่ั้เป็นต้ันไม้่พน้ธิุด์สีัม่ควรเกิบ็ุไว้โดยนำาไปปลกูิต่ัอ 
ในกิระถาง	ย่อม่ถูกิถอนทิ�งไป	เพราะเกิะกิะทางเดินเข้าออกิ

3.	 เม่ือ่คดิ	และม่องตัาม่ม่มุ่ม่องขอ้	1	และ	2	ในเชั้งิปูริชัญ่าชวีัติคีนีและต�นีไม�	เปรยีบุตัน้ไม่้ 
ท่ีงอกิม่าจากิรูแตักิของพื�นซีเม่นต์ันี�เหมื่อน	ดงัชวีัติคีนี ที�เลอ้กเกิดเองไม่ได� อาทิ	เกิดิม่า 
เม่ื่อแม่ไ่ม่พ่รอ้ม่และไม่ต่ัอ้งกิาร	กิน็ำาทารกิไปทิ�ง	หรอืเกิดิม่าในครอบุครว้ท่ีข้ดสันยากิจน	 
ยากิลำาบุากิ	เปราะบุาง	และดอ้ยโอกิาสั	ฯลฯ	ยอ่ม่ม่ปีญัหาท่ีจะม่ชีั้วีติัและเจรญิเตับิุโตัตัอ่ไป 
ท่ีจะตั้องตั่อสัู้	 ดิ�นรน	 จากิความ่ขาดแคลน	 ด้อยค่าไม่่พร้อม่สัม่บุูรณ์เท่าเทียม่คนอ่ืน	 
และย้งตั้องอดทนฝ่าฟันปัญหาอุปสัรรคม่ากิม่ายในชั้ีวิตัตั่อไป

4.	 แตั่กิ็ม่ีตั้นไม่้ม่ากิม่าย	 ที่สัาม่ารถเริ่ม่ตั้�งตั้นจากิตั้นเล็กิ	 ๆ	 จนค่อย	 ๆ	 เจริญเตัิบุโตั 
แตักิกิิ่งก้ิานใบุ	 จนเป็นตั้นไม้่ใหญ่	 ออกิช่ั้อเกิสัรและดอกิไม้่ท่ีสัวยงาม่และให้ผลไม้่ 
ท่ีม่ีคุณค่าประโยชั้น์	 และแตักิหน่อหรือได้ร้บุกิารนำากิิ่งต้ัดทาบุต่ัอตั้นไม่้ให้เป็นตั้นไม่้ 
ลูกิผสัม่ที่ม่ีคุณค่าเพิ่ม่ขึ�น	หรือเกิ็บุร้กิษาเม่ล็ดพ้นธิุ์พืชั้	และรากิหรือเน่�อเยื่อนำาไปเพาะ 
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เพื่อแพิร่ิพิันีธี่์ดี ๆ	 ตั่อไป	 เฉกิเชั้่นเดียวกิ้บุชั้ีวิตัม่นุษย์ท่ีม่าจากิครอบุคร้วท่ีหลากิหลาย	 
กิ็สัาม่ารถพ้ฒนาคุณค่าของตันเองได้

	 แตั่กิ็ม่ีคนบุางคนท่ีม่ีปัญหาด้านคุณธิรรม่	 หรือขาดความ่กิตั้ญญููตั่อพ่อแม่่	 หรือ 
บุรรพบุุรุษประเทศิชั้าติั	คนโบุราณจึงม่คีำาพ้งเพยไว้วา่	“อาจัเกิดมาจัากริกูริะบอกไม�ไผ่”่  

และ “เกิดมาเสียชาติเกิด” และ	“เปู็นีคีนีหินีักแผ่่นีดินี”

5.		ผม่คงจะไม่่วิเคราะห์ปูริัชญ่าคีนีกับต�นีไม�เล็ก ๆ ที่งอกิออกิม่าจากิรูแตักิของซีเม่นตั์ 
ทางเข้าออกิ	ประตัูหล้งบุ้าน	ให้ยืดยาวตั่อไป	เพราะรอความ่คิดเสัริม่จากิแฟนคล้บุ

6.	 ผม่ขอจบุดว้ยอญ้เชั้ญิพระราชั้นพินธิ	์ของพระบุาทสัม่เดจ็พระจลุจอม่เกิลา้เจ้าอยู่ห้ว 
พระปิยะม่หาราชั้	เพื่อฝากิไว้ด้งนี�

“ถึงสัูงศิ้กิดิ�	อ้ครฐาน	สั้กิปานไหน

ถึงวิไล	เลิศิฟ้า	สัง่าศิรี

ถึงฉลาด	กิาจกิล้า	ปัญญาดี

ถ้าไม่่ม่ีคุณธิรรม่กิ็ตัำ่าคน”
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บทที่ 30

ปรัชญานิําพาชีวิิตและงานิให้มีคํวิามสืุขและสืําเร็จิตามคํวิามหวิัง
ตามสืูตร “HAPPY”

แทบท้กคนล�วนอยากมีช้วีติและทำาอาช้พีการงานอยา่งมคีวามสข้็ สงบ และสำาเรจ็ิ๋  

เจิ๋ริญ่ก�าวหน�าร้่งเรืองต่อไป ซี่�งต�องอาศัยแรงบันดาลใจิ๋ หรือแรงกระต้�น  

เช้่น ปรัช้ญ่า คติพจิ๋น์ หลักการ อ้ดมการณ์์ที�ย่ดมั�น และสร�างจิ๋้ดม้่งหมาย หรือ 

ปณิ์ธานช้ีวิต และการทำางานที�แต่ละคนพ่งปรารถนา เพื�ออดทน มานะ ม่้งมั�น  

พยายามให�บรรล้ความสำาเร็จิ๋ตามปณ์ิธานและเป้าหมายที�ตั�งไว�ต่อไป
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	 ด้งที่เคยเล่าม่าในเฟซบุุ๊กิ	เม่ื่อผม่เรียนจบุแพทย์ปี	2500	เน่่องจากิเป็นน้กิศิึกิษาแพทย์ 
ร้บุทุน	กิระทรวงสัาธิารณสัุข	จึงตั้องทำางานตัาม่แตั่กิระทรวงฯ	จะให้ไปทำางานที่ใด	จึงเริิ�มต�นี 

ชีวัิตกิารเป็นแพทย์โริคีเริ้�อนีทำางานทีม่เคลื่อนท่ีในโครงกิารควบุคุม่โรคเรื�อนในภาคอีสัาน 
ออกิตัรวจค้นหาร้กิษาผู้ป่วยท่ีหลบุซ่อนตั้วท่ีบุ้าน	 จากิถูกิสังคีมริังเกียจั	 โดยตั้องออกิทำางาน 
ในพื�นท่ีชั้นบุทท่ีกิน้ดาร	ยากิลำาบุากิกินินอนในหมู่่บุา้น	ทุกิวน้จน้ทรถ์งึวน้พฤห้สั	ตัอ้งตัรวจผูป้ว่ย 
โรคเรื�อนแต่ัละว้นม่ากิม่าย	ความ่รูสึ้ักิบุางคร้�งจึงอเนีจัอนีาถึใจัชีั้วติัตันเอง	แม่จ้ะมี่ความ่ภาคีภูมใิจั 

ท่ีได้ทำางานในโครงกิารควบุคุม่โรคเรื�อนตัาม่แนวพระราชั้ดำาริ	 ในหลวงร้ชั้กิาลท่ี	9	 ท่ีทรงมุ่่ง 
ปราบุโรคเรื�อนให้หม่ดไป	และผม่ผูเ้ป็นแพทย์ปริญญาท่ีสัม่ย้น้�นแทบุจะหาได้ยากิม่ากิท่ีจะยอม่ 
เสัียสัละ	 ได้เข้าไปช่ั้วยผู้ป่วยโรคเรื�อนท่ีน่าสังสัาร	 ท่ีส้ังคม่ร้งเกีิยจต้ัองปกิปิดหลบุซ่อนต้ัว 
ในบุ้าน	 รวม่ท้�งกิารเข้าไปทำางานในหมู่่บุ้านท่ีสมัยก่อนีย้งกิ้นดารเข้าออกิลำาบุากิ	 กิารได้เห็น 
และส้ัม่ผ้สัธิรรม่ชั้าติัและสัิง่แวดล้อม่สัวยงาม่	และศิลิปวฒ้นธิรรม่ประเพณีท่ีหลากิหลาย	รวม่ท้�ง 
กิารได้ชั้่วยเหลือตัรวจร้กิษาผู้เจ็บุป่วยจากิโรคอื่น	ๆ	ไปด้วย	กิ็เป็นคีวัามส่ขในใจที่ผสัม่ผสัาน 
อยู่ในความ่ทกุิขย์ากิของกิารทำางานโรคเรื�อนระยะแรกิ	จงึขอลองวเิคราะหแ์ละประยกุิตัแ์นวคดิ 
ตัาม่หล้กิปูริัชญ่านีำพิาชีวัิตและงานีใหิ�มีคีวัามส่ขคีวัามสำเริ็จัตามสูตริ “HAPPY”	 ซ่ึงม่ีองค์ 
ประกิอบุ	คือ	

1. H	:	 ประกิอบุด้วย	Hope,	Happy	 และ	Humor	 โดย	H1	:	Happy	คือ	 ผม่ตั้อง 
พยายาม่สัร้างกิำาล้งใจให้ม่องเห็นคุณค่าของกิารทำางานโรคเรื�อน	 และม่ีความ่สุัข 
ในกิารทำางานโรคเรื�อน	เชั้่น	เชั้ื่อม่้่นในปร้ชั้ญาที่สัอนไว้ว่า “เม้�อมีม้ดย่อมมีสวั่าง” และ  
“เม้�อยามท�องฟ้า้มด้มดิยอ่มมองเหิน็ีดวังดาวั”	ฯลฯ	เปน็ตัน้	จงึนา่จะตัอ้งใชั้ป้รช้ั้ญาชั้วีติั 
ดง้กิล่าวม่าช่ั้วยสัร้างกิำาลง้ใจให้ทำางานโรคเรื�อนอย่างม่คีวาม่สัขุและให้สัำาเรจ็ตัาม่ความ่หวง้ 
หรือสัร้างกิำาล้งใจให้ผม่สัาม่ารถอดทนทำางานโรคเรื�อนตั่อไป

 H
2
 :	คือ	Hope	ผม่ตั้�งความ่หว้งอนาคตัเป็นปูณิธีานีชีวัิตการิเปู็นีแพิทย์	ไว้รวม่	3	ข้อ 

คือ	ข�อที� 1	 จะตั้องม่ีภรรยาเป็นคนเชั้ียงใหม่่ที่สัวย	 เกิ่ง	 และดี	ข�อที� 2 จะตั้องหาทุน 
ไปศิึกิษาตั่อท่ีม่หาวิทยาล้ย	 Johns	Hopkins	 ท่ีโด่งด้งทางสัาธิารณสัุขของโลกิ	 และ 
ข�อที� 3 หล้งจากิชั้่วยงานโรคเรื�อนไปกิ่อนตั่อไปกิ็คงได้ไปทำางานสัาธิารณสัุข	 จนดำารง 
ตัำาแหน่ง	“นีายแพิทย์สาธีาริณส่ขจัังหิวััด” 

	 ซ่ึงในท่ีสุัดผม่ก็ิสัำาเร็จตัาม่ปูณิธีานีข�อแริกและข�อที� 2	 ด้งเคยเล่าม่าแล้ว	 แตั่ 
ไม่่สัำาเร็จตัาม่ปณิธิานข้อ	3	เพราะเลือกิทางเดินเป็นหม่อโรคเรื�อนไปแล้ว	เพื่อตั้องร้กิษา 
พน้ธิะส้ัญญาทางใจ	(psychological	contract)	เพือ่อดทนทำางานโรคเรื�อนตัอ่ไปเพือ่ชั้ว่ยให้ 
โครงกิารควบุคุม่โรคเรื�อนตัาม่แนวพระราชั้ดำาริในหลวงร้ชั้กิาลท่ี	9	 กิำาจ้ดโรคเรื�อน 
ได้สัำาเร็จสัม่ด้งพระราชั้ปณิธิาน
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 H
3
	:	คือ	Humor	กิารใชั้้ชั้ีวิตัและงานในท้องที่กิ้นดารของชั้นบุทและกิารถูกิดูแคลน 

ว่าเป็น	“หม่อโรคเรื�อน”	ที่ปล่อยวาง	ม่ีอารม่ณ์ข้น	สันุกิเฮฮา	ไม่่หม่กิมุ่่นและยอม่ทุกิข์ 
ไปกิ้บุปัญหาอุปสัรรค	และภาระยุ่งยากิจนเกิินไป

2. A : คี้อ การิยอมริับ (Acceptance) จากิกิารถูกิดูถูกิดูแคลนว่าเป็น	“หิมอโริคีเริ้�อนี”  

ผม่จึงตั้�งปูณิธีานีข�อที�สี�ต่อไปูว่าถ้าจะตั้องทำางานโรคเรื�อนตั่อไป	 จะตั้องพิสัูจน์ให้สั้งคม่ 
และวงกิารแพทยเ์หน็วา่	งานโรคเรื�อนและหม่อโรคเรื�อนกิม็่คีณุคา่สังู	และพฒ้นาโครงกิาร 
ควบุคุม่โรคเรื�อนตัาม่แนวพระราชั้ดำาริ	 ในหลวง	 ร.9	 ให้กำจััดสำเริ็จัและพ้ฒนาสถึาบันี 

ริาชปูริะชาสมาสัย	ที่ได้ร้บุพระราชั้ทานให้เป็นหน่วยงาน	“สถึาบันีโริคีเริ้�อนีริะดับชาติ”  

ของกิระทรวงสัาธิารณสัุข	และประเทศิไทยให้สัำาเร็จให้ได้ตัาม่ปูณิธีานีข�อที� 4	ซึ่งผม่กิ็ได้ 
พิสัูจน์หล้งจากิกิล้บุจากิไปศิึกิษาตั่อที่สัหร้ฐ	 อเม่ริกิา	ที่ม่หาวิทยาล้ย	 Johns	Hopkins	 
(และม่หาวิทยาลย้	–	Temple)	ตัาม่ปณธิิาน ข�อที� 2 กิ็ไดก้ิลบุ้ม่าพฒ้นางานโรคเรื�อนและ 
สัถาบุ้นราชั้ประชั้าสัม่าสั้ย	 จนเจริญกิ้าวหน้าตัาม่ปณิธิานและได้ร้บุกิารยอม่ร้บุให้เป็น 
อาจารยพ์เิศิษนำาวชิั้าโริคีเริ้�อนี ไปสัอนในระดบุ้ม่หาวทิยาลย้และหลง้ปรญิญา	พฒ้นาตันเอง 
จนเป็นผู้เชั้ี่ยวชั้าญโรคเรื�อนไทยและผู้เชั้ี่ยวชั้าญท่ีปรึกิษาโรคเรื�อน	 และกิารวิจ้ย 
สัาธิารณสัุข	องค์กิารอนาม่้ยโลกิ	เป็นที่ยอม่ร้บุท้่วไป

3. P1 และ P2 : คี้อ Paradise และ Progress ตั้องสัร้างสัิ่งแวดล้อม่ท้�งบุ้านสั่วนตั้ว 
ในครอบุครว้และสัถานท่ีกิารทำางานใหเ้ปน็คลา้ยสัวรรค	์(Paradise)	ท่ีชั้ว่ยส่ังเสัรมิ่ใหม้่ชีั้วีติั 
และงานอย่างม่ีความ่สัุข	ผม่บุากิบุ้่นทำาคลินิกิสั่วนตั้วนอกิเวลาราชั้กิาร	เพื่อชั้่วยตันเอง 
จากิเงินเดือนท่ีจำากิ้ด	 ไม่่พอดูแลครอบุคร้วลูกิสัาม่คน	 เพื่อให้พวกิเขาม่ีความ่สัุขและ 
ม่้น่คงในครอบุครว้	เพือ่สัรา้งบุา้นสัว่นตัว้ออกิไปอยู่นอกิบุา้นพ้กิราชั้กิารใน	รพ.โรคเรื�อน	 
เพื่อให้ลูกิปลอดภ้ยจากิกิารตัิดโรคเรื�อนและเป็นบุ้านที่ภูม่ิฐาน	ให้ถาวรร่ม่เย็น	สัุขสับุาย	 
และพฒ้นาสัถานท่ีทำางานแผนกิฝกึิอบุรม่คน้ควา้ท่ีสัถาบุ้นราชั้ประชั้าสัม่าสัย้	ใหส้ัม่กิบุ้ท่ี 
ได้ร้บุพระราชั้ทานอาคารสัาม่หล้งแรกิ	จากิในหลวงร้ชั้กิาลที่	9	โดยขอทุนตั่างประเทศิ 
สัรา้งอาคารวจิย้หลง้ใหม่่	ๆ 	เพิม่่เตัมิ่ท้นสัม้่ยเพิม่่อกีิสัองหลง้ท่ีไดร้บุ้พระราชั้ทานนาม่วา่	 
“อาคีาริวิัจัยัริาชปูริะชาสมาสัย”	ในปี	2522	และ	“อาคีาริวิัจััยเฉิลิมพิริะเกียริติซีาซีาคีาวัะ 

อ่ทิศ”	ในปี	2532	อ้นม่ีคุณภาพระด้บุ	P3	อ้นโอ่อ่าภูม่ิฐานและขอทุน	กิ.พ.	สั่งน้กิวิจ้ยไป 
ศิกึิษาระดบุ้ปริญญาเอกิต่ัางประเทศิ	เพือ่ผลิตัผลงาน	วิจ้ยออกิม่าม่ากิม่าย	สัร้างความ่เจริญ 
กิา้วหนา้	(Progress)	ใหว้งกิารโรคเรื�อน	สัถาบุ้นราชั้ประชั้าสัม่าสัย้	และตันเองตัอ่ไปดว้ย

4. Y : มสีององค์ีปูริะกอบ ค้ีอ Y1 และ Y2 โดย Y1 คีอ้ Yield หิริอ้ผ่ลลพัิธ์ี และ Y2 คีอ้ 

Young ทำงานีสันุกิสันาน	 และร้กิษาสุัขภาพให้แข็งแรงเพราะตั้องทำางานหน้กิม่ากิ	 
ที่ตั้องฟิตัร่างกิายให้ดูเป็นหนุ่ม่เข้าไว้ให้นาน	ๆ
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 Y
1
	หรือผลล้พธิ์ของความ่สัำาเร็จอ้นเป็นผลจากิข้อ	Happy	ในข้อ	1	ถึง	3	ด้งกิล่าว	 

ทำาให้เกิดิผลลพ้ธิท่ี์น่าภาคภมู่ใิจ	ท้�งชีั้วติัสัว่นตัว้	ครอบุครว้	และตัำาแหนง่กิารงาน	ซ่ึงอาจเปน็ 
กิารกิำาหนดม่าของชั้ะตัาชีวัิต พรหม่ลิขิต	และกิารลิขิตของตัวัเอง ตัาม่ปณิธิานท้�ง	4	ข้อ 
เบืุ�องต้ันท่ีต้ั�งไว้	ไดข้ยายผลบุ้นดาลให้ชั้วิีตัสัว่นตัว้	ครอบุครว้	กิารงาน	เจรญิงอกิงาม่ต่ัอไป 
อาทิ	ได้กิ้าวหน้าในตัำาแหน่งราชั้กิารตัาม่ลำาด้บุจากิผู้อำานวยกิารกิอง,	รองอธิิบุดี,	อธิิบุดี	 
และรองปล้ดกิระทรวง	 ได้ร้บุแตั่งตั้�งและท่ีปรึกิษาโรคเรื�อนและกิารวิจ้ยสัาธิารณสัุข 
ขององค์กิารอนาม้่ยโลกิ	 และศิาสัตัราจารย์พิเศิษด้านโรคตัิดเชืั้�อ	 ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	 
ท่ีเกินิปณธิิานและความ่คาดหวง้ในอดตีัของกิารเปน็ “หิมอโริคีเริ้�อนี”	ท่ีแทบุจะม่องไม่เ่หน็ 
อนาคตัและเคยถูกิสั้งคม่	ดูถูกิดูแคลนอย่างม่ากิม่ากิ่อนเม่ื่อเริ่ม่ทำางาน

 Y
2 
คือ	Young	พยายาม่ร้กิษาสัุขภาพกิายและจิตัให้แข็งแรง	แกิร่งกิล้าเพื่อใชั้้ชั้ีวิตั 

และทำาตันใหรู้ส้ักึิย้งหนุม่่แนน่	ม่พีิลงัชวีัติ และความ่สัดใสั	รา่เรงิ	ดว้ยกิารดแูลสัขุภาพกิาย 
และจิตัให้แจ่ม่ใสั	 ไม่่ปูล่อยตัวั	 ให้แก่ิม่ากิไปตัาม่ว้ยและส้ังขารเพื่อสัาม่ารถสัร้างสัรรค์ 
สัร้างคณุประโยชั้น์แกิว่งกิารแพทย์และสัง้คม่	ม่นษุยชั้าติั	ตัอ่ไป	แม่จ้ะเกิษียณราชั้กิารแล้ว	 
กิ็ย้งทำางานชั้่วยเหลือสั้งคม่	จนอายุย่าง	90	ปี	ในปี	2563	และม่ีชั้ีวิตัดูความ่สัำาเร็จของ 
ลูกิหลานตั่อไปแบุบุที่โบุราณสัอนไว้ให้	“แก่อย่างมีคี่ณคี่า”



บทที่ 31

วิันิออกพรรษา 31 ตุลาคํม 2564 นิี� คํิดและที่ําอะไรดี

วันออกพรรษิาเป็นวันสำาคัญ่ทางพ้ทธศาสนาและพ้ทธศาสนิกช้น ซี่�งมีวัฒนธรรม 

ประเพณ์ปีฏิบิตัสิบืทอดมาช้�านาน หน่�งในนั�น คอื “การปวราณ์า” อนัเปน็สงัฆกรรม 

ข็องพระสงฆ์อาว้โสให�คำาแนะนำาอบรมสั�งสอนแก่พระสงฆ์ที�อาว้โสตำ�ากว่า 

ให�ประพฤติดปีฏิบัิตชิ้อบในสมณ์ะเพศ จิ๋ง่สมควรนำาการปาวาณ์ามาใช้�ในครอบครัว 

และองค์กรต่าง ๆ ได�เช้่นกัน ดังข็�อเสนอแนะในบทความเรื�องนี�
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	 ผม่คดิวา่แฟนคล้บุทีเ่ปน็พทุธิศิาสันกิิชั้น	หรอื	นบุ้ถอื	ศิาสันาพทุธิ	คงทราบุความ่หม่าย 
ความ่สัำาค้ญของว้นนี�ดีอยู่แล้ว	 รวม่ท้�งว้ฒนธิรรม่	 ธิรรม่เนียม่	 ท่ีชั้าวพุทธินิยม่ปฏิบุ้ติักิ้น	 
เชั้่น	ทำาบุุญ	ทอดกิฐิน	ฯลฯ

	 แตั่ม่ีพิธิีกิรรม่	หรือสั้งฆกิรรม่	อ้นหนึ่งของพระสังฆ์	คือ	“กิารปวารณา”	ที่ให้พระสังฆ์ 
อาวุโสัสัูงกิว่า	 ได้ว่ากิล่าวต้ักิเตัือนพระสังฆ์ท่ีอาวุโสัตัำ่ากิว่า	 เรื่องกิารประพฤติัดีปฏิบุ้ติัชั้อบุ	 
เพ่ือให้ปร้บุปรุงแกิ้ไข	 ให้เป็นพระสังฆ์ท่ีม่ีบุริสุัทธิิ�คุณ	 ควรแกิ่กิารน่าเคารพกิราบุไหว้	 และ 
กิารร้กิษาธิรรม่	วิน้ย	ม่ีความ่สัาม่้คคีกิ้นระหว่างม่วลสัม่าชั้ิกิของคณะสังฆ์ด้วย

	 ผม่คิดว่า “พิิธีีการิปูวัาริณา”	เชั้่นนี�	กิ็น่าจะทำาได้ในครอบุคร้วและองค์กิรสัถานที่ทำางาน 
ท่ีนบุ้ถือศิาสันาพทุธิ	เพือ่ให้สัม่าชั้กิิท่ีอาวโุสัสังูกิวา่ใหโ้อวาทตัก้ิเตัอืนให้ทกุิคนน้อม่นำาม่าปรบุ้ปรงุ 
แกิไ้ขตันเองใหด้ย่ิีงขึ�น	และประพฤตัดีิปฏบ้ิุตัชิั้อบุ	รว่ม่กิน้ทำาความ่ดงีาม่และสัรา้งสัรรคค์ณุคา่ 
ประโยชั้น์	 และสัร้างความ่ร้กิ	 ความ่สัาม่้คคี	 ปรองดอง	 ในครอบุคร้ว	 หน่วยงาน	 และสั้งคม่ 
ประเทศิชั้าตัิสัืบุตั่อไป

	 โดยผม่ได้ลองรวบุรวม่ข�อคีวัริใหิ�โอวัาทและตักเต้อนีสมาชิกในีองคี์กริหิริ้อคีริอบคีรัิวั 

แบุบุกิารทำาปวารณาของพระสังฆ์	 จากิผู้มี่อาวุโสัสัูง	 ตัาม่รายกิารเรื่องท่ีเกิี่ยวข้องท่ีเคยเล่า 
ในเฟซบุุ๊กินี�	 สัรุปข้อควรแนะนำาในเชิั้งแนวทางและหล้กิกิารทางพุทธิศิาสันา	 และภาวะ 
ผู้นำา	ฯลฯ	ด้งตั่อไปนี�

1.	 กิารประพฤติัดี	 ปฏิบุ้ติัชั้อบุ	 ด้วยกิารคิีดดี พิูดดี ทำดี	 ม่องโลกิ	 ม่องคนเชั้ิงบุวกิ	 
พยายาม่ลดละอคตัิ	กิิเลศิ	ตั้ณหา	ไม่่อิจฉาริษยา	เบุียดเบุียน	ให้ร้าย	ทำาร้ายใคร	ยึดม่้่น 
ในคุณธิรรม่	และหล้กิธิรรม่สัำาค้ญ	ๆ	เชั้่น	พรหม่วิหารธิรรม่	สั้งคว้ตัถุธิรรม่	อิทธิิบุาทสัี่	 
ฆราวาสัธิรรม่	ฯลฯ	แม่จ้ะปฏบ้ิุตัยิากิ	แตัถ่า้ทำาได	้ยอ่ม่ชั้ว่ยใหช้ั้วีติัม่สีัขุม่ากิ	ทกุิขน์อ้ย	สังบุ 
และเจริญรุ่งเรืองม่ากิยิ่งขึ�น

2.	 ควรเขา้ใจสจััธีริริมของ	“โลกธีริริมแปูด” (ม่แีละเสัือ่ม่หม่ดไปของลาภ	ยศิ	สัรรเสัรญิ	สัขุ) 
และ	“ไตริลักษัณ์”	(แกิ	่เจบ็ุ	ตัาย)	ท่ีหลกีิเลีย่งไม่ไ่ดข้องกิารม่อียู่และดบุ้สัิ�นไปของสัรรพสัิง่ 
เป็นสัิ่งธิรรม่ดาของอนิจจ้ง	 ความ่ไม่่เท่ียงแท้จีร้งย่้งยืน	 จึงไม่่ควรยึดตัิดยึดม่้่น	 ถือม่้่น 
ม่ากิเกิินไป	 ให้เป็นทุกิข์	 หรือ	 หลงระเริง	 ลืม่ตั้ว	 ในความ่สัุขลาภยศิชั้ื่อเสัียงจนลืม่ตั้ว 
ม่ากิเกิินไป	 รู้จ้กิปล่อยวาง	 ทำาจิตัให้ว่างจากิกิิเลศิตั้ณหา	 เชั้่น	 กิารทำาสัม่าธิิกิ่อนนอน	 
ให้จิตัสัะอาดและสังบุ

3.	 ควรระม่้ดระว้ง	กิารไม่่ประพฤตัิดีไม่่ปฏิบุ้ตัิชั้อบุ	กิารคิด	พูด	ทำา	ในสัิ่งที่ไม่่ดี	 เชั้่น	 
กิารเอาแตัใ่จตันเองเปน็ใหญ,่	กิารม่อีคตั	ิอจิฉารษิยา	อารม่ณร์า้ย	โม่โห	โทสัะ	ความ่เกิลยีดช้ั้ง 
หลงอำานาจ	ใชั้ค้วาม่รุนแรง	ฯลฯ	เม่ือ่ทำาลงไปแลว้	เอากิลบุ้คนืม่าใหม่่ไม่่ไดอ้กีิ	ภาพเหลา่น้�น	 
และผลล้พธิ์ที่เกิิดตัาม่ม่า	ย่อม่ฝังลึกิอยู่ในจิตัใจ	และความ่ทรงจำา	ที่ยากิที่จะลืม่เลือน
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4.	 ในทางตัรงกิ้นข้าม่	กิารระม่้ดระว้ง	รอบุคอบุ	ไม่่ประม่าท	ม่ีสัตัิ	รู้ตั้วเสัม่อ	หรือคือ 
กิารม่หีริโิอตัต้ัปปะ	(เกิรงกิลว้ในกิารคดิพดูทำาสัิง่ท่ีไม่ด่งีาม่)	กิารคดิด	ีพูดด	ีทำาด	ีประพฤติัดี 
ปฏบ้ิุตัชิั้อบุ	ยอ่ม่นำาพาชั้วีติัท่ีเจรญิรุง่เรอืงสัขุ	สังบุ	และประสับุกิารณ	์ความ่ทรงจำาท่ีดงีาม่ 
ยากิที่จะลืม่เลือนเชั้่นกิ้น

5.	 กิารม่คีวาม่จรงิใจ	ม่เีม่ตัตัากิารณุย	์กิารรูจ้ก้ิเอื�อเฟือ้เผือ่แผ	่แบุง่ปนั	กิารรูจ้ก้ิใหม้่ากิกิวา่ 
ร้บุ	แบุบุปูิดทองหิลังพิริะ ย่อม่ทำาให้เกิิดปูิติส่ขในใจ	อ้นเป็นความ่สัุขที่แท้จริง	และคงอยู่ 
ยืนนาน

6.	 กิารคิดเสัม่อว่า	กิาล	 เวลา	ว้ย	หรือ	นาฬิิกิาชั้ีวิตัของคนเรา	ผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 
เพื่อไปถึงจุดส่ดท�ายของทุกิคน	คือ	คีวัามตาย	จึงควรคิด	ทำา	และใชั้้ชีวัิตที�สั�นีสามว้น	 
คือ	 เม่ื่อวาน	ว้นนี�	พรุ่งนี�	 ให้ดีที่สัุด	อะไรจะเกิิดกิ็ย่อม่เกิิด	และอดทน	ปร้บุปรุงแกิ้ไข 
ไปตัาม่ภาษิตั	โบุราณที่ว่า	“ท่กปู้ญ่หิาย่อมมีทางแก�” และ	“เม้�อมีม้ดก็ย่อมมีสวั่าง” 

7.	 ในเชิั้งแนวพุทธิ	พึงนอ้ม่รำาลกึิในคำาสัอนของสัม่เด็จพระส้ัม่ม่าส้ัม่พทุธิเจ้า	ในคำาสัอน	 
“อ่ปู้ญ่ญ่า ตธีริริม”	ข้อหนึ่งที่ว่า	“เราจะบุำาเพ็ญเพียรตั่อไปไม่่ย่อท้อ”	คือ	เพียรพยายาม่ 
ตั่อไป	 ก้ิาวหน้าทำาความ่ดีตั่อไป	 ไม่่ย่อท้อ	 ไม่่ยอม่แพ้	 ตั่อโชั้คชั้ะตัา	 ปัญหาอุปสัรรค	 
ข้อจำากิ้ด	และความ่เหน่่อยยากิลำาบุากิ

8.	 สัำาหร้บุผู้ท่ีต้ัองกิารเป็นผู่�นีำองค์ีกริ	 กิ็ควรศึิกิษาเรื่องการิพัิฒินีาภาวัะผู่�นีำ	 และ 
ตั้นแบุบุตั้วอย่างผู้นำาที่ดี	(Role	Model	หรือ	Idol)	เพื่อเป็นแบุบุอย่างในกิารสัร้างพ้ฒนา	 
ให้เกิิดอ่ปูนีิสัยของผู้นำาที่ม่ีประสัิทธิิภาพสัูง	คือ

1.	 คิดเชั้ิงรุกิ	(Proactive)

2.	 เริ่ม่ตั้นทุกิอย่างด้วยกิารม่ีจุดมุ่่งหม่ายในใจ	(Begin	with	the	end	of	mind)

3.	 ทำาตัาม่ลำาด้บุความ่สัำาค้ญ	(Put	first	thing	first)

4.	 คิดแบุบุชั้นะ	(Think	win	win)

5.	 เข้าใจคนอื่น	กิ่อนที่คนอื่นเข้าใจเรา	(Seek	first	to	understand	than	to	be	 
	 understand)

6.	 ประสัานพล้งร่วม่	ให้เกิิดพล้งกิารทำางานเป็นทีม่	(Synergy)	และรวม่พล้งกิ้น 
	 เป็นหนึ่งเดียว	(Solidarity)
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9.	 น่าลองศิึกิษา	 และน้อม่นำาวิธิีกิารดำารงชั้ีวิตัตัาม่แนว “ขงจั้�อ”	 จอม่ปราชั้ญ์ของจีน	 
	 ได้สัอนคนจีนไว้

1.	 เอื�อเฟื้อเผื่อแผ่	แตั่ไม่่สัุลุ่ยสัุร่าย

2.	 ม่ีเป้าหม่ายในชีั้วิตั	 แตั่ไม่่ละโม่บุ	 หากิไม่่มี่เป้าหม่าย	 ก็ิเหม่ือนขอนไม้่ท่ีลอย 
	 ไปตัาม่สัายนำ�า

3.	 ขย้นข้นแข็ง	แตั่ไม่่อึดอ้ดในกิารม่ีม่านะ	และม่ีความ่สับุายใจสัิ่งที่ทำา

4.	 เป็นคนเรียบุง่าย	แตั่ไม่่อวดดี	รู้จ้กิคนอื่น	เข้ากิ้บุคนได้ง่ายทุกิกิลุ่ม่

5.	 ม่ีศิ้กิดิ�ศิรี	 แต่ัไม่่โหดร้าย	 มี่บุุคลิกิแตั่งตั้วกิิริยาม่ารยาทดี	 น้บุถือตั้วเอง	 ไม่่ 
	 เบุียดเบุียนใคร	และไม่่ให้ใครม่าเบุียดเบุียน



บทที่ 32

คํิดเตรียมวิางแผู้นิชีวิิตอายุ 90 ปี ในิปี 2564 อย่างไรดี

ผู้้�ส้งอาย้ในวัยช้ราภูาพมาก หรือ 

แก่มากในวัย 85 ป่ข็่�นไป นับวัน 

สภูาพร่างกายสมองจิ๋ะเสื�อมลง 

และมีโรคเรื�อรังต่าง ๆ ตามมา  

โดยเฉพาะเมื�อย่างส้วั่ย 90 ป่ ยิ�งมี 

ความเสื�อมโทรมและความเสี�ยง 

ต่อโรคเรื�อรัง และปัญ่หาส้ข็ภูาพ 

และอื�น ๆ มากยิ�งข็่�น ด้แลพ่�งพา 

ตนเองได�น�อยลงไปตามลำาดับ ซี่�ง 

ตราบที�เมื�อสมองยังไม่เสื�อมมาก  

และยงัพอพ่�งตนเองได�บ�าง ควรจิ๋ะ 

ได�วางแผู้นการดำาเนินช้ีวิตต่อไป

กบัลก้หลานท้กสิ�นป่อย่างรอบคอบ 

ไม่ประมาท และเตรยีมความพร�อม 

ที�จิ๋ะตายอยา่งสงบและมคีวามสข้็ 

ตามสมควรต่อไป
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	 ปี	2564	 นี�	 ชั้ีวิตัผม่กิ็จะย่างเข้าสัู่ริะยะเปูลี�ยนีผ่่านีที�สำคีัญ่ของชีวัิตของว้ยครบุ	90	 ปี 
และว้ยท่ีจับแพิทย์ม่าครบุ	64	 ปีด้วย	 ทุกิปีของระยะเปลี่ยนผ่านด้งกิล่าวท่ีผ่านม่าในว้ยย่างสัู ่
ความ่เป็นผู่�สูงอาย่	 เชั้่น	59,	69,	79	 และ	89	 ปี	 ผม่ม้่กิจะคิดทบทวันีชีั้วิตัท่ีผ่านม่า	 และ 
คิดวัางแผ่นีกิารใชั้้ชั้ีวิตัท่ีเหลืออยู่น้อยลงทุกิปีตั่อไป	 แบุบุท่ีคนรุ่นเกิ่าสัอนไว้ว่าชีวิัตเหิล้อ 

นี�อยลงท่กทีจังอย่าปูริะมาท	เพราะจะตายวัันีตายพิริ่่งไม่่รู้ที่

	 ผม่อาจโชั้คดีที่ม่ีประสับุกิารณ์ผ่านชั้่วงชีวัิตสำคีัญ่ของผู้สัูงอายุครบุท้�งสามช่วังวััย	คือ

1.	 ผู้สัูงอายุว้ยตั้น	อายุ	60	ถึง	69	ปี

2.	 ผู้สัูงอายุว้ยกิลาง	อายุ	70	ถึง	85	ปี

3.	 ผู้สัูงอายุว้ยปลาย	อายุ	85	ปีขึ�นไป

	 ผม่จึงสัาม่ารถเขียนเรื่องราว	 วิถีชั้ีวิตั	 และประสับุกิารณ์ชั้ีวิตัท่กด�านีท่กมิติทุกิปู้ญ่หิา 

อปู่สริริคี	และความ่สัำาเรจ็ไวผ้า่นทางเฟสับุุ๊ค	หนง้สัอือนสุัรณค์รบุรอบุสัต้ัม่วารวน้เกิดิครบุรอบุ	 
72	 และ	84	 ปี	 และกิารเล่าเรื่องชีั้วิตัตันเองโพ้สัในเฟสับุุ๊คของผม่	 และรวม่เรื่องท่ีน่าสันใจ 
ม่าเรียบุเรียงจ้ดทำาเป็นหน้งสัืออีบุุ๊คเล่ม่นี�เพื่อมุ่่งให้เป็นตัำานาน	ฝากิไว้ในแผ่นดินสัองเรื่อง	คือ	 
“จัากสงคีริามโลกถึึงสงคีริามโริคี” และ “โคีวัิดจัิตไม่วั่าง : นีานีาสาริะ

	 ผม่มี่ขอ้สัง้เกิตัสว่ันีตวััวา่	ทุกิช่ั้วงเปูลี�ยนีผ่า่นีสัำาคญ้ของชีั้วติั	ม่ก้ิม่วีักิฤตกิาริสำคีญั่เกิดิขึ�น 
เชั้น่	กิารเจบ็ุปว่ยหรอืปญัหาอปุสัรรครนุแรง	ฯลฯ	เสัม่อ	ท่ีจะตัอ้งพยายาม่ดิ�นรนฝา่ฟนัใหผ้า่นพน้ 
วิกิฤตัิตั่าง	ๆ	ไปให้ได้	เพื่อให้ม่ีชั้ีวิตัที่เหลืออยู่ในชั้่วงตั่อไปให้ได้	คือ

1.		ชั้่วงอายุใกิล้ครบุ	59	ปี	จะขึ�น	60	ปี

2.	 ชั้่วงอายุใกิล้ครบุ	69	ปี	จะขึ�น	70	ปี

3.	 ชั้่วงอายุใกิล้ครบุ	79	ปี	จะขึ�น	80	ปี

4.	 ชั้่วงอายุใกิล้ครบุ	84	ปี	จะครบุ	85	ปี

5.	 ชั้่วงอายุใกิล้ครบุ	89	ปี	ครบุ	90	ปี

	 ผม่จะเตัรียม่ตั้ววัางแผ่นีล่วังหินี�าทุกิชั้่วงอายุสัำาค้ญ	5	ชั้่วงด้งกิล่าวข้างบุน	โดยทบุทวน 
วิถีชั้ีวิตัและประสับุกิารณ์บุทเรียนชั้ีวิตัท่ีผ่านม่า	 ในทุกิม่ิตัิทุกิปัจจ้ยสัำาค้ญทุกิด้าน	 น้บุแตั่ 
ดา้นกิารดแูลสัขุภาพอนาม้่ยท้�งม่ติัขิองสัขุภาวะทางรา่งกิาย	อารม่ณ	์จติัใจ	สัง้คม่	และจติัวญิญาณ 
(ปญัญา)/ด้านอาชีั้พกิารงาน/ด้านกิารเงิน/ด้านกิารดูแลและความ่ส้ัม่พน้ธ์ิกิบุ้ครอบุครว้	ลูกิ	หลาน 
และญาตั/ิด้านความ่สัม้่พ้นธ์ิและสัือ่สัารทางสัง้คม่กิบุ้เครอืข่ายกิล้ยาณม่ติัร/ด้านกิารศิกึิษาเรยีนรู้ 
อา่นเขยีน/ดา้นกิารชั้ว่ยงานวชิั้ากิารจากิประสับุกิารณค์วาม่รู้ความ่สัาม่ารถ/ดา้นกิารม่ส่ีัวนรว่ม่ 
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และตัอบุแทนพระคุณญาตัผิูใ้หญ	่ผูม้่พีระคุณ	ครบูุาอาจารย์	สัถาบุ้นแม่่ท่ีเคยศึิกิษาอบุรม่	และ 
องค์กิรท่ีเคยรว่ม่งาน/ด้านกิารปรบุ้วถิชีั้วีติัใหม่ว่ย้สังูอาย	ุและชั้ว่งโควดิ	-	19	ท่ีเจบ็ุป่วยม่ากิขึ�น 
และกิารกิก้ิต้ัวท่ีบุ้านช่ั้วยชั้าตัติัา้นโควดิ	เชั้น่	กิารหม่้่นดแูลสุัขภาพใช้ั้เวลาวา่งและกิารแกิป้ญัหา 
กิารนอน	ไม่่หลบุ้	ฯลฯ/ดา้นกิารคดิและแสัวงหาเรยีนรูส้ัิง่ใหม่	่ๆ 	ม่าเตัมิ่เตัม็่ประสับุกิารณช์ั้วีติั/ 
ด้านกิารคิดเพิ่ม่คุณภาพ	นว้ตักิรรม่และคุณค่าของกิารงานในองค์กิรที่ย้งร่วม่งานอยู่/ด้านกิาร 
ใชั้้เวลาว่างให้เป็นประโยชั้น์และคิดทำาสัิ่ง	 ใหม่่	 ๆ	 ท่ีม่ีความ่สัุขและชั้่วยเหลือสั้งคม่/ด้านกิาร 
ปร้บุตั้วให้เหม่าะสัม่ตัาม่กิารเปลี่ยนแปลงของว้ย	 สัถานกิารณ์และสัิ่งแวดล้อม่	 และด้านกิาร 
ลดช่ั้องว่างระหว่างวย้กิบุ้ลกูิหลาน/ด้านกิารประยกุิต์ัหลก้ิธิรรม่ทางพทุธิศิาสันา	เพือ่กิารสัวดม่นต์ั 
เจริญสัม่าธิิภาวนาอานาปานสัติั	 แผ่เม่ตัตัา	 และขอพรสัิ่งศิ้กิดิ�สัิทธิิ�	 และเทวดาประจำาตั้ว 
ชั้่วยคุ้ม่ครอง/ด้านกิารสัร้างสัม่ดุลของปัจจ้ยตั่าง	ๆ	ของกิารใชั้้ชั้ีวิตัทุกิด้านให้สัม่ดุลตัาม่หล้กิ 
และปร้ชั้ญาเศิรษฐกิิจพอเพียง	ฯลฯ	เป็นตั้น

 ส่ดท�าย คือ	เม่ื่อเข้าสัู่ว้ยชั้ราภาพม่ากิยิ่งขึ�น	ในว้ย	90	ปี	สั้งขารที่น้บุว้นจะเสัื่อม่ม่ากิขึ�น 
และเกิิดโรคภ้ยไข้เจ็บุที่จะม่ีม่ากิขึ�น	ผม่จึงจำาเป็นตั้องวัางแผ่นีชีวัิตที�เหิล้ออยู่ในว้ยและปีตั่อไป 
อยา่งรอบุคอบุทก่สิ�นีปู	ีเพือ่เตริยีมคีวัามพิริ�อม (Preparedness)	ท่ีจะเปน็คนแกิส่ัูโ้ลกิและสัูโ้รค 
เพ่ือผา่นและฝา่วกิิฤติั	เขา้สัูช่่วังสด่ท�ายของชั้วีติั	คือ	ช่ั้วงก่อนีนีอนีติดเตียง	(Pre	–	bedridden)	 
และชั้่วงนอนตัิดเตัียง	(Bedridden)	 และชั้่วงตั้�งม่รณานุสัตัิ	 หรือชั้่วงเตริียมตัวัตาย (ต.ต.ต.)  

อย่างสังบุ	 ตั่อไปตัาม่อ้ตัภาพเท่าท่ีจะทำาได้	 และริีบเขียนหน้งสัืออีบุุ๊คสัองเล่ม่นี�ให้แล้วเสัร็จ 
เพื่อให้เป็นตำนีานี	ฝากิไว้ในแผ่นดินตั่อไปด้วย
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บทที่ 33

ตํานิานิ 26 ปี หมอโรคํเร่�อนิจิิตอาสืาพระราชา

ตำานาน 26 ป่ .......หมอโรคเรื�อนจิ๋ติอาสาพระราช้า เป็นผู้ลงานที�ผู้มภูาคภูม้ใิจิ๋มากที�สด้ 

ในชี้วตินับแต่การเริ�มเป็นแพทย์จิิ๋ตอาสาในการทำางานข็ยายโครงการควบคม้โรคเรื�อน 

ตามแนวพระราช้ดำาริ ในหลวง ร.9 ในภูาคอีสานและภูาคเหนือนาน 10 ป่ และ 

หลงัจิ๋ากได�รับท้นไปศ่กษิาต่อที�สหรัฐอเมริกาสองป่ ด�านระบาดวิทยา โรคผิู้วหนัง  

และพยาธิวิทยาโรคผู้ิวหนัง ก็กลับมาพัฒนาสถาบันราช้ประช้าสมาสัยที�ได�รับ 

พระราช้ทาน  ให�จิ๋ัดตั�งเป็นสถาบันฝึึกอบรม และวิจิ๋ัยโรคเรื�อน เพื�อช้่วยพัฒนา 

ให�เจิ๋รญิ่ก�าวหน�า และช้ว่ยสนบัสนน้โครงการควบคม้โรคเรื�อนจิ๋นกำาจิ๋ดัสำาเรจ็ิ๋ สมดงั 

พระราช้ดำาริ และพระราช้ปณ์ิธาน จิ๋นดำารงตำาแหน่งผู้้�อำานวยการกองโรคเรื�อน ในป่  

2521 – 2526 แม�ต่อมาได�ดำารงตำาแหน่งรองอธบิด ีอธบิดกีรมควบคม้โรคติดต่อ และ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณ์ส้ข็ ในป่ 2526 – 2535 จิ๋นหลังเกษิียณ์ก็ยังคงช้่วยงาน 

เป็นหมอโรคเรื�อนจิ๋ิตอาสาพระราช้าต่อไป” 
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	 ตัาม่เรื่องเล่าหลายคร้�ง	 ท่ีผม่ม่ีความ่ภาคภูม่ิใจในคุณค่าของตันเอง	 ท่ีได้ทำางานเป็น	 
“หิมอโริคีเริ้�อนี”	น้บุแตั่เรียนจบุเป็นแพทย์ในปี	2500	นานตัิดตั่อกิ้น	26	ปี	เพื่อเป็น	“จัิตอาสา 
พิริะริาชา”	อุทิศิ	ทุ่ม่เทตัน	เพื่อสันองพระราชั้ดำาริ	และพระม่หากิรุณาธิิคุณอ้นทรงประเสัริฐ 
ของล้นเกิล้าฯ	ในหลวงร้ชั้กิาลที่	9	ผู้ทรงพระราชั้ทานพระราชั้ทร้พย์ให้กิระทรวงสัาธิารณสัุข 
จ้ดตั้�ง	“สถึาบันีริาชปูริะชาสมาสัย”	ในปี	2503	เพื่อฝึกิอบุรม่และวิจ้ยโรคเรื�อนเพื่อสัน้บุสันุน	 
“โคีริงการิคีวับคี่มโริคีเริ้�อนีตามแนีวัพิริะริาชดำริิ”	 ซ่ึงผม่ได้เริ่ม่ทำางานเป็น	 “หม่อโรคเรื�อน”	 
ขยายโครงกิารฯ	โดยทีม่เคลื่อนทีอ่อกิค้นหาร้กิษาผู้ปว่ยทีบุ่า้นใน	4	จ้งหว้ดแรกิของภาคอิสัาน 
ในปี	2500	คือ	ม่หาสัารคาม่	กิาฬสัินธิุ์	ร้อยเอ็ด	และ	ปี	2503	ที่อุบุลราชั้ธิานี	ที่หินี่วัยคีวับคี่ม 

โริคีเร้ิ�อนีแขวังมหิาสาริคีามและอุบุลราชั้ธิานี	 และไปบุุกิเบิุกิขยายงานโครงกิารควบุคุม่ 
โรคเรื�อนไปย้งภาคเหน่อตั่อรวม่ท้�งหม่ดใน	10	ปีแรกิ

	 หลง้จากิน้�น	ผม่ก็ิย้งทำางานเปน็	“หิมอโริคีเริ้�อนีจิัตอาสาพิริะริาชา”	ต่ัอเน่อ่งอีกิ	รวม่ท้�งหม่ด 
26	 ปี	 จนเป็นผู้อำานวยกิารกิองโรคเรื�อน	 กิรม่ควบุคุม่โรคตัิดตั่อ	 ในปี	2521	 –	2526 
กิอ่นจะดำารงตัำาแหนง่รองอธิบิุด	ีอธิบิุด	ีกิรม่ควบุคมุ่โรคตัดิตัอ่	และรองปลด้กิระทรวงสัาธิารณสัขุ 
ตัาม่ลำาด้บุ	ในปี	2526	–	2535	จนเกิษียณราชั้กิารในปี	2535

	 ชั้ีวิตักิารทำางานเป็น	 “หม่อโรคเรื�อนจิตัอาสัาพระราชั้า”	 รวม่	26	 ปี	 ตัิดตั่อกิ้นของผม่	 
จึงเป็นสัิ่งที่น่าศิึกิษาเรียนรู้	และขออนุญาตัสัรุปเรื่องราวท้�งหม่ดในบุทนี�

1.	 หล้งจากิทำางานเริ่ม่บุุกิเบุิกิขยายโครงกิารควบุคุม่โรคเรื�อนตัาม่แนวพระราชั้ดำาริ	 
ในภาคอสีัาน	2	ปี	ผม่กิ็ได้พบุรก้ิและแตัง่งานกิบุ้	อจ.พน้ธิุท์พิย	์ในป	ี2504	หลง้จากิพบุกิน้ 
เม่ื่อผม่ไปเรียนปริญญาโทบุริหารสัาธิารณสัุข	 ในปี	2503	 ท่ีคณะสัาธิารณสัุขศิาสัตัร์ 
ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	 และ	 หล้งแตั่งงานเราได้ถูกิย้ายไปขยายโครงกิารควบุคุม่โรคเรื�อน 
ในภาคเหน่อ	ที่หน่วยควบุคุม่โรคเรื�อนภาคเหน่อลำาปาง	ในปี	2504

2.	 หล้งจากิพากิเพียรเขียนจดหม่ายขอทุนไปย้งแหล่งทุนตั่าง	 ๆ	 ที่อ่านพบุในวารสัาร 
ตั่างประเทศิ	 ท่ีได้ขอยืม่ม่าอ่านจากิท่ีปรึกิษาโรคเรื�อนองค์กิารอนาม้่ยโลกิ	 ในปี	2507 
ผม่กิ็ได้ร้บุกิารตัอบุร้บุให้ได้	ทุนจากิ	NIH	(National	Institute	of	Health)	สัหร้ฐอเม่ริกิา	 
เพื่อไปศิึกิษาตั่อ	2	ปี	(สัิงหาคม่	2507	ถึงกิ้นยายน	2509)	เพื่อไปศิึกิษาตั่อปริญญาโท 
สัาธิารณสุัขศิาสัตัร์ด�านีริะบาดวิัทยา  ท่ีม่หาวทิยาลย้		Johns		Hopkins		ปีแรกิและศิกึิษาอบุรม่ 
ด�านีโริคีผิ่วัหินัีงและพิยาธิีวัทิยาโริคีผิ่วัหินัีง	ท่ีม่หาวิทยาลย้	Temple	สัหรฐ้อเม่ริกิา	ในปีท่ีสัอง

	 ขณะเดียวกิ้น	 อจ.พ้นธิุ์ทิพย์	 ด้วยความ่เม่ตัตัาสัน้บุสันุนของท่านีอดีตปูริะธีานี 

องคีมนีตริ ีมล.เดช  สนิีทวังศ	์กิไ็ดร้บุ้พระม่หากิรณุาธิคุิณจากิในหลวง	รช้ั้กิาลท่ี	9	โปรดเกิล้าฯ 
พระราชั้ทาน “ท่นีส่วันีพิริะองคี์”	ให้ไปศิึกิษาตั่อ	ริะดับปูริิญ่ญ่าตริี	ทางสั้งคม่วิทยา	ที่
ม่หาวิทยาล้ย	Johns	Hopkins	สัองปีเชั้่นกิ้น
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3.	 เม่ือ่เราศิกึิษาดง้กิล่าวสัองปีท่ีสัหรฐ้อเม่ริกิาจนจบุ	กิลบุ้ม่าในปี	2509	กิถ็กูิยา้ยเขา้ม่า 
สัว่นกิลาง	เม่ื่อผม่ดำารงตัำาแหน่ง “หัิวัหินี�าแผ่นีกอบริมคี�นีคีวั�า”	กิองโรคเรื�อน	กิรม่อนาม้่ย	 
กิระทรวงสัาธิารณสัุข	 โดยทำางานท่ีอาคารสัาม่หล้งของสถึาบันีริาชปูริะชาสมาสัย	 ซึ่ง 
ตั้�งอยู่ใน	รพ.โรคเรื�อนพระประแดง	ท่ีในหลวง	ร.9	พระราชั้ทานพระราชั้ทรพ้ย	์ใหก้ิระทรวง 
สัาธิารณสัขุจ้ดสัรา้งขึ�น	และเสัด็จพระราชั้ดำาเนนิพรอ้ม่ดว้ยสัม่เดจ็ยา่ฯ	ในพิธิีเีปูดิอาคีาริ  

ในว้นที่	16	ม่กิราคม่	2503

4.	 ผม่เริ่ม่วางแผนกิารทำางาน	 ท่ีตันเองต้ัองปร้บุสถึานีะภาพิ	 จากิ	 Field Worker  

ม่าเป็นนีักวัิชาการิและนีักวัิจััย	และตั้�งปูณิธีานีข�อที� 4 เพิิ�มวั่า	จะมุ่่งม่้่นพ้ฒนา	สัถาบุ้น 
ราชั้ประชั้าสัม่าสั้ยใหิ�เจัริิญ่ริ่่งเริ้องต่อไปู	ให้สัม่กิ้บุที่ได้ร้บุพระราชั้ทานจากิในหลวง	ร.9	 
และพระม่หากิรุณาธิคุิณ	ท่ีทรงพระราชั้ทานทนุส่ัวนพระองค์ให	้อจ.พน้ธิุทิ์พย์	ไปศิกึิษาตัอ่ 
ปริญญาตัรีที่ม่หาวิทยาล้ย	Johns	Hopkins	ด้งกิล่าวข้างบุน	ซึ่งเป็นพ้นธิะสั้ญญาทางใจ 
(psychological	contract)	 ท่ีผม่จะต้ัองช่ั้วยงานควบุคุม่โรคเรื�อนต่ัอไปจนกิว่าจะกิำาจ้ด 
สัำาเร็จ	สัม่ด้งพระราชั้ปณิธิาน

5.	 ผม่	 และ	 อจ.พ้นธิุ์ทิพย์	 เริ่ม่ปร้บุปรุงหิลักสูตริ และวัิธีีการิจััดการิเรีิยนีการิสอนี 

กิารฝึกิอบุรม่หลก้ิสูัตัรต่ัาง	ๆ 	ท่ีจด้กิารฝึกิอบุรม่ท่ีสัถาบุ้นราชั้ประชั้าสัม่าส้ัย	และฝึกิอบุรม่ 
ภาคปฏิบุ้ตัิในท้องที่เพิ่ม่เตัิม่	คือ	1)	กิารฝึกิอบุรม่ผลิตัพินีักงานีบำบัดโริคีเริ้�อนีหิลักสูตริ 

รุน่ละ	3	เดอืน	2)	หลก้ิสูัตัรฝึกิอบุรม่ “ผู่�นีเิทศงานีโริคีเริ้�อนี”	รุน่ละ	5	สัป้ดาห	์3)	หลก้ิสูัตัร 
ฝึกิอบุรม่ “พินีักงานีอนีามัย”	6	 เดือน	(จากิกิารอบุรม่พน้กิงานบุำาบุ้ดโรคเรื�อนอาวุโสั	 
เพือ่สัาม่ารถปรบุ้สัถานะภาพ	ลกูจั�างชั�วัคีริาวั	ใหเ้ปน็ข�าริาชการิ	และกิา้วหน้าทางราชั้กิาร 
ตั่อไป)	และ	4)	หล้กิสัูตัรกิารฝึกิอบุรม่ปฐม่นิเทศิ	รุ่นละ	50	คน	รุ่นละ	3	ว้น	สัำาหร้บุ 
อบุรม่แพทย์และบุุคลากิรสัาธิารณสัุขในโรงพยาบุาล	และสัถานีอนาม่้ยของระบุบุบุริกิาร 
สัาธิารณสัุขของทุกิจ้งหว้ด	ในปี	2514	–	2519	กิ่อนที่จะโอนีมอบงานีโคีริงการิคีวับคี่ม 

โริคีเริ้�อนีตามแนีวัพิริะริาชดำริ	ิ(ท่ีเริม่่ขยายโครงกิารฯ	ใน	40	จง้หวด้	ท่ีม่คีวาม่ชั้กุิโรคเรื�อน 
สัูงม่ากิ	ในภาคอีสัาน	และภาคเหน่อ	ในปี	2500	–	2513) และขยายงานีแบบโอนีมอบ 

ในีจัังหิวััดที�มีคีวัามช่กต�ำ เพิ้�อโอนีมอบงานีคีวับคี่มโริคีเริ้�อนีให้แกิ่ท่กจัังหิวััดทั�งปูริะเทศ 

ในีปู ี2514 - 2519 โดยขอทนุสันบุ้สันนุกิารฝกึิอบุรม่	6	ปีนี�จากิ	UNICEF	นบุ้เปน็กิารฝกึิอบุรม่ 
ท้�งประเทศิที่นานที่สัุด

6.	 ผม่ได้ริเริ่ม่จ้ดทำาหล้กิสูัตัรวิชั้า	 “โริคีเริ้�อนีและการิคีวับคี่มโริคีเริ้�อนี”	 เพื่อสันอง 
ปณิธิานท่ีตั้�งไว้ว่าจะพยายาม่หาทางเข้าไปสัอนวิชั้าโรคเรื�อนด้งกิล่าว	 ในหล้กิสูัตัรของ 
วัิทยาลัยพิยาบาลตั่าง	ๆ	ใน	กิทม่.	และโริงเริียนีแพิทย์	(ศิิริราชั้,	จุฬา,	ราม่าธิิบุดี)	ซึ่งกิ็ 
ประสับุความ่สัำาเร็จ	สัม่ด้งปณิธิานที่ตั้�งไว้	และย้งได้ขยายผลกิารสัอนและฝึกิอบุรม่วิชั้า 
โรคเรื�อนด้งกิล่าวในหล้กิสูัตัรอ่ืน	 ๆ	 เชั้่น	1)	 หล้กิสูัตัรกิารฝึกิอบุรม่แพทย์	 Resident		 
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ด้านโรคผิวหน้ง,	กิุม่ารเวชั้ศิาสัตัร์	และอายุรศิาสัตัร์	2)	หล้กิสัูตัรนานาชั้าตัิ	ปริญญาโท	 
สัาธิารณสุัขศิาสัตัร์	3)	 หล้กิสูัตัรนานาชั้าตัิ	 Diploma	in	Dermatology	 ของสัถาบุ้น 
โรคผิวหนง้	กิรม่กิารแพทย์	และสัม่าคม่แพทย์ผวิหนง้	4)	หลก้ิสูัตัรนานาชั้าติั	Diploma	in	 
Tropical	Medicine	&	Hygiene	คณะเวชั้ศิาสัตัร์เขตัร้อน	ม่หาวิทยาลย้ม่หิดล	เปน็ตัน้	ฯลฯ

7.	 ในด้านกิารวิจ้ย	 ผม่ได้ปร้บุปรุงหิ�องปูฏิิบัติการิ (Laboratory)	 ของสัถาบุ้น 
ราชั้ประชั้าสัม่าส้ัยเดิม่	 ให้ทันีสมัย	 เพ่ือรองร้บุงานีชันีสูตริและวัิจััย	 และร่วม่มื่อกิ้บุ 
ม่หาวทิยาลย้	เชั้น่	คณะแพทยศิาสัตัร,์	คณะวทิยาศิาสัตัร,์	คณะเวชั้ศิาสัตัรเ์ขตัรอ้น	ฯลฯ	 
ในด้านวิัจััยโริคีเริ้�อนีด้านต่ัาง	 ๆ	 ให้ม่ากิ	 และกิ้าวหน้าม่ากิยิ่งขึ�น	 และสั่งผลงานวิจ้ย 
ตัีพิม่พ์ในวารสัารในประเทศิและนานาชั้าตัิ	 และเสันอในกิารประชัุ้ม่วิชั้ากิารท่ีเกิี่ยวข้อง 
ในประเทศิ	และนานาชั้าตัิ

	 โดยผม่ได้เริ่ม่ตัิดตั่อขอความ่ชั้่วยเหลือสัน้บุสันุนจากิ	 นีพิ. Chapman Binford  

ซีึ�งทา่นีเปูน็ีพิยาธีแิพิทยร์ิะดบัโลก	ของ	Armforce Institute of Pathology	ของสัหรฐ้อเม่รกิิา 
ผูเ้ปน็ท่ีปรกึิษาและดแูลกิาร	ใหท้นุ	NIH	2	ปี	ท่ีผม่ไปศิกึิษาท่ีม่หาวทิยาลย้	Johns	Hopkins 
และม่หาวิทยาล้ย	Temple	ด้งกิล่าวแล้ว

	 ทา่นได้กิรุณาสันบุ้สันุนและนำาเคีริ้�องมอ้ตัดชิ�นีเน้ี�อผิ่วัหินัีง (Microtome)	และอปุกิรณ์ 
เกิี่ยวข้อง	 เดินทางม่าม่อบุและจ้ดตั้�งหิ�องปูฏิิบัติการิ (Laboratory) ด�านีจั่ลพิยาธีิวัิทยา 

โริคีผิ่วัหินัีง (Dermal Pathology) ใหิ�ที�สถึาบันีริาชปูริะชาสมาสัย	 และผม่ได้ทำาเรื่อง 
ขอทุนศิึกิษาอบุรม่ปริญญาตัรี	และปริญญาโทแกิ่นีักเทคีนีิคีการิแพิทย์	และขอทุน	กิพ. 
ให้แพทย์และเภสั้ชั้กิรน้กิวิจ้ยไปศิึกิษาปริญญาเอกิ	ทางวัิทยาภูมิคี่�มกันี (Immunology) 

และอณูชีวัวัิทยา (Molecular Biology)	 ท่ีอ้งกิฤษ	 และสัหร้ฐอเม่ริกิา	 เพื่อพ้ฒนา 
งานชั้้นสัูตัรและวิจ้ยโรคเรื�อน	 ให้เจริญกิ้าวหน้าท้นสัม่้ยม่ากิยิ่งขึ�น	 โดยสัาม่ารถวิจ้ยเอง 
และรว่ม่ม่อืกิบุ้นก้ิวิจย้ของม่หาวิทยาลย้ท่ีเกิีย่วข้องดง้กิล่าวแล้ว	ซ่ึงกิป็ระสับุความ่สัำาเร็จ 
ด้วยดี	สั่งผลให้	“สถึาบันีริาชปูริะชาสมาสัย”	ได้ร้บุกิารยอม่ร้บุเป็นสัถาบุ้นฝึกิอบุรม่และ 
วิจ้ยโรคเรื�อนระด้บุชั้าตัิและนานาชั้าตัิ	สัม่ด้งปณิธิานที่ตั้�งไว้

8.	 ผม่ได้อาศิ้ยกิารได้ร้บุแตั่งตั้�งเป็นที�ปูริึกษัาโริคีเริ้�อนี และการิวัิจััยสาธีาริณส่ข  

ขององค์กิารอนาม่้ยโลกิ	(WHO)	 และกิารได้ไปทำางานด้งกิล่าวในต่ัางประเทศิ	 และ 
กิารร่วม่ประชุั้ม่โรคเรื�อนด้านต่ัาง	ๆ 	ในระดบุ้นานาชั้าติั	รวม่ท้�งต่ัอม่าหลง้เกิษียณย้งได้รบุ้ 
แตัง่ตั้�งเปน็ท่ีปรกึิษาโรคเรื�อน	ม่ลูนธิิ	ิSasakawa	Memorial	Health	Foundation	ของญ่ีปุ่น	 
ท่ีชั้่วยสัน้บุสันุนงานควบุคุม่โรคเรื�อนและงานฝึกิอบุรม่	 และวิจ้ยโรคเรื�อนแก่ิองค์กิาร 
อนาม่้ยโลกิและประเทศิตั่าง	ๆเกิือบุท้่วโลกิ
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	 ผม่จึงม่ีโอกิาสัรู้จ้กิและคุ้นเคยสัร้างม่ิตัรภาพกิ้บุผู้บุริหารและผู้แทนองค์กิร/มู่ลนิธิ ิ
ชั้่วยโรคเรื�อนนานาชั้าตัิ	จากิเนเธิอร์แลนด์	เยอรม่นี	และญี่ปุ่น

	 ผม่จึงได้ชั้่วยติัดตั่อและขออนุม้่ตัิทำาเรื่องตัิดตั่อขอความ่ชั้่วยเหลือจากิองค์กิร 
โรคเรื�อนต่ัางประเทศิดง้กิล่าว	ใหเ้ขา้ม่าชั้ว่ยสันบุ้สันุนโครงกิารควบุคุม่โรคเรื�อนตัาม่แนว 
พระราชั้ดำาริตั่อ	หล้งจากิ	WHO	และ	UNICEF	ยุตัิความ่ชั้่วยเหลือในปี	2519	จนกิำาจ้ด 
โรคเรื�อนสัำาเร็จสัม่ด้งพระราชั้ปณิธิาน	ในหลวง	ร.9	ในปี	2537

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผม่ได้ทำาเรื่องตัิดตั่อขอความ่ชั้่วยเหลือองค์กิรด้งกิล่าว 
ของเยอรม่นี	 สัน้บุสันุนทุนกิ่อสัร้างอาคีาริวัิจััยโริคีเริ้�อนีที�ทันีสมัยหิลังใหิม่	 ในสัถาบุ้น 
ราชั้ประชั้าสัม่าส้ัย	ซ่ึงได้รบุ้พระราชั้ทานนาม่ว่า	“อาคีาริวัจัิัยริาชปูริะชาสมาสัย” โดยในหลวง 
ร.9	 พร้อม่ด้วยสัม่เด็จพระเทพฯ	 ได้เสัด็จพระราชั้ดำาเนินในพิธิีเปิดอาคารนี�	 ในว้นท่ี	 
6	กิรกิฎาคม่	2522	

	 ตั่อม่าเม่ื่อผม่ดำารงตัำาแหน่งอธิิบุดีกิรม่ควบุคุม่โรคตัิดตั่อ	 ได้ขออนุม่้ติัทำาเรื่อง 
ขอกิารสัน้บุสันุนจากิมู่ลนิธิิ	 Sasakawa	 ของญ่ีปุ่น	 ให้ทุนสัร้างอาคารวิจ้ยหล้งใหม่่ 
หล้งที่สัาม่ขึ�นเป็นอาคารวิจ้ยท้นสัม่้ยระด้บุม่าตัรฐาน	P3	ด้าน	Molecular	Biology	และ 
Microbiology	โรคเรื�อน

	 ในหลวง	 ร.9	 ทรงพระราชั้ทานนาม่อาคารนี�ว่า	 “อาคีาริวิัจััยเฉิลิมพิริะเกียริติ 

ซีาซีาคีาวัะอทิ่ศ”	ท่ีจด้สัร้างขึ�นในบุริเวณใกิล้กิรม่วิทยาศิาสัตัร์กิารแพทย์	และอาคารใหม่ ่
ของสัถาบุ้นราชั้ประชั้าสัม่าสั้ย	ที่กิระทรวงสัาธิารณสัุข	นนทบุุรี	เพื่อสัะดวกิในกิารตัิดตั่อ 
ประสัานงาน	 โดยในหลวง	 ร.9	 ได้โปรดเกิล้าฯ	 ให้สัม่เด็จพระบุรม่โอรสัาธิิราชั้ 
สัยาม่ม่กิุฎราชั้กิุม่าร	เสัด็จแทนพระองค์ในพิธิีเปิดอาคารนี�ในว้นที่	31	กิรกิฎาคม่	2531	

	 ผม่ย้งได้ทำาเรื่องขออนุม้่ตัิขอทุน	 กิพ.	 ให้น้กิวิจ้ยโรคเรื�อนไปศิึกิษาอบุรม่ตั่อ 
ปริญญาเอกิทาง	 Immunology	 และ	 Molecular	Biology	 ท่ีสัหร้ฐอเม่ริกิา	3	 คน	 
เพ่ือพ้ฒนางานวิจ้ยโรคเรื�อนจนเจรญิก้ิาวหน้าเป็นท่ียอม่รบุ้ในระดบุ้นานาชั้าตัมิ่ากิย่ิงขึ�น	 
สัม่ดง้ปณิธิานข้อ	4	ท่ีตั้�งไว้

9.	 ภารกิิจสัุดท้ายหล้งผม่เกิษียณราชั้กิารในปี	 2535	 และชั้่วยงานสัถาบุ้นและ 
มู่ลนิธิิราชั้ประชั้าสัม่าสั้ยฯ	จนถึงในปี	2545	กิระทรวงสัาธิารณสัุข	ได้ปร้บุปรุงโครงสัร้าง 
กิระทรวงสัาธิารณสัุขใหม่่	 โดยม่ี	 นพ.สัุรพงศิ์	 สัืบุวงศิ์ลี	 ร้ฐม่นตัรีชั้่วยว่ากิารกิระทรวง 
สัาธิารณสุัข	เป็นประธิาน	ได้กิรุณาเชิั้ญผม่เป็นประธิานในกิารประชุั้ม่กิลุม่่ท่ีเกิีย่วข้องกิบุ้ 
กิรม่ควบุคมุ่โรคตัดิต่ัอ	ผม่และคณะกิลุม่่ฯ	ไดเ้สันอใหเ้ปลีย่นช่ืั้อและหนา้ท่ีจากิกริมคีวับคีม่ 

โริคีติดต่อ	 เดิม่เป็น	 “กริมคีวับคี่มโริคี”	 และขอให้รวม่โครงสัร้างกิองโรคเรื�อนกิ้บุรพ. 
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โรคเรื�อนพระประแดง	 เพ่ือจด้ต้ั�งเป็นหน่วยงานระดบุ้สำนัีกหนึง่ของกิรม่ควบุคุม่โรค	 ชั้ือ่ 
“สถึาบันีริาชปูริะชาสมาสัย” ซีึ�งมีสถึานีะภาพิคีล�ายสถึาบันีบำริาศนีริาดูริ และสถึาบันี 

โริคีทริวังอก เพื่อสันองและสัืบุสัานพิริะริาชทฤษัฎีริาชปูริะชาสมาสัย	 ให้ดำารงอยู่ตั่อไป 
อยา่งย่้งยนื	ตัาม่ปูณิธีานีข�อ 4 ท่ีตั้�งไว้	ซ่ึงกิไ็ดร้บุ้ความ่ช่ั้วยเหลือ	สันบุ้สันนุ	จากิทา่นรฐ้ม่นตัรี 
นพ.สัุรพงศิ์	สัืบุวงศิ์ลี	อย่างดียิ่ง

 ตำนีานี “26 ปู ีหิมอโริคีเริ้�อนีจัติอาสาพิริะริาชา”	และภารกิจิของกิารพฒ้นาโครงกิาร 
ควบุคุม่โรคเรื�อน	 และสัถาบุ้นราชั้ประชั้าสัม่าสั้ย	 ตัาม่ปณิธิาน	 ข้อท่ี	 4	 ของผม่ 
ตั่อม่าหล้งเกิษียณราชั้กิารด้งได้เล่าม่าท้�งหม่ดนี�	 จึงเป็นตัำานานผลงานท่ีม่ีส่ัวนร่วม่ 
ประสัานสัน้บุสันุนและดำาเนินงาน	 เพื่อสันองพระราชั้ดำาริและพระราชั้ปณิธิานของ 
ล้นเกิล้าฯ	 ในหลวง	 ร.9	 ผู้ทรงพระคุณอ้นประเสัริฐ	 ท่ีผม่ฝากิไว้ในแผ่นดินอ้นควรแกิ่ 
ความ่ภาคภูม่ิใจในความ่เป็น	 “หิมอโริคีเร้ิ�อนี”	 ท่ีเคยถูกิดูแคลนม่ากิ่อนอย่างม่ากิ 
เม่ื่อจบุแพทย์	 และเริ่ม่ทำางานในปี	2500	 รวม่ท้�งชั้่วยพิสูัจน์ให้ส้ังคม่และวงกิารแพทย์ 
สัาธิารณสัุข	 ได้เห็นและยอม่ร้บุในคุณค่าของ	 กิารบุุกิเบุิกิและเป็นตั้นแบุบุของ 
“หม่อโรคเรื�อน”	ของผม่	สัำาหรบุ้แพทย	์ท่ีทำางานโรคเรื�อนรุน่หลง้	ๆ 	ต่ัอม่าอยา่งนา่ภาคภมู่ิ
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รายการร้องเพลง “Till” ที่างเฟัซีบุ�กประจิําเดือนิธีันิวิาคํม 
สื่งที่้ายปีเก่า 2564
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“หลงัเกษีิยณ์ราช้การในป่ 2535 ที�ผู้ม 

เป็นคนไข็�โรคหัวใจิ๋ข็าดเลือด ข็อง 

สถาบนัโรคทรวงอก กไ็ด�เป็นจิ๋ติอาสา 

ร�องเพลงคาราโอเกะดนตรีในสวน 

ให�คนไข็�ฟััง และเลอืกเพลงออกรายการ 

ทางเฟัซีบ้�ก เดือนละเพลง จิ๋นถ่งป่  

2563 ที�เปน็คนไข็�โรคหวัใจิ๋ล�มเหลว 

ข็อง รพ.จิ๋ฬ้าฯ กร็�องเพลคาราโอเกะ 

ที�บ�าน ออกรายการเพลงประจิ๋ำา 

เดือนทางเฟัซีบ้�กตลอดมา”

เพลง “Till” ที�ร�องประจิ๋ำาเดอืนธนัวาคม 

ส่งท�ายป่เก่า 2564 ซี่�งเป็นเพลงที�ม ี

ความหมายและความสำาคัญ่มาก 

ที�ส้ดข็องช้ีวิตข็องผู้ม และอาจิ๋ารย์ 

พนัธ้ทิ์พย์และครอบครัว ดงัความหมาย 

ข็องเพลงและคำาอธบิายประกอบเพลง 

ที�สะท�อนให�เห็นถ่งความรักที�ไม่มี 

วันจืิ๋ดจิ๋างเหือดหายหมดไปต่อ 

อาจิ๋ารย์พนัธ้ทิ์พยแ์ละลก้หลาน และ 

สะท�อนถ่งความส้ข็ในป่ 2564 จิ๋าก 

ความรัก ความอบอ่้น และเจิ๋ริญ่ 

ก�าวหน�า และความสำาเรจ็ิ๋ข็องครอบครวั  

“รามส้ต” ข็องเรา 
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	 แฟนคล้บุท่ีคุ้นเคยและตัิดตัาม่เรื่องเล่าชั้ีวิตัของผม่ในเฟซบุุ๊กินี�	 คงทราบุดีว่าผม่ 
เป็นคนชั้อบุร้องเพลง	 รวม่ท้�งครอบุคร้วผม่กิ็เชั้่นกิ้น	 ล้วนม่ี	 “เพลงและดนตัรี”	 เป็นสัุนทรีย์ 
ในห้วใจ	หล้งผม่เกิษียณราชั้กิารในปี	2535	กิ็เป็นคนไข้	“โรคห้วใจขาดเลือด”	ของสัถาบุ้นโรค 
ทรวงอกิตัลอดม่า	 ท่ีผม่ได้เป็นจิตัอาสัาในชั้ม่รม่ผู้ป่วยโรคห้วใจ	 ชั้่วยร้องเพลงคาราโอเกิะ 
ให้คนไข้ฟังในรายกิาร	 “ดนตัรีในสัวน”	 เดือนละอย่างน้อยหนึ่งคร้�ง	 และนำาม่าออกิรายกิาร 
ทางเฟซบุุ๊กินี�	และตัอ่ม่าในป	ี2563	ผม่กิป็ว่ยและม่าเปน็คนไขโ้รคห้วใจลม้่เหลวของ	รพ.จฬุาฯ	 
กิ็ได้ร้องเพลงจากิคาราโอเกิะท่ีบุ้านเดือนละหนึ่งเพลง	 ออกิรายกิารทางเฟซบุุ๊กินี�ตัลอดม่า	 
นอกิจากิชั้่วงที่ตั้องเข้านอน	รพ.	หรือหม่ดพล้งในกิารร้องเพลง

	 กิารร้องเพลงของผม่	 นอกิจากิตั้องม่ีพล้งปอดและพล้งเสัียง	 รวม่ท้�งอารม่ณ์สุันทรีย์ 
ม่ากิพอแล้ว	 ความ่ร้กิ	 ความ่สุัข	 ความ่อบุอุ่น	 ของชีั้วิตัครอบุคร้วและกิารงาน	 ฯลฯ	 ก็ิเป็น 
ปัจจ้ยเสัริม่ในกิารร้องเพลงท่ีม่ีความ่หม่าย	 เน่�อร้องและท่วงทำานองท่ีไพเราะท่ีเช่ืั้อม่โยง 
ผสัม่ผสัานกิ้นอย่างสัอดคล้องงดงาม่ในใจ	ฯลฯ

	 ผม่จึงขออนุญาตัแฟนคล้บุ	บุรรยายความ่รู้สัึกิสัุนทรีย์และเรื่องราวที่ม่ีความ่สัำาค้ญที่สัุด 
ของชั้ีวิตัผม่และครอบุคร้วในปี	2564	ประกิอบุเพลง	“Till”	ที่ร้องสั่งท้ายปีเกิ่า	2564	ด้งนี�

	 Till...the	moon	deserts	the	sky
Till	the	all	the	seas	run	dry
Till	then	I’ll	worship	you

	 Till...the	tropic	sun	grows	cold
Till	this	young	world	grows	old
My	darling,	I’ll	adore	you

	 ...You...are	my	reason	to	live
All	I	own	I	would	give
Just	to	have	you	adore	me

	 Till...the	rivers	flow	upstream
Till	lovers	cease	to	dream
Till	then	I’m	yours,	be	mine...

	 ปี	2564	นี�	เป็นปีสัำาค้ญที่สัุดของชั้ีวิตัผม่	และอาจารย์พ้นธิุ์ทิพย์	คือ

1)	 เป็นว้นครบุรอบุ	60	ปี	ว้นแตั่งงานของเรา	ในว้นที่	17	พฤศิจิกิายน	2564
2)	 เป็นว้นครบุรอบุอายุ	90	ปี	ของผม่	ในว้นที่	25	ตัุลาคม่	2564
3)	 เป็นว้นครบุรอบุอายุ	85	 ปี	 ของอาจารย์พ้นธิุ์ทิพย์	 ในว้นที่	23	 พฤศิจิกิายน	
2564
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4)	 เป็นปีที่ผม่ได้ร้บุรางว้นเป็นของขว้ญม่ีค่า	เม่ื่ออายุ	90	ปี	อย่างไม่่คาดฝัน	จากิ 
คณะกิรรม่กิารสัรรหาที่ขอผลงานเฉพาะในปี	2562	ถึง	2563	คือ

(1)	 โล่รางว้ลนก้ิศิกึิษาเก่ิาดีเด่น	ประจำาปี	2564	สัถาบุ้นบุ้ณฑติัพฒ้นบุรหิารศิาสัตัร์ 
	 (NIDA)
(2)	 โลร่างวล้ประเภทบุุคคล	“คา่ของแผน่ดนิ	เกิยีรตัยิศิแหง่แผน่ดนิ	ประจำาปี 
	 2564”	จากิคณะกิรรม่กิารเอกิล้ษณ์ของชั้าตัิ	สัำาน้กิงานสัำาน้กิปล้ดนายกิ 
	 ร้ฐม่นตัรี

5)	 เดือนธิ้นวาคม่	ปีนี�	ศิ.ดร.พ้นธิุ์ทิพย์	และผม่	ได้ร้บุเชั้ิญและแตั่งตั้�งให้ร่วม่เป็น
คณะท่ีปรึกิษาชุั้ดใหม่่ของผูอ้ำานวยกิารสัถาบุ้นพฒ้นาสุัขภาพอาเซียน	ม่หาวิทยาลย้
ม่หิดล	ศิาลายา

	 ป	ี2564	ลกูิหลานผม่ประสับุความ่สัำาเรจ็	และเจรญิม่้น่คง	ช่ั้วยดแูลผม่และอาจารย์พ้นธิุท์พิย์ 
อย่างอบุอุ่น

1.	 ลูกิชั้ายคนโตั	คือ	ดร.พงศิ์ราม่	ผู้อำานวยกิารศิูนย์ความ่เป็นเลิศิทางแอนตัิบุอดี�	คณะ
เวชั้ศิาสัตัร์เขตัร้อน	ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	น้กิวิจ้ยดีเด่นแห่งชั้าตัิ	ปี	2563

(1)	ได้ร้บุโล่รางว้ล	 “ศิิษย์เก่ิาดีเด่นประจำาปี	2564”	 จากิคณะส้ัตัวแพทยศิาสัตัร์	 
	 ม่หาวิทยาล้ยเกิษตัรศิาสัตัร์

(2)	ผลงานวจิย้ท่ีคน้พบุแอนตับิุอดี�ท่ีฆา่เชั้ื�อไวรส้ัไขเ้ลือดออกิทกุิสัายพน้ธิุ	์คนแรกิ 
	 ของโลกิ	ซึ่งได้ตั่อยอดเชั้ิงอุตัสัาหกิรรม่	โดยจดสัิทธิิ�บุ้ตัรร่วม่กิ้บุม่หาวิทยาล้ย 
	 ม่หิดลแล้ว	 ทางบุริษ้ทยาอเม่ริกิ้นได้ค้ดเลือกิจากิท่้วโลกิ	 พบุว่าของไทย 
	 ม่ีคุณภาพสูังสัุด	 บุริษ้ทจึงได้ทำาสั้ญญาขอร้บุไปวิจ้ยผ่านทุกิข้�นตัอนเพื่อผลิตั 
	 เป็นยาชั้ีวว้ตัถุในกิารร้กิษาผู้ป่วยไข้เลือดออกิได้

(3)	ทาง	JICA	ร้ฐบุาลญี่ปุ่น	ได้ม่อบุทุนวิจ้ย	60	ล้านบุาทให้	เพื่อให้วิจ้ยคิดค้นหา 
	 แอนตัิบุอดี�	เพื่อตั่อยอดทางอุตัสัาหกิรรม่	ผลิตัยาชั้ีวว้ตัถุฆ่าเชั้ื�อไวร้สัโควิท	19	 
	 ในกิารร้กิษาผู้ป่วยโควิด	19	ตั่อไป

(4)	ได้วจิย้คิดค้นสัำาเร็จ	สัเปรยฉ์ดีฆา่เชืั้�อโรครวม่ท้�งเชืั้�อโควทิ	19	ซ่ึงผา่นกิารรบุ้รอง 
	 ของ	อย.	แล้ว	เพื่อผลิตัตั่อยอดเชั้ิงอุตัสัาหกิรรม่	จำาหน่ายตั่อไป

(5)	ลูกิชั้ายของ	ดร.พงศิ์ราม่	คือ	“จุฑารพ		ราม่สัูตั”	จบุปริญญาตัรีนิเทศิศิาสัตัร์	 
	 และศิึกิษาตั่อปริญญาโทศิิลปศิาสัตัร์ด้านผู้นำาทางเศิรษฐกิิจและกิารเม่ือง	และ 
	 ได้ร่วม่ทดสัอบุกิารร้องเพลงของบุริษ้ทผลิตัเพลง	 จากิผู้ประกิวดท่ีสั่งคลิป 
	 ร้องเพลงไปรวม่	5,000	 คนได้ร้บุค้ดเลือกิเหลือ	10	 คน	 ที่ให้ไปแข่งร้องจริง 
	 ได้เป็นหนึ่งในสัาม่คนเพื่อเป็นน้กิร้องของบุริษ้ทผลิตัเพลงนี�ตั่อไป
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(6)	ลูกิสัาวของ	 ดร.	พงศิราม่	 คือ	 “รพรจน์	 ราม่สัูตั”	 ได้จบุ	 ปวชั้.	 จากิสัถาบุ้น 
	 อาชั้ีวศิึกิษาจิตัรดา	กิำาล้งสัม่้ครเรียน	ป.ตัรี	 คณะดุริยางค์ศิิลป	ม่หาวิทยาล้ย 
	 ราชั้ภฏ้จน้ทรเกิษม่	 ได้ร้บุรางว้ลน้กิร้องเกิียรตัินิยม่	 จากิสัถาบุ้นดนตัรี	 Trinity	 
	 ลอนดอน

2.	 ลูกิสัาวคนเดียวของผม่	 อจ.ขว้ญ	 หรือ	 “ศิ.ดร.พิรงรอง”	 จากิคณะนิเทศิศิาสัตัร์	 
จฬุาลงกิรณม์่หาวิทยาลย้	สัาม่ารถผ่านกิารคด้เลือกิจากิคณะกิรรม่กิารสัรรหา	และเสันอ 
วฒุสิัภาลงม่ตัเิพือ่เหน็ชั้อบุ	เพือ่แตัง่ตั้�งใหเ้ปน็	“คณะกิรรม่กิารกิจิกิารโทรท้ศินแ์ละกิจิกิาร 
คม่นาคม่แห่งชั้าตัิ”	(คสัทชั้.)	ตั่อไป

	 นอกิจากิน้�น	อจ.ขว้ญ	น้กิวิจ้ยดีเด่นแห่งชั้าตัิปี	2559	ย้งได้ร้บุแตั่งตั้�งเป็น	Research	 
fellow	ของ	Think	Tank	นานาชั้าตัิ	ด้านนโยบุายกิารสัื่อสัารด้วย	และ

2.1)	ลูกิชั้ายของ	 อจ.ขว้ญ	 และ	 ดร.นล	 หรือ	 “พิรญาณ”	 หรือ	 น้องพายจ้นทร์	 
	 จบุ	 ม่.6	 จากิสัาธิิตัปทุม่ว้น	 สัอบุเข้าเรียนปริญญาตัรีวิศิวกิรรม่ศิาสัตัร์	 
	 ด้านคอม่พิวเตัอร์	 ท่ีจุฬาลงกิรณ์ม่หาวิทยาล้ย	 ซ่ึงร้บุเพียง	50	 คน	 จากิ 
	 ผูไ้ดค้ะแนนสังูสัดุท่ีสัอบุคด้เลือกิเรยีนวศิิวะ	และสัม่ค้รได้รบุ้คด้เลือกิใหร้ว่ม่เป็น 
	 น้กิดนตัรีของวงดนตัรี	 CU	Band	 จะเริ่ม่ร่วม่กิารแสัดงของวงปลายเดือน 
	 ธิ้นวาคม่นี�
2.2)	ลูกิสัาวคนเกิ่งของ	อจ.ขว้ญ	คือ	“ปาณขว้ญ”	หรือ	น้องพิงใจ	เรียนอยูช่ั้้�น	ม่.5	 
	 สัาธิิตัจุฬา	 ลองไปสัม้่ครสัอบุได้ทุนไปศิึกิษาตั่างประเทศิได้	 แตั่ย้งไม่่ตักิลงว่า 
	 จะไปหรือไม่่

3.	 ลกูิชั้ายคนเดียวของ	นพ.พชั้ร	(ลกูิชั้ายคนท่ีสัองของผม่	ผูเ้ลือกิอาชีั้พอสิัระ	เปน็แพทย์ 
โรคผิวหน้งและเลเซอร์ผิวหน้ง	 ทำางาน	 รพ.เอกิชั้น	 และคลินิกิสั่วนต้ัว)	 คือ	 หลานปู ่
อีกิคนของผม่	 “กิ้องภพ	 ราม่สัูตั”	 หรือ	 น้องณ้ฐ	 เรียนจบุ	 ป.ตัรี	 วิศิวะ	 และไปศิึกิษา 
ตั่อจบุ	 ป.โท	 เกิียรตัินิยม่อ้นด้บุหนึ่ง	 ด้าน	 Finance,	Investestment	and	Risk	 จากิ	 
University	of	Kent	ประเทศิอ้งกิฤษ	กิล้บุม่าสัม่้ครงานได้เรียบุร้อยที่แผนกิความ่เสัี่ยง	 
ธินาคารใหญ่กิรุงเทพฯ

4.	 นอกิจากิความ่สัุขและความ่อบุอุ่นจากิลูกิหลานแล้ว	ผม่ย้งม่ีลูกิเขยคนเดียวที่แสันดี 
ดร.นล	 รณะน้นทน์	 Senior	Vice	President	 ธินาคารใหญ่กิรุงเทพ	 ช่ั้วยดูแลผม่ 
และ	อจ.พ้นธิุ์ทิพย์	ร่วม่กิ้บุ	อจ.ขว้ญ	อย่างใกิล้ชั้ิด	อบุอุ่น	และม่ีลูกิสัะใภ้ที่ร่วม่ดูแลเรา 
อย่างอบุอุ่น	คือ	

1)	รองศิาสัตัราจารย์	ดร.ปานนำ�าทิพย	์ภรยิา	ดร.พงศ์ิราม่	ทำางานเปน็นก้ิวิจย้อาวโุสั 
	 ที่ศิูนย์ความ่เป็นเลิศิทางแอนตัิบุอดี�	คณะเวชั้ศิาสัตัร์เขตัร้อน	ม่.ม่หิดล	และ
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2)	อรสิัา	ภรยิา	นพ.พชั้ร	จบุ	ป.โท	บุรหิารธิรุกิจิ	ทำางานเปน็ผูจ้ด้กิารฝา่ยกิารตัลาด 
	 บุริษ้ท	Better	Way	(เครื่องสัำาอางม่ิสัทีน)

ท้�งหม่ด	จึงเป็นเบุื�องหล้งของความ่ร้กิ	ความ่อบุอุ่น	ความ่ม่้่นคง	ของครอบุคร้วของผม่ 
ที่เป็นแรงบุ้นดาลใจ	ให้ร้องเพลง	“Till”	ที่สัะท้อนถึงความ่ร้กิที่ไม่่ม่ีว้นเหือดหายของผม่ 
ตั่อพวกิเขา	รวม่ท้�งแฟนคล้บุ	ในเดือนสัุดท้ายของปีเกิ่า	2564	และจะขึ�นปีใหม่่	2565	

	 ในโอกิาสัสัิ�นปีเกิ่า	 2564	 และจะขึ�นปีใหม่่2565	 ขอส่ังความ่ร้กิและความ่สุัข 
Merry	Christmas	&	Happy	New	Year	2022	แด่ญาตัิม่ิตัร	และแฟนคล้บุ	ทุกิท่านและ 
ครอบุคร้ว	ขอให้สัุขภาพดี	ปลอดภ้ยจากิโควิด	19	และเชั้ื�อกิลายพ้นธิุ์ตั้วใหม่่	Omicron	 
ถ้วนหน้า
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บทที่ 35

คํติพจินิ์ และปรัชญา อุดมการณ์ทีี่�ผู้มยึดมั�นิในิสืร้างแรงบันิดาลใจิ  
เพ่�อชีวิิตการที่ํางานิ จินิปัจิจิุบันิอายุ 90 ปี  

ในิวัินิทีี่� 25 ตุลาคํม 2564

ผู้้�ส้งอาย้ในวัยส้ดท�ายก่อนจิ๋ะจิ๋ากโลกไป มักมีความส้ข็ที�จิ๋ะย�อนเวลาส้่อดีตข็อง 

ความทรงจิ๋ำาข็องการดำาเนินชี้วิตด�านต่าง ๆ นับแต่วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำางาน  

วัยเกษิียณ์จิ๋ากงาน และวัยช้ราภูาพมาก ที�ได�ผู้่านร�อนผู้่านหนาว ผู้่านวิกฤติปัญ่หา 

อ้ปสรรค ผู้า่นความสำาเรจ็ิ๋ ล�มเหลว และผู้ลงานที�มคีณ้์คา่แหง่ความภูาคภูมิ้ใจิ๋ ฯลฯ  

โดยมีหลกัการ แนวทาง, คตพิจิ๋น์, คตธิรรม, ปรชั้ญ่า ที�แต่ละคนใช้�เป็นแรงบนัดาลใจิ๋ 

ในการดำารงช้ีวิตและการงาน และการช้่วยเหลือสังคมมาตลอด จิ๋่งควรแก่การ 

รวบรวมไว�ให�มีค้ณ์ค่า ประโยช้น์ และต�นแบบตัวอย่าง และตำานานสำาหรับล้กหลาน  

และอนช้้นร้น่หลงัได�เรยีนร้�และนำาบางสว่นไปประยก้ต์ใช้�ช้ว่ยเหลอืสงัคมตามความ 

เหมาะสมข็องกาลเวลาย้คสมัยต่อไป 
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	 เม่ือ่เร็ว	ๆ 	ม่านี�	มี่ผูแ้ทนสัำานก้ิงานปลด้สัำานก้ินายกิรฐ้ม่นตัรี	ม่าขอส้ัม่ภาษณ์ผม่เพือ่จด้ทำา 
วิดิท้ศิน์และหน้งสืัอเพ่ือใช้ั้ในพิธิีม่อบุรางว้ลประเภทบุุคคล “ค่ีาของแผ่่นีดินี เกียริติยศ 

แหิ่งแผ่่นีดินี”	 ประจำาปี	2564	 โดยเน้นว่า	 ผม่ม่ีแริงบันีดาลใจัอะไร?	 ที่ใชั้้ในชั้ีวิตักิารทำางาน 
ตัลอดจนถึงว้ย	90	 ปี	 ในปี	2564	 ก็ิย้งทำางานชั้่วยสั้งคม่อยู่	 คีำตอบน่าจะได้จากิเน่�อหา 
กิารสัม้่ภาษณ์คร้�งนี�	จึงขออนญุาตัฯ	นำาม่าสัรุปใหแ้ฟนคลบุ้ไดท้ราบุและแลกิเปลีย่นเรยีนรูด้ง้นี�

1. แริงบันีดาลใจัที�หินีึ�ง คอื	อุดม่กิารณท่ี์ไดซ้มึ่ซ้บุ	เรยีนรู	้จากิบค่ีคีลต�นีแบบ (Role Model) 

คอื	บิุดาของผม่	ขน่ีริามสูตโกษัากริ (แถว		ราม่สูัตั)	ข้าราชั้กิารตัา่งจง้หวด้	ผูมี้่เม่ตัตัากิารณุย์ 
ที่ชั้อบุชั้่วยเหลือผู้ด้อยโอกิาสั	และผู้ที่ม่าขอความ่ชั้่วยเหลือ	รวม่ท้�งชั้อบุชั้่วยสั้งคม่

2. แริงบันีดาลใจัที�สอง	 คือ	 อุดม่กิารณ์	 ท่ีได้จากิคำาสัอนอบุรม่ของอาจารย์แพทย์	 
เมื่่อผม่เรียนจบุแพทย์จุฬาฯ	 ในปี	 2500	 ให้ยึดถือปฏิบุ้ตัิตันให้เป็นแพทย์ท่ีดี	 
ตัาม่พระราโชั้วาทของสัม่เด็จพระม่หิตัลาธิิเบุศิร	 อดุลยเดชั้ราชั้วิกิรม่บุรม่ราชั้ชั้นกิ	 
สัม่เด็จพระราชั้บุิดา	ในหลวงร้ชั้กิาลที่	9 “องคี์บิดาแหิ่งการิแพิทย์แผ่นีปู้จัจั่บันี”	ด้งนี�

1)	 “อาชั้ีพแพทย์น้�นม่ีเกิียรตัิ	 แพทย์ท่ีดีจะไม่่รำ่ารวย	 ถ้าใครอยากิรำ่ารวยกิ็ควร 
ไปเป็นอย่างอ่ืน	 ไม่่ใช่ั้แพทย์	 อาชั้ีพแพทย์น้�น	 จึงต้ัองยึดม่้่นในอุดม่คติั	 เม่ตัตัา	 
กิรุณาธิิคุณ”

2)	 “ขอให้ถือประโยชั้น์สั่วนตันเป็นท่ีสัอง	 ประโยชั้น์ของเพื่อนม่นุษย์เป็นท่ีหนึ่ง	 
ลาภ	ทรพ้ย์	เกีิยรติัยศิ	จะตักิแกิท่า่นเอง	ถ้าทา่นทรงธิรรม่แห่งวชิั้าชั้พีไว้ใหบุ้รสุิัทธิิ�”

3)	 “ความ่สัำาเรจ็ท่ีแท้	มิ่ใช่ั้อยู่ท่ีกิารเรยีนรูเ้ท่าน้�น	แต่ัอยู่ท่ีความ่สัาม่ารถในกิารประยกุิต์ั 
ใชั้้ความ่รู้น้�น	ให้เกิิดแกิ่ม่วลม่นุษยชั้าตัิ”

4)	 “ฉ้นไม่่ต้ัองกิารให้พวกิเธิอ	 มี่ความ่รู้ทางกิารแพทย์อย่างเดียว	 ฉ้นตั้องกิาร 
ให้พวกิเธิอ	ม่ีความ่เป็นม่นุษย์ที่ถึงพร้อม่ด้วย”

3. แริงบนัีดาลใจัที�สาม	ท่ีไดจ้ากิในหลวงรช้ั้กิาลท่ี	9	ท่ีผม่ม่โีอกิาสัไดส้ันองพระยคุลบุาท	 
ในกิารทำางานขยายงานโคีริงการิคีวับค่ีมโริคีเริ้�อนีตามแนีวัพิริะริาชดำริ ิในหลวงรช้ั้กิาลท่ี	9 
น้บุแต่ัปี	2500	 หล้งจบุแพทย์	(ผู้ทรงพระคุณอ้นประเสัริฐพระราชั้ทานพระราชั้ทร้พย์	 
ใหก้ิระทรวงสัาธิารณสุัข	จด้ตั้�งสถึาบนัีริาชปูริะชาสมาสัย โริงเรีิยนีริาชปูริะชาสมาสยั	และ 
มลูนีธิิีริาชปูริะชาสมาสยั ในีพิริะบริมริาชปููถึมัภ)์	ทรงพระเม่ตัตัา	สันบุ้สันนุงานโริคีเริ้�อนี 

ท่ีสัง้คม่รง้เกิยีจ	ไม่่ไดร้บุ้ความ่สันใจ	และชั้ว่ยสันบุ้สันนุจากิภาคสัว่น	ตัา่ง	ๆ 	ในสัม่ย้กิอ่น
จนสัาม่ารถกำจััดโริคีเริ้�อนีได�สำเริ็จั	สัม่ด้งพระราชั้ดำาริ	และพระราชั้ปณิธิาน	และเริ่ม่ม่ี 
แนวโน้ม่ปูลอดโริคีเริ้�อนี พิริะเมตตาธีิคี่ณ	และพิริะวัิริิยะอ่ตสาหิะ	ของล้นเกิล้าฯ	ในหลวง
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ร้ชั้กิาลที่	9	ผู้ทรงอุทิศิพระวรกิาย	ความ่เหน่่อยยากิ	เพื่อประชั้าชั้นทุกิหย่อม่หญ้า	และ 
พระราชั้กิรณียกิจิม่ากิม่าย	และพระราชั้ดำารส้ัท่ีทรงสัอนแนะต่ัาง	ๆ 	ฯลฯ	จึงเป็นแริงบันีดาลใจั
ในกิารทุ่ม่เทชั้ีวิตักิารทำางาน	โรคเรื�อน	และชั้่วยเหลือสั้งคม่ด้านอื่น	ๆ	ตั่อม่าของผม่

4. แริงบันีดาลใจัที�สี�	ที่ได้จากิคำาสัอนของท่านขงจื�อ	จอม่ปราชั้ญ์ของจีน	ที่สัอนไว้ว่า	

1.	 อย่าห่วงว่าใครจะไม่่รู้ว่าท่านเก่ิงหรือมี่ความ่สัาม่ารถ	 แตั่จงห่วงว่าส้ักิว้น 
เม่ื่อมี่คนยกิย่องหรือเลื่อนตัำาแหน่งท่าน	 ท่านม่ีความ่เก่ิงและความ่สัาม่ารถ	 
สัม่กิ้บุที่เขายกิย่อง	หรือแตั่งตั้�งหรือเปล่า”

2.	 ผู้บุริหารและกิารบุริหารจ้ดกิารที่ดี	ควรม่ีท้�งเจ็ดด้าน	คือ

1.	 ความ่ซื่อสั้ตัย์สัุจริตั

2.	 ความ่เม่ตัตัากิรุณา

3.	 กิารเสัียสัละเอื�อเฟื้อเผื่อแผ่

4.	 ความ่ละอายที่จะทำาสัิ่งไม่่ดีงาม่

5.	 ความ่กิตั้ญญูู

6.	 กิารพึ่งตันเอง

7.	 ความ่ประหย้ดไม่่ฟุ่ม่เฟือย

3.	 วิธิีกิารดำารงชั้ีพแบุบุขงจื�อ

1.	 เอื�อเฟื้อเผื่อแผ่แตั่ไม่่สัุรุ่ยสัุร่าย

2.	 ม่ีเป้าหม่ายในชั้ีวิตัแตั่ไม่่ละโม่บุ

3.	 ขย้นข้นแข็ง	แตั่ไม่่อึดอ้ดในกิารม่านะ	และม่ีความ่สับุายใจในสัิ่งที่ทำา

4.	 เป็นคนเรียบุงา่ย	ๆ 	แตัไ่ม่่อวดด	ีและรูจ้ก้ิความ่เกิรงใจผูอ่ื้น	เขา้กิบุ้คนไดง้า่ย 
	 ได้ทุกิกิลุ่ม่

5.	 ม่ศีิก้ิดิ�ศิร	ีแต่ัไม่โ่หดรา้ย	ม่บุีุคลกิิกิารแตัง่ตัว้	กิริิยา	ม่ารยาทด	ีนบุ้ถอืตัว้เอง 
	 ไม่่ให้ใครม่าเบุียดเบุียน	และไม่่เบุียดเบุียนผู้อื่น

5.	 จากิแรงบุ้นดาลใจท่ีได้จากิข้อ	1	 ถึง	4	 จึงบุ้นดาลใจให้ผม่เกิดิความ่คิดและความ่เช่ืั้อ 
ลกึิ	ๆ 	ในใจ	และจติัวญิญาณ	ท่ีพ้ฒนาขึ�นม่าเปน็	“คีตพิิจันี ์คีตธิีริริม ปูริชัญ่า และอด่มการิณ์ 

ของผม่เองท่ียึดม่้่น	 เป็นแริงจูังใจัและแริงบันีดาลใจั ในชั้ีวิตักิารทำางานและดำารงชีั้วิตั 
ตัลอดม่า	จนถึงวย้เกิ้าสัิบุปีในปจัจุบุน้	ในป	ี2564	ทีย่ง้คงทำางานชั้ว่ยเหลือสั้งคม่อยู	่ด้งนี�



144 โควิดจิตไม่ว่าง : นานาสาระ

1.	 “จะพยายาม่เรียนรู้ตัลอดชีั้วิตั	 เพ่ือให้ม่ีความ่รู้ม่ากิพอท่ีจะนำาม่าประยุกิตั์ใชั้้ 
	 วิชั้ากิารคู่ขนานกิ้บุกิารปฏิบุ้ตัิงานทุกิด้าน	 ให้เกิิดประโยชั้น์ตั่อสั้งคม่	 และ 
	 ม่นุษยชั้าตัิ”

2.	 “อยากิให้	อยากิชั้่วย	รวยนำ�าใจ	ใฝ่และใชั้้วิชั้า	พาคู่คุณธิรรม่”

3.	 “ค่าของคน	อยู่ที่ผลของงาน”

4.	 “ปรช้ั้ญา	“นี�ำชาคีริึ�งถึ�วัย”	คอยหม่้น่เตัมิ่นำ�าชั้าท่ีเปรยีบุไดด้ง้วชิั้าความ่รู	้ความ่รู ้
	 ความ่สัาม่ารถ	 ประสับุกิารณ์	 เงิน	 ฯลฯ	 ให้เตั็ม่ถ้วยไว้เสัม่อ	 แล้วรินแบุ่งปัน 
	 ให้ผูอ่ื้น	ใหค้งเหลอืไวค้รึง่ถ้วย	ก็ิเปน็ความ่สุัขเพยีงพอ	ในกิารแบุง่ปนัชั้ว่ยเหลือ 
	 เพื่อนม่นุษย์และสั้งคม่”

5.	 “ความ่สัุข	สัำาเร็จของตันเองตั้องสัม่ดุลกิ้บุความ่สัุข	สัำาเร็จของครอบุคร้ว”

6.	 “ธิรรม่ย่อม่คุ้ม่ครองผู้ประพฤตัิธิรรม่”
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ประวัติย่อผู้เขียน

 การิศึกษัา	 จบุแพทย์จุฬา	 ปี	2500	 ศิึกิษาตั่อท่ีม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	 ม่หาวิทยาล้ย	 
Johns	Hopkins	และม่หาวทิยาลย้	Temple	สัหรฐ้อเม่รกิิา	นดิา้	และ	วปอ.	รบุ้ราชั้กิารในกิระทรวง 
สัาธิารณสัขุ	35	ปี	หลง้เกิษียณ	ในปี	2535	ย้งคงทำางานช่ั้วยส้ังคม่จนปัจจุบุ้นอายุ	90	ปี	ในปี	2564

 ปู้จัจั่บันีเป็นปูริะธีานีมู่ลนิธิิราชั้ประชั้าสัม่าสั้ย	 ในพระบุรม่ราชัู้ปถ้ม่ภ์/ประธิาน 
คณะกิรรม่กิารผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิิจด้านเวชั้ศิาสัตัร์ป้องกิ้นและสัาธิารณสัุข	 สัำาน้กิงาน	 
กิ.พ./ประธิานกิรรม่กิารบุริหาร	 รพ.นวม่ินทร์	9	 และ	 รพ.ในเครือนวม่ินทร์/ที่ปรึกิษาสัถาบุ้น 
ราชั้ประชั้าสัม่าสั้ย	กิรม่ควบุคุม่โรค	กิระทรวงสัาธิารณสัุข	และที่ปรึกิษา	ผู้อำานวยกิาร	สัถาบุ้น 
พ้ฒนาสัุขภาพอาเซียน	ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	ฯลฯ

 อดีต	 :	 ผู้อำานวยกิารกิองโรคเรื�อน/อธิิบุดีกิรม่ควบุคุม่โรคตัิดตั่อ/รองปล้ดกิระทรวง 
สัาธิารณสัขุ/ท่ีปรกึิษาโรคเรื�อน	กิารกิำาจ้ดโรคเรื�อน	และกิารวิจย้สัาธิารณสัขุ	องคก์ิารอนาม่ย้โลกิ/ 
ท่ีปรกึิษาม่ลูนธิิ	ิSasakawa	Memorial	Health	Foundation	ญ่ีปุ่น/นายกิสัม่าคม่เวชั้ศิาสัตัรป์อ้งกิน้ 
แห่งประเทศิไทย/นายกิสัม่าคม่ศิิษย์เกิ่าแพทย์จุฬาลงกิรณ์/อุปนายกิแพทยสัม่าคม่/กิรรม่กิาร 
บุรหิารจากิารเลอืกิตั้�งแพทยสัภา	และสัภาสัง้คม่สังเคราะห์แห่งประเทศิไทย	ในพระบุรม่ราชั้ปูถม้่ภ์/ 
ศิาสัตัราจารย์พเิศิษด้านโรคตัดิเชืั้�อ	คณะสัาธิารณสุัขศิาสัตัร	์ม่หาวิทยาลย้ม่หิดล/อาจารย์พเิศิษ 
คณะแพทยศิาสัตัรแ์ละศิริริาชั้พยาบุาล	คณะแพทยศิาสัตัร	์รพ.ราม่าธิบิุด	ีคณะสัาธิารณสัขุศิาสัตัร์ 
คณะเวชั้ศิาสัตัร์เขตัร้อนและสัถาบุ้นพ้ฒนาสัุขภาพอาเซียน	 ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล	 และคณะ 
แพทยศิาสัตัร์	จฬุาลงกิรณ์ม่หาวิทยาลย้	และท่ีปรึกิษากิารวจิย้โรคเอดส์ั	สัถาบุ้นวจิย้จุฬาภรณ์	ฯลฯ
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ริางวััลเกียริติคี่ณสำคีัญ่ : 	 เข็ม่ศิิลปวิทยาและเหรียญดุษฎีม่าลา	สัาขาแพทยศิาสัตัร์

  	 แพทยศิาสัตัร์ดุษฎีบุ้ณฑิตักิิตัตัิม่ศิ้กิดิ�	(จุฬาฯ)

  	 ปูชั้นียแพทย์	(แพทยสัภา)

  	 ผูร้บุ้รางวล้	“ค่าของแผ่นดิน	เกิยีรตัยิศิแหง่แผ่นดินประจำาป	ี	2564” 
	 	 	 (คณะกิรรม่กิารเอกิล้กิษณ์แห่งชั้าตัิ	 สัำาน้กิงานสัำาน้กิปล้ด 
	 	 	 นายกิร้ฐม่นตัรี)

  	 คนดีศิรีแผ่นดิน	
	 	 	 (มู่ลนิธิิ	100	ปี	พระชั้้นษา	สัม่เด็จพระญาณสั้งวรานุสัรณ์	ใน 
	 	 	 พระสั้งฆราชัู้ปถ้ม่ภ์)

  	 Asian	Achievement	Award	in	Medicine

  	 แพทย์ดเีด่น	ทุนสัม่เด็จพระว้นรต้ัน์	แพทยสัม่าคม่แห่งประเทศิไทย

  	 ศิิษย์เกิ่าดีเด่น	ด้านวิชั้ากิารสัาธิารณสัุข	
  	 ม่หิดลทยากิร

  	 น้กิเวชั้ศิาสัตัร์ป้องกิ้นดีเด่นแห่งชั้าตัิ

  	 น้กิบุริหารโรงพยาบุาลดีเด่นแห่งชั้าตัิ

  	 น้กิสุัขศิึกิษาดีเด่นด้านวิชั้ากิาร	สัม่าคม่วิชั้าชั้ีพสัุขศิึกิษา

  	 เหรียญเชั้ิดชัู้เกิียรตัิ	 “ขุนประเม่ินวิม่ลเวชั้”	 กิรม่ควบุคุม่โรค 
	 	 	 ในฐานะผู้อุทิศิตัน	และสัร้างคุณูปกิารณ์	ให้แกิ่งานควบุคุม่โรค 
	 	 	 ของประเทศิไทย	

	 	 	 ครบุรอบุ	50	ปี	คณะแพทยศิาสัตัร์	จุฬาลงกิรณ์ม่หาวิทยาล้ย
	 	 	 ครบุรอบุ	50	ปี	คณะสัาธิารณสัุขศิาสัตัร์	ม่หาวิทยาล้ยม่หิดล

  	 รางว้ลกิิตัติัคุณสั้ม่พ้นธิ์	สั้งข์เงิน	สัม่าคม่น้กิประชั้าสั้ม่พ้นธิ์ 
	 	 	 แห่งประเทศิไทย	(สัปสัท.)

  	 บุุคคลตั้วอย่าง	ด้านกิารบุริหารกิารแพทย์	และวิชั้ากิารแพทย์	 
	 	 	 มู่ลนิธิิเพื่อส้ังคม่ไทย

  	 นก้ิศิกึิษาเก่ิาดเีด่นประจำาปี	2564	สัถาบุ้นบุ้ณฑติัพฒ้นบุรหิารศิาสัตัร์ 
	 	 	 (NIDA)

	 	 ฯลฯ
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“คติพจน์ คติธรรม ปรัชญา  
และอุดมการณ์ของ นพ.ธีระ  รามสูต” 

1. “จิะพยายามเรียนิรู้ตลอดชีวิิต เพ่�อให้มีคํวิามรู้มากพอทีี่�จิะนิํามาประยุกต์ ใช้ 
 วิิชาการคู่ํขนิานิกับการปฏิิบัติงานิทุี่กด้านิ ให้เกิดประโยชน์ิต่อสืังคํม และ 
 มนิุษยชาติ”

2. “อยากให้ อยากช่วิย รวิยนิํ�าใจิ ใฝึ�และใช้วิิชา พาคํู่คํุณธีรรม”

3. “คํ่าของคํนิ อยู่ที่ี�ผู้ลของงานิ”

4. “ปรัชญา “นิํ�าชาคํรึ�งถ้วิย” คํอยหมั�นิเติมนิํ�าชาทีี่�เปรียบได้ดัง วิิชาคํวิามรู ้
  คํวิามสืามารถ ประสืบการณ์ เงินิ ฯลฯ ให้เต็มถ้วิยไวิ้เสืมอ แล้วิรินิแบ่งปันิ 
 ให้ผูู้้อื�นิ ให้คํงเหลือไว้ิคํรึ�งถ้วิย ก็เป็นิคํวิามสุืขเพียงพอ ในิการแบ่งปันิช่วิยเหลือ 
 เพ่�อนิมนิุษย์ และสืังคํม”

5. “คํวิามสืุข สืําเร็จิของตนิเองต้องสืมดุลกับคํวิามสืุข สืําเร็จิของคํรอบคํรัวิ”

6. “ธีรรมย่อมคํุ้มคํรองผูู้้ประพฤติธีรรม”
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 True Success is not in  
 the learning, but in its  
 Application to the benefit  
 of mand kind

สุมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อีด็ุลยเด็ชวิกรม 
พระบรมราชชนก ร.9 
“พระบิด็าแหิ่งการแพทย์แผนปััจจุบัน”

“ “
Imagination is more important  
than knowledge

อีัลแบร์ท ไอีน์ชไตน์ 

“ “



“ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน”

“ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”

“ความสุขสำาเร็จของตนเอง  
 ต้องสมดุลกับความสุขสำาเร็จของครอบครัว”


