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บทความปกิณกะ
รู้คิดจาก วิตคนทำ�
อภิญญา เพียรพิจารณ์ (Apinya Pianpijarn)1

การได้อ่านหนังสือ การได้พบเห็นผู้คน การได้
ศึกษาดูงานหรือการได้เดินทางท่องเทีย่ ว ต่างก็ทำ� ให้เกิด
การเรียนรู้มากมาย ที่ส�ำคัญท�ำให้เกิดการรู้คิดจากที่ได้
พบเจอ และหากการพบเจอนั้นเป็นบุคคลก็จะได้รู้คิด
จากชีวิตบุคคลนั้นๆ
การรูค้ ดิ ของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนรูค้ ดิ
จากประสบการณ์ จากความคิดจากพื้นฐานที่มีเงื่อนไข
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม จากความเป็น
ตัวตนของแต่ละคน ส่งผลให้เกิดเป็นความเห็นหรือ
การกระท�ำ และส่วนใหญ่มกั เชือ่ ในความเป็นตัวตนของ
ตน ท�ำให้บางครัง้ เกิดความแตกต่างไม่เหมือนกันกลาย
เป็นพวกเป็นหมู่คณะ และต่างหมู่ต่างคณะ
จากการเดินทางท่องเทีย่ วแดนกิมจิ (เกาหลีใต้)
กับแดนมังกร (สาธารณะรัฐประชาชนจีน) พบว่า ผู้คน
ล้วนเร่งรีบมีวินัย ต้องท�ำงานแข่งกับเวลา ทุกคนต้องมี
งานท�ำแล้วแต่ว่าจะเป็นงานของรัฐ เอกชนหรือส่วนตัว
การค้าขายต้องแข่งขันกัน มีของขายมากมาย ราคาสูงบ้าง
ปานกลางบ้าง และต�่ำบ้าง ผู้คนจะยิ้มแย้มต่อลูกค้า
พยายามบอกคุณสมบัติของสินค้า และต่อรองกันได้
บางทีถกู ใจให้แถมก็เยอะ สิง่ ทีส่ มั ผัสได้คอื เขาไม่โกง ถ้า
ลูกค้าคิดเทียบราคาของเงินหยวน เงินเหมา เงินวอน
คิดเป็นราคาเท่าไรต่อบาทไทย และถ้าเป็นเงินหยวน
กี่เหมาเท่ากับ 1 หยวน กี่บาทเท่ากับกี่วอน คิดไปคิดมา
ไม่รู้คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่กันแน่ ก็ซื้อขายไปตามนั้น
บางทีลมื เงินทอน เดินไปพ้นร้านแล้วพ่อค้ายังวิง่ ตามเอา
เงินมาทอน ท�ำให้มองภาพใหญ่วา่ ถ้าคนเราอยูบ่ นพืน้ ฐาน

ของความตรงไปตรงมาไม่โกงก็เกิดความเชื่อใจและ
เชือ่ มัน่ เป็นความรูส้ กึ ดีๆ ทีจ่ ะติดใจไปนานแสนนานเลย
พอได้คิดว่าจะเดินทางไปประเทศอิยิปต์ไป
ดูปิระมิด สะฟริ้งค์ ไปขี่อูฐและศึกษาขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมโบราณที่หน้าทึ่ง พลันได้อ่านบทวิจารณ์ของ
ผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศนี้มาก่อน เขาเขียนว่า เขาได้
มีโอกาสขีอ่ ฐู ท่องทะเลทราย ราคาทีต่ กลงสมมุตวิ า่ 400
บาท คิดว่าเหมือนนักท่องเที่ยวมาขี่ช้างชมเมืองชมป่า
บ้านเราราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้น ปรากฏว่าการขี่อูฐนั้นมี
ราคาขึ้นอูฐกับลงอูฐด้วยที่ว่า 400 บาท คือขึ้นขี่อูฐ แต่
ราคาลงจากหลังอูฐ 800 บาท เรียกว่าขึ้นขี่อูฐแล้วไม่ลง
ก็ให้รู้ไป เพราะอูฐสูงมากลงเองยากต้องมีวิธีให้อูฐย่อ
ตัวลงจะได้ก้าวลงได้สะดวก มิเช่นนั้นต้องกระโดดอาจ
เสี่ยงแข้งขาหักต้องเดิน CRUTCH เดิน CANE แต่จาก
การอ่านบทวิจารณ์ไปเยอะๆ ก็พบว่าหลายๆ ผู้เขียนก็
ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับค่าขึ้นอูฐแล้วมีค่าลงอูฐด้วย บางที
เราอาจจะต้องไปพิสูจน์ โชคดีก็ไม่เจอ หากโชคร้ายเจอ
พวกชอบหลอกนักท่องเทีย่ ว เราก็อาจจะต้องจ่ายเงินค่า
ขึ้นขี่อูฐและค่าลงอูฐ ได้ข้อคิดว่า หากบุคคลด�ำเนินชีวิต
ไปตามครรลองที่ดีงามไม่หลอกไม่เอาเปรียบกันก็จะ
ท�ำให้สังคมเป็นปกติสุข ชื่อเสียงคุณงามความดี ก็จะได้
รับการสรรเสริญ
เดินทางไปจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน แวะพักทีอ่ ำ� เภอ
ขุนยวม เป็นช่วงปลายหนาว มีหมอกควันเต็มไปหมด
หายใจอึดอัดมาก ได้พูดคุยกับเจ้าของที่พัก ท�ำให้ได้
ข้อมูลว่าเป็นการเผาป่าอย่างเจตนา เพือ่ รอว่าเมือ่ ฝนตก
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ลงมาก็จะท�ำให้เห็ดงอกงามได้เก็บเห็ดไปขายกินกัน แต่
ก่อนจะได้เก็บได้กิน คนหมู่มากต้องเดือดร้อนเพราะ
ควันจากการเกิดไฟไหม้ปา่ และเป็นอย่างนีม้ านานแสน
นาน ยังไม่มีใครสนใจแก้ไข หรือแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ทราบ
และการเผาป่าก็ขยายพืน้ ทีไ่ ปทัว่ ภาคเหนือเดือดร้อนไป
หลายจังหวัด ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป
ไปจังหวัดชลบุรีแวะเกาะสีชัง เคยได้ยินเพลง
“สีชัง...ชังแต่ชื่อ...เกาะนั้นหรือจะชังใคร...ขอแต่แม่
ดวงใจอย่าชังชิงพีไ่ ปไกล...” ก้าวแรกทีก่ า้ วสูเ่ กาะสีชงั ก็มี
มือจากเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจนำ�้ ยืน่ มาช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
ให้ก้าวข้ามจากเรือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย การจัดการรถ
สองล้อ รถสามล้อ พานักท่องเที่ยวนั่งชมทั่วเกาะอย่าง
เป็นระบบระเบียบตามคิวก่อนหลัง ใครทีย่ งั ไม่ถงึ คิวแต่
นักท่องเทีย่ วจากเรือล�ำนีห้ มดแล้วก็รอนักท่องเทีย่ วจาก
เรือล�ำใหม่ที่จะเข้าเทียบท่า ชีวิตสุขสงบปกครองกันเอง
ทุกคนมุง่ จุดหมายทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ วพึงพอใจ เพราะนัน่
คือรายได้และจากปากต่อปากทีช่ นื่ ชมย่อมการันตีวา่ สีชงั
ไม่ได้ชงั ใครจริงๆ จากสีชงั แล้วมีแต่คนอยากกลับไปสีชงั
และหลายคนอยากจะมีบา้ นทีส่ ชี งั ราคาทีด่ นิ ก็ยงั ไม่แพง
น่าสนใจดีทเี ดียว ถามผูค้ นทีอ่ ยูท่ เี่ กาะถึงการปล้นลักเล็ก
ขโมยน้อยหรือการท�ำร้ายนักท่องเที่ยว ก็ไม่พบว่าเคยมี
เพราะจะระวังปัญหาข้อนี้อย่างมาก มีป้ายห้ามค้ายาบ้า
ยาเสพติดทุกชนิดและเขียนแช่งไว้ด้วย ถามจากผู้ที่มา
ท่องเทีย่ วบอกว่ามาเทีย่ วครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 3 เพราะไม่ไกล
ไปมาสะดวกผูค้ นอัธยาศัยดี เป็นกันเอง อาหารสดอร่อย
มิน่า “เกมร้าย เกมรัก” ถึงเลือกสีชังเป็นสถานที่ถ่ายท�ำ
ละคร ผูค้ นชืน่ ชมและดีใจทีม่ กี ารถ่ายท�ำละครทีน่ ี่ บอกว่า
นางเอกสวยมาก พระเอกก็หล่อมาก ความเป็นอยู่ของ
ผู้คนบนเกาะสีชังเรียบง่ายคล้าย “พอเพียง” ส่วนใหญ่
ก็เป็นคนท้องถิ่น มีบ้างที่มาจากที่อื่นแต่ก็มาตั้งรกราก
ด�ำเนินธุรกิจเป็น 10 ปีขนึ้ ไปใครยังไม่ได้แวะไปเกาะสีชงั
ลองไปเทีย่ วดูบา้ งมีสถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์หลายแห่งล้วน
แล้วแต่มีคุณค่าน่าจะได้ไปศึกษาหาความรู้อย่างยิ่ง

แวะไปเชียงคาน ไปแก่งคุดคู้ จังหวัดเลย เห็น
ชาวบ้านท�ำน�ำ้ ตาลจากมะพร้าวและมะพร้าวแก้วกันเยอะ
จนมีชื่อเสียง มะพร้าวแก้วที่นี่จะคัดมะพร้าว คว้านชิ้น
ใหญ่ๆ คลุกน�้ำตาลท�ำให้เวลาได้ลิ้มรสมะพร้าวจะอ่อน
นุม่ หวานก�ำลังดี เรียกว่าถ้าได้ลมิ้ รสแล้วไม่อยากวางมือ
เลยล่ะ ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า การท�ำน�้ำตาลก็ดี
มะพร้าวแก้วก็ดี ล้วนอยูใ่ นลักษณะ “พอเพียง” ตามแนว
ปรั ช ญาของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รง
พระราชทานแก่พสกนิกร ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ส่งไปขาย
ไกลๆ จะขายอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ละท�ำขายตามบ้านอาจจะมีขาย
เยอะหน่อยก็ที่แก่งคุดคู้ เพราะนักท่องเที่ยวมีมามาก
สม�่ ำ เสมอ หากส่ ว นไหนที่ ท�ำจากมะพร้ า วค่ อ นข้ า ง
แก่หน่อยก็จะแยกสีแยกพวกให้เห็นชัดเจนที่อ่อนๆ
ก�ำลังเหมาะจะใช้สขี าว พ่อค้าแม่คา้ จะบอกนักท่องเทีย่ ว
ตามจริงและให้ชิมได้ไม่อั้น น�้ำตาลมะพร้าวก็เคี่ยวใน
กระทะให้เห็นทีล่ งพิมพ์แห้งดีแล้ว ก็ให้ชมิ ได้หอมอร่อย
มากๆ ส่ ว นใหญ่ บ อกว่ า ท�ำกั น มาช้ า นานแล้ ว มี ค วาม
เป็นเอกลักษณ์ มะพร้ า วก็ ป ลู ก ในพื้ น ที่ คั ด แยกเนื้ อ
ให้พอดี ตักคว้านชิ้นใหญ่ๆ ท�ำให้ดูน่ารับประทาน ไม่ใช้
สีอันตราย ไม่ใช้สีเข้มจนน่ากลัว ท�ำให้มองแล้วเย็นตา
เข้ากับธรรมชาติแสนสบาย ล�ำน�้ำโขงไหลทอดเอื่อยๆ
ช่วงที่ไปเป็นช่วงหนาวอากาศสบายมาก แม่น�้ำโขงแห้ง
ไปก่อนหน้าท�ำให้ลงเดินเล่นได้สบาย มีหนิ แม่นำ�้ เกลีย้ ง
เกลา รูปทรงสวยงามดาษดื่นไปหมด เดินชมเพลินตา
เพลินใจจริงๆ แวะรับประทานอาหารท้องถิ่น รสชาด
จั ด จ้ า นหน้ า ดู ช มเลย แม่ ค ้ า บอกว่ า ท�ำสุ ด ฝี มื อ เลย
นะเนีย่ กุง้ ฝอยทอดแผ่นใหญ่มากถูกจัดวางแทบทุกโต๊ะ
อาหารทุกอย่างอร่อยมาก ได้พูดคุยถึงการศึกษา เด็กๆ
มี โ รงเรี ย นที่ ทั น สมั ย ที่ ต ้ อ งเรี ย นชั้ น สู ง ๆ ก็ จ ะเข้ า ไป
ในตัวอ�ำเภอ ตัวจังหวัดทุกบ้านก็ให้ความสนใจในเรื่อง
การศึกษาของเด็กๆ ท�ำมาค้าขายส่งบุตรหลานเรียน
หนังสือ ความพอเพียงท�ำให้คนเรามีความสุขสงบและ
เรียบง่าย
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ได้พดู คุยกับผูท้ �ำงานในส�ำนักงานแห่งหนึง่ เขา
เล่าให้ฟงั ถึงสภาพการท�ำงานในปัจจุบนั มีงานมาก มีการ
ตรวจสอบคุณภาพ จากหลากหลายสถาบันทั้งนี้เพื่อให้
งานได้รับการประกันคุณภาพ หัวหน้าบางคนไม่อยาก
เป็นหัวหน้าแล้ว บอกว่าเครียด ต้องรองรับทั้งจาก
ผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง ความเป็นส่วนตัวลดไปมาก
เขาบอกว่าแต่มโี อกาสดีกว่าผูป้ ฏิบตั เิ พราะการพิจารณา
ความดีความชอบ การศึกษาดูงาน รางวัล ขวัญก�ำลังใจ
และเกียตริบัตรชื่นชมต่างๆ ก็มีมากมาย ตัวเขาเองเป็น
เพียงผู้ปฏิบัติ ไม่เคยได้รับโอกาสดีๆ เลยเหมือนใน
หนังสือแฮรี่พอตเตอร์ ที่เขียนไว้ว่า “พวกเราเหมือน
ฟันเฟืองตัวเล็กๆ ทีท่ �ำให้องค์กรขับเคลือ่ นไปในขณะที่
สายตาของผู้บริหารมองมาไม่เห็น” ฟังแล้วก็ได้คิด
ทุกคนต้องมีมมุ มองเป็นของตนเอง แล้วแต่วา่ แต่ละคน
จะพบเจออะไร แล้วคิดอย่างไร
เมื่ อ ครั้ ง ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง าน “มู ล นิ ธิ เ มตตา
สงเคราะห์ (ฉือจี้) พุทธศาสนาไต้หวัน”หรือ “มูลนิธิ
พุทธฉือจี”้ ณ ประเทศไต้หวัน ก่อนหน้าทีจ่ ะได้ไปศึกษา
ดูงานโชคดีที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ “มูลนิธิ
พุทธฉือจี”้ ชือ่ “จิตอาสา พลังสร้างโลก” ของ นพ.อ�ำพล
จินดาวัฒนะ ท�ำให้พอจับความได้คร่าวๆ ว่าเป็นองค์กร
เกีย่ วกับจิตอาสาให้ความเมตตาแก่เพือ่ นมนุษย์ โดยไม่
หวังสิง่ ตอบแทนและเป็นการกระท�ำอย่างต่อเนือ่ งขยาย
ผลเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไต้หวัน คือ
ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน ผู้ซึ่งปฎิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่งดงามให้บรรดาสานุศิษย์ได้เห็นเป็นแบบอย่างอยู่
ตลอดเวลา ท�ำให้สานุศิษย์ที่เป็นอาสาสมัครล้วนเป็นผู้
มีจิตใจดี สุภาพอ่อนน้อม นอบน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่น และเป็นสุข
เมื่อได้ให้ความช่วยเหลือแก่ใครๆ ไม่เลือกว่าบุคคลที่
ไปช่วยเหลือจะเป็นใครยากดีมีจน หรือเชื้อชาติศาสนา
ใด ทุ ก คนมี ค วามรั ก ในเพื่ อ นมนุ ษ ย์ แ ละดู แ ลเพื่ อ น

มนุษย์ด้วยความรัก ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่าง
แท้จริง
แม้จะใช้เวลาศึกษาดูงานไม่นานนักก็สมั ผัสได้
ถึงความเอาใจใส่ความปรารถนาดีและความรักในเพือ่ น
มนุษย์ ผูเ้ ขียนได้รบั ความประหลาดใจหลายครัง้ จากการ
ได้รบั การบริการทีเ่ กินความคาดหมาย นับตัง้ แต่ลงจาก
รถก็พบคณะอาสาสมัครยืนเข้าแถวให้การต้อนรับด้วย
ใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส ร้องเพลงและปรบมืออย่างพร้อม
เพรียงกัน พาเดินชมสถานที่ บรรยายสรุป ฝึกจัดดอกไม้
ในแจกันเล็กๆ มอบของที่ระลึกให้ผู้ดูงานทุกคน พา
เยื่ยมชมนิทรรศการ ก่อนเข้าชมนิทรรศการต้องถอด
รองเท้าไว้ข้างนอก เดินชมนิทรรศการหลายห้อง พื้นปู
ด้วยไม้ขดั เงาสะอาดมาก เดินกันจนเมือ่ ยได้ชมครบทุก
ห้องก็พร้อมเดินตามทางออก ทุกคนก็มองหารองเท้า
ไม่พบว่ารองเท้าอยู่ที่ไหน หาอีกทีพบว่ารองเท้าถูกย้าย
ที่ไปเรียงเป็นคู่ๆ เป็นระเบียบสวยงามมาก เราทุกคน
เดินไปเพียงยืน่ เท้าใส่รองเท้าเท่านัน้ ประหลาดใจมากๆ
ไม่เคยมีสถานทีใ่ ดทีเ่ คยไปได้ปฎิบตั เิ ช่นนี้ ไม่ได้รงั เกียจ
รองเท้าของพวกเราเลย จัดวางไว้เป็นอย่างดีในทิศทาง
ทีเ่ ดินออกมาก็ใส่รองเท้าได้เลยท�ำให้หวั ใจหล่นตกอยูท่ ี่
พุทธฉือจี้นี่เองประทับใจมากที่สุดเลย ท�ำให้มีความคิด
ว่าถ้าใครมาเยี่ยมบ้านหรือสถานที่ท�ำงานพวกเราแล้ว
ต้องถอดรองเท้า พวกเราได้ช่วยจัดวางให้เป็นระเบียบ
ก็นา่ จะดีทเี ดียวต้องลองท�ำดูมงั่ แล้ว เมือ่ ต้องกล่าวลากัน
พวกเราได้รับค�ำขอบคุณจากอาสาสมัคร ขอบคุณที่ได้
ให้เขาบริการแก่เรา อันนี้แปลกมากเพราะปกติผู้ไป
เยืย่ มจะต้องขอบคุณทีเ่ ขาให้เราได้ศกึ ษาดูงาน แต่นเี่ ขา
กลับขอบคุณเราที่ให้เขาได้บริการเราเยี่ยมชมสถานที่
ของเขา แต่พวกเราก็กล่าวขอบคุณเขาเช่นกันด้วยความ
ประทับใจในหลายๆ จุดท�ำให้ชื่อเสียงของมูลนิธิพุทธ
ฉือจี้ไต้หวันโด่งดังมากและได้รับค�ำกล่าวถึงแต่ในทาง
ที่ดีงามสมกับความดีงามของผู้จัดตั้งและอาสาสมัคร
ทุกคนอย่างแท้จริง
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ได้อ่านหนังสือ “10 วันกับเจ้าชาย....ในฝัน”
ของ พ.ต.อ. ดร.ยิ่งยศ เทพจ�ำนงค์ ซึ่งเป็นงานเขียน
จากการที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายต�ำรวจ
เกียรติยศประจ�ำองค์มกุฎราชกุมารจิกมี นัมเกล เคเซอร์
วังชุก แห่งราชอาณาจักร BHUTAN ท�ำหน้าที่ถวาย
พระเกียรติ ถวายอารักขา รวมถึงถวายงานแด่หนึ่งใน
พระราชอาคันตุกะที่เสด็จมาเยือนเมืองไทยเนื่องใน
โอกาสงานฉลอง ๖๐ ปี ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาทีท่ า่ นผูก้ ารฯ
ได้ถวายพระเกียรติแด่องค์เจ้าชายในฝัน ท่านผู้การฯ
กล่าวว่าเจ้าชายในเทพนิยายทีท่ า่ นผูอ้ า่ นได้เคยอ่านเมือ่
สมัยเด็กๆ ภาพเจ้าชายทีแ่ สนดี ความสง่างามทัง้ รูปโฉม
และความคิด บัดนี้ได้มาปรากฎเป็นความจริงให้ท่าน
ผูก้ ารฯ สามารถสัมผัสได้แล้ว เพราะองค์เจ้าชายมีรปู งาม
พระชั น ษายั ง น้ อ ย การศึ ก ษาดี และที่ ส�ำคั ญ ทรงมี
พระจริยวัตรทีง่ ามสง่ามาก ทรงมีความนอบน้อมแก่บคุ คล
ทุกฝ่ายทุกคณะ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเสวยพระกระยาหาร
ค�่ำร่วมกับพระราชอาคันตุกะพระองค์อื่น พระองค์ยัง
ทรงวางพระองค์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหน้ากษัตริย์
และพระบรมวงศานุ ว งศ์ จ ากต่ า งรั ฐ ที่ ม าร่ ว มเสวย
พระกระยาหาร จะด้วยยังอ่อนพระชันษากว่าพระองค์
อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลอื่น แต่ท่านผู้การฯ บอกว่าท�ำให้
รู้ได้ในทันทีว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์
เจ้าชายในฝันก็จะต้องหลงรักอย่างแน่แท้ นั่นเพราะ
พระจริยวัตรที่อ่อนน้อมงดงามถูกต้องตามกาละเทศะ
สถานที่ บุคคล พระพักตร์ยิ้มแย้ม สดใส ย่อมท�ำให้
ผู้พบเห็นมีความสุข มีความประทับใจ และชื่นชมใน
พระองค์ไม่เสื่อมคลายสมกับที่เป็น “เจ้าชายในฝัน”
ของใครหลายๆ คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนหากแม้นมีในบุคคลใด
ก็ยอ่ มจะได้รบั การชืน่ ชมยกย่องเสมอดังเช่นบุคคลท่าน
หนึ่งของวงการสาธารณสุขไทยที่ท�ำให้เกิดงาน “๑ คน
ยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว” ในวาระที่ครบ

๑๐๐ ปี ของคุณพ่อเสม พริง้ พวงแก้ว บุคคลหลากหลาย
วงการต่างมารวมใจให้ความส�ำคัญแด่ท่านด้วยคุณงาม
ความดีของคุณพ่อท�ำให้ท่านได้รับการยกย่องชื่นชม
และมีผตู้ งั้ ปณิธานจะสานต่อยืนหยัดเพือ่ สังคมดังเช่นที่
คุณพ่อท่านได้ยนื หยัดต่อสูส้ ร้างสมคุณความดีแก่สงั คม  
เพื่อนมนุษย์ตลอดอายุของท่าน ผู้เขียนได้มีโอกาส
แสดงมุฑติ าจิตต่อท่านหลายครัง้ โดยเฉพาะในวันปีใหม่
ผู้อ�ำนวยการและคณาจารย์ของวิทยาลัยจะไปบ้านท่าน
กราบอวยพรท่านและขอพรท่านทุกปี คุณพ่อจะเตรียม
อาหารเช้าเป็นข้าวต้มไว้ตอ้ นรับพวกเราเสมอ ท่านจะให้
ค�ำอวยพรที่ เ ป็ น มงคล รู ้ สึ ก อิ่ ม เอมใจทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้
ไปกราบท่านที่บ้าน และที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านที่สุด
ก็เมื่อครั้งที่ท่านมาเยื่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ของวิ ท ยาลั ย (Historical Records Museum of
Boromarajonani College of Nursing, Bangkok)
ผูเ้ ขียนมีสว่ นจัดเตรียมจัดหาข้อมูลอุปกรณ์ของใช้ตา่ งๆ
ของงานพยาบาล ได้น�ำคุณพ่อเยื่ยมชมอุปกรณ์ของใช้
ต่างๆ เหล่านี้ มีอุปกรณ์บางอย่างที่ผู้เขียนไม่สามารถ
หาข้อมูลจากทีใ่ ดได้เลย เพราะเป็นอุปกรณ์ทไี่ ม่เคยเห็น
มาก่อน ผูเ้ ขียนก็ได้สอบถามจากคุณพ่อๆ ก็ให้ความกรุณา
แก่ผู้เขียนบอกว่าเป็นอุปกรณ์ใช้ในการดมยาสลบเพื่อ
ผ่าตัดผู้ป่วย ผู้เขียนดีใจอย่างยิ่งที่หาค�ำตอบได้เสียที
คุณพ่อให้ความกรุณาแท้ๆ ทีเดียว ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี
มีเมตตาและมีความรอบรู้อย่างยิ่ง ได้มีโอกาสใกล้ชิด
ท่านก็รู้สึกภาคภูมิใจและสุขใจอย่างยิ่ง แม้ท่านจะจาก
ไปแล้ว ผู้เขียนก็ยังจดจ�ำท่วงท่า ท่าทีวาจา กิริยาสุภาพ
อ่อนโยน มีเมตตากรุณาต่อผู้อ่อนวัย จึงไม่แปลกใจเลย
ที่ท่านมีลูกมากมายเหลือเกิน ทุกคนเรียกว่า “คุณพ่อ”
ได้ อ ย่ า งสนิ ท ปากสนิ ท ใจ ขอดวงวิ ญ ญาณของท่ า น
ได้โปรดรับทราบถึงความน้อมร�ำลึกในคุณงามความดี
ของท่าน ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่จะได้รับการจดจ�ำไป
นานแสนนานเป็นแบบอย่างให้ได้ยึดถือปฎิบัติทั้งใน
ด้านส่วนตัวและการประกอบหน้าที่การงาน
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ยังมีตัวอย่างของผู้ปฎิบัติคุณงามความดีต่อ
สังคมอีกมากมายที่ไม่อาจน�ำมากล่าวอ้างได้หมด สิ่งที่
ได้รับรู้จากบุคคลที่ได้น�ำเสนอมานี้ ได้รู้คิดมากมายที
เดียวอย่างน้อยๆ ผู้ที่เป็นผู้บริหาร เป็นหัวหน้า เป็น
ผูใ้ หญ่ หรือผูท้ เี่ ป็นบัณฑิตทัง้ หลายควรได้นอ้ มน�ำไปยึด

ถือปฎิบตั ิ ผูอ้ ยูใ่ กล้ชดิ ก็จะได้สบายใจ สุขใจ ไม่ตอ้ งคอย
หวาดผวาหรือวิตกกังวลหม่นหมอง บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรและสังคมจะได้อยูก่ นั อย่างมีความสุข สงบ
ประเทศชาติจะมั่นคงและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ

