


งานพระราชทานเพลิงศพ

คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ ท.ม., จ.จ., ภ.ป.ร. 4

ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น.
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สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

	 เมื่อคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ท.ม.,	จ.จ.,	ภ.ป.ร.	๔	กราบถวายบังคมลาถึงแก่

กรรม	เนื่องจากหัวใจขาดเลือด	ณ	โรงพยาบาลพญาไท	๒	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	

เมื่อวันเสาร์ที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๘.๔๗	น.	

	 วนัอาทติยท์ี	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๗.๓๐	น.	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 พระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ

พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ	ณ	ศาลา	๕	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 เขตพระนคร	

กรุงเทพมหานคร

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	พระราชทานหีบทองลายสลักประกอบศพ	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 พระราชทานเพลิงศพ	

ณ	เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

	 วันพุธที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เชิญหีบศพออกตั้งบำาเพ็ญกุศล	 

ณ	ศาลา	 ๑๐	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 พระราชทานหีบทอง 

ลายสลักประกอบศพ

	 วนัอาทติยท์ี	่๖	ธนัวาคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เชญิหบีศพเวยีนเมร	ุแลว้เชญิขึน้ตัง้

บนจติกาธาน	เวลา	๑๗.๓๐	น.	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	 

เจา้ฟา้มหาจักรสีรินิธร	มหาวชริาลงกรณวรราชภกัด	ีสิรกิจิการณิพีรียพฒัน	รฐัสีมาคณุากร

ปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

	 หากคณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์จกัทราบไดด้ว้ยญาณวิถใีด	คงจะมคีวามปติช่ืินชม

โสมนัส	และซาบซึ้งเป็นลน้พน้ในพระมหากรณุาธคิุณทีไ่ดร้บัพระราชทานเกียรติอนัสูงยิง่

ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต	

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	 กราบถวายบังคมแทบเบื้อง 

พระยุคลบาท	 ด้วยความจงรักภักดี	 และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุด

มไิด	้และขอเทดิทนูพระมหากรณุาธคิณุนีไ้วเ้หนอืเกล้าเหนอืกระหมอ่ม	เพือ่เปน็สิรมิงคล

แก่วงศ์ตระกูลตราบชั่วกาลนาน

ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.เจมส์ วิชาร์ต – นางชนิดา อังคณารักษ์

นายกิดากร – นางประภัสสร อังคณารักษ์

นางสาวกรวรรณ อังคณารักษ์

นายภรัณยุ อังคณารักษ์
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ประวัติคุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ ท.ม., จ.จ., ภ.ป.ร. 4
 

	 คณุหญงิสภุางค์	องัคณารกัษ์	(นามสกลุเดมิ	ชยันาม)	เกดิทีเ่ขตยานนาวา	กรงุเทพมหานคร		

เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2472	ตรงกับวันพฤหัสบดี	ขึ้น	10	ค่ำา	เดือนเก้า	ปีมะเส็ง	เวลา	07.12	น.

	 บิดา		พระยาอุภัยพิพากษา	(เกลื่อน	ชัยนาม)	มารดา		พวง

	 คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	มีพี่สาวและพี่ชายร่วมบิดาเดียวกัน	7	คน	คือ

	 1.	 นางแม้น		อุไทยราชธานี		ภริยา	พระอุไทยราชธานี	(เอือ	ลิมปินันทน์)	

	 		 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด

	 2.	 ศาสตราจารย	์ดร.ดเิรก	ชยันาม	อดตีรองนายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ 

	 		 ตา่งประเทศ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง	เอกอัครราชทตู	คณบดคีณะรฐัศาสตร	์ 

	 		 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	สามี	หม่อมหลวงปุ๋ย	ชัยนาม	ท.จ.	(นพวงศ์)

	 3.	 นางประเทือง	คูสมิทธิ์	ภริยา	นายประยุทธ	คูสมิทธิ์	นักธุรกิจ

	 4.	 ศาสตราจารย	์ดร.ไพโรจน	์ชยันาม	อดตีปลดักระทรวงการตา่งประเทศ	เอกอคัรราชทตู	

	 		 สามี	คุณหญิงบรรเลง	ชัยนาม	(กันตะบุตร)

	 5.	 พนัตำารวจเอกนิรนัดร	ชยันาม	อดตีผูว้า่ราชการจงัหวดั	สาม	ีคณุหญงิพลูสมยั	ชยันาม	 

	 		 (บุศยศิริ)

	 6.	 พลอากาศโทอุสาห์	ชัยนาม	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	

	 		 สามี	นางชะไมพงศ์	ชัยนาม	(อิศรศักดิ์	ณ	อยุธยา)

	 7.	 นายโอภาส	ชัยนาม	อดีตเอกอัครราชทูต

การศึกษาอบรม

	 1.	 วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

	 2.	 Human	Relations	and	Management,	Georgetown	University,	U.S.A.

	 3.	 Practical	Pistol	Course	(P.P.C.),	F.B.I.,	U.S.A.

	 4.	 หลักสูตรอาสากาชาด	สภากาชาดไทย

	 5.	 หลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน	ค่ายวชิราวุธ	จังหวัดชลบุรี

	 6.	 หลักสูตรป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์	กอ.รมน.

อาชีพ

	 เคยทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ชีวิตครอบครัว

	 คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ได้ทำาการมงคลสมรสกับนายวิญญู	อังคณารักษ์	อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2499	มีธิดาและบุตร	คือ

	 1.	 นางสาวชนิดา	 อังคณารักษ์	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

	 		 ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน	 กับ	 Dr.	 James	 Fred	Wishart,	 Department	 of	 

	 		 Chemistry,	Brookhaven	National	Laboratory,	New	York,	U.S.A.

	 2.	 นายกดิากร	องัคณารกัษ	์ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มประกอบ 

	 		 พิธีสมรสพระราชทาน	กับ	นางสาวประภัสสร	เศรษฐบุตร	มีธิดาและบุตร	คือ

	 		 1)	นางสาวกรวรรณ	อังคณารักษ์

	 		 2)	นายภรัณยุ	อังคณารักษ์

งานสังคมสงเคราะห์

	 •	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด	 จัดตั้งอาสากาชาดขึ้นได้สำาเร็จเป็นแห่งแรก 

	 		 ในประเทศไทย

	 •	 นายกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด

	 •	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	 จัดตั้งอาสากาชาดขึ้นได้สำาเร็จเป็นแห่งที่สองใน 

	 		 ประเทศไทย

	 •	 นายกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

	 •	 กรรมการผู้แทนเหล่ากาชาดภาค	 4	 และกรรมการผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมหญิง 

	 		 ภาคอีสานตอนเหนือ

	 •	 ผู้ประสานงานแพทย์อาสาพัฒนาศิริราชพยาบาลรุ่นแรกที่จังหวัดอุดรธานี

	 •	 ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำาโขงท้นฝั่งท่ี 

	 		 จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี

	 •	 ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์	

	 •	 ริเริ่มจัดทำา	“น้ำาพริกน้ำาใจ”	ไปมอบให้อาสารักษาดินแดนแทน	ทหาร	ตำารวจ	ในท้องที ่

	 		 แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายและในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร

	 •	 กรรมการหาทุนของมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

	 •	 รองประธานกรรมการหาทุนเพื่อสร้างตึกศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 •	 ผู้ประสานงานด้านจักสานไม้ไผ่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรม 

	 		 ราชินูปถัมภ์

	 •	 กรรมการหาทนุสมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภข์อง 

	 		 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 •	 จัดแสดงละครจากเหตุการณ์จริงเรื่อง	 “วีรกรรม	 อ.ส.	 ในสมรภูมิ”	 และละคร 

	 		 ประวัติศาสตร์เรื่อง	“ศึกเก้าทัพ”	ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อหาเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสา 

	 		 รักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
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	 •	 จัดการแสดง	 “การละเล่นพ้ืนเมืองของทุกภาคในประเทศไทย”	 ที่โรงละครแห่งชาติ	 

	 		 เพื่อหาเงินสร้างอนุสาวรีย์	นายกองเอก	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต	

	 •	 ที่ปรึกษาการจัดแสดงละคร	 “ทวิภพ”	 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 

	 		 และสมทบทุนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กิจกรรมพิเศษ

	 รับเสด็จประทับแรมโดยไม่มีหมายกำาหนดการที่จังหวัดอุดรธานี	เมื่อ	พ.ศ.	2509

กิจกรรมอื่นๆ

	 สมาชิกสมาคมแม่บ้านกองทัพบก

	 ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย

	 สมาชิกสภากาชาด

	 สมาชิกสนามกอล์ฟราชตฤณนามัยสมาคม

	 สมาชิกสนามกอล์ฟกองทัพบก

	 สมาชิกเริ่มแรกสนามกอล์ฟสวนสามพราน

	 สมาชิกเริ่มแรกและกรรมการสนามกอล์ฟนวธานี

	 สมาชิกเริ่มแรกสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับ

ยศ

	 ได้รับพระราชทานยศนายกองตรี	กองอาสารักษาดินแดน	เมื่อ	พ.ศ.	2520

	 ได้รับพระราชทานยศนายกองโท		กองอาสารักษาดินแดน	เมื่อ	พ.ศ.	2533

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

	 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย	(บ.ม.)	 	 2508

	 เหรียญกาชาดสมนาคุณ	ชั้นที่	1		 2509

	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	(จ.ม.)		 	 2517

	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก	(จ.ช.)	 	 2519

	 เหรียญรัตนาภรณ์	 	 	 2520

	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	(ต.ม.)	 	 2520

	 จตุตถจุลจอมเกล้า	(จ.จ.)		 	 2521

	 เหรียญราชรุจิ	 	 	 	 	 2521

	 เหรียญสนองเสรีชน	 	 	 2521

	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	(ท.ม.)		 	 2522

	 เหรียญราชการชายแดน		 	 2523
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งานอดิเรก

	 ท่องเที่ยว	 ถ่ายภาพ	 อ่านหนังสือ	 เขียนหนังสือ	 กอล์ฟ	 (ชนะเลิศสุภาพสตรี	 ว.ป.อ.	 

รวมรุ่น	 พ.ศ.	 2516)	 ยิงปืน	 (ประกาศนียบัตร	 P.P.C.)	 ปลูกผักนานาชาติปลอดสารพิษ	 

เลี้ยงหลาน	ขับรถรับส่งหลานไปโรงเรียน

ผลงานเขียน

	 1.	 ชีวิตภริยาข้าราชการหัวเมือง

	 2.	 ปรัชญาแม่ไก่

	 3.	 ไปดูการทำาทองหยิบฝอยทองที่ประเทศปอร์ตุเกส

	 4.	 อาหารไทยไกลบ้าน	พิมพ์ครั้งที่	1.	พ.ศ.	2528		พิมพ์ครั้งที่	2.	พ.ศ.	2538

	 5.	 ขุนไชยบริบาล	(ตาด)

	 6.	 ความปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิต

	 7.	 จดหมายถึงลูกหลาน	

การดูงานและทัศนาจรต่างประเทศ

	 1.	 23	พฤษภาคม	-	28	สิงหาคม	2510	เนื่องจากผลงานการช่วยเหลืออุทกภัยในคราว 

น้ำาโขงท้นฝัง่ทีจั่งหวดัหนองคายและจังหวดัอดุรธาน	ีเมือ่	พ.ศ.	2509	คณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์ 

ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ	 สหรัฐอเมริกา	 และกองทัพอากาศอเมริกัน	 ไปดูงาน 

สังคมสงเคราะห์และงานกาชาดที่กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	นิวยอร์ค	รัฐนิวยอร์ค,	ออสติน	รัฐเทคซัส,	 

เฟรนด์	 รัฐนีบราสก้า,	 เดนเวอร์	 รัฐโคโลราโด้.	 แซคคราเมนโต้	 และ	 ซาน	 ฟรานซิสโก	 

รัฐแคลิฟอร์เนีย	และ	ฮอนโนลูลู	รัฐฮาไวอี	แห่งละ	7	วัน

 
	 ในการเดินทางไปดูงานครั้งนี้	ขาไปได้แวะทัศนาจรประเทศอิตาลี	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	และ

อังกฤษ	แห่งละ	7	วัน	ขากลับแวะทัศนาจรประเทศญี่ปุ่น	และ	ไต้หวัน	แห่งละ	7	วัน

	 2.	 พฤศจิกายน	2510	ไปทัศนาจรประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์	เป็นเวลา	15	วัน

	 3.	 6	-	10	มิถุนายน	2515		ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศในฐานะภริยานายกเทศมนตรี

เทศบาลนครหลวงในการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์	(inaugural	flight)	ของสายการบินไทย	ระหว่าง

กรุงเทพฯ	กับ	กรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมาร์ค	ได้ไปชมเมืองต่างๆ	อีกหลายเมือง	รวมทั้ง

นั่งเรือไฮโดรฟอยไปชมเมืองมัลโม	ของประเทศสวีเดน

	 4.	 2518		นำาลกูๆไปทศันาจรประเทศสิงคโปร	์กรงุกัวลาลัมเปอร	์และแคมารอ่น	ไฮแลนด	์

ประเทศมาเลเซีย	และ	ฮ่องกง

	 5.	 2522		นำาชนดิา	องัคณารกัษ	์(ลกูสาว)	ไปสอบสมัภาษณเ์พือ่เขา้ศกึษาตอ่ทีม่หาวทิยาลยั

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ขากลับแวะทัศนาจรประเทศอิตาลี
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 6.	 2523		นำาเครื่องจักสานไปมอบให้	Smithsonian	Institution	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	เพื่อ

ตัง้แสดงการฝีมือจักสานของไทย	และดแูลการศกึษาตอ่ของชนดิา	องัคณารกัษ	์ทีส่หรฐัอเมรกิา	

เป็นเวลา	2	เดือน

	 7.	 2524	 นำากิดากรและประภัสสร	 อังคณารักษ์	 (ลูกชายและลูกสะใภ้)	 ไปศึกษาต่อที่

สหรัฐอเมริกา	 ระหว่างการเดินทางเจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศของสหรัฐอเมริกานัดหยุดงาน	

เครื่องบินท่ีจะบินไปสหรัฐอเมริกาต้องร่อนลงที่นครโตรอนโต	 ประเทศแคนาดา	 ต้องเดินทาง

กลางดึกเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาทางรถโดยสาร

	 8.	 2525		ติดตามคุณวิญญู	อังคณารักษ์	ซึ่งได้รับเชิญไปเป็น	visiting	professor,	Golden	

Gate	 University	 ไปพักที่เมือง	 พาโล	 อัลโต้	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	 เป็นเวลา	 3	 ปี	 ได้ไปทัศนาจร 

ตามสถานที่สำาคัญต่างๆ	 ทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย	 และรัฐใกล้เคียง	 หลายแห่ง	 รวมทั้งได้ไป 

เลน่กอลฟ์ตามสนามกอลฟ์ทีม่ชีือ่เสยีงหลายสนาม	เช่น	Castle	Wood	Golf	and	Country	Club,	

Riverside	Golf	and	Country	Club	และ	Lake	Chabot	Golf	Course	

	 9.	 สิงหาคม	-	กันยายน	2526		ร่วมกับคุณวิญญู	อังคณารักษ์	ขับรถทางไกลท่องเที่ยว 

ไปรอบสหรฐัอเมรกิา	เปน็เวลา	2	เดอืน	ระยะทาง	18,272	กโิลเมตร	เริ่มตัง้แตเ่มืองพาโล	อลัโต้	

รฐัแคลฟิอรเ์นีย	รมิมหาสมุทรแปซิฟิค	ขับรถมุง่หนา้ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ผา่น	แซคคราเมน

โต้	เรโน	วิเนมุคกะ	ซอลท์เลค	ซิตี้	ร็อคสปริง	ไชแอน	นอร์ทแพลต	เฟรนด์	มาคอมบ์	แชมเปญ	

แมดดสินั	ฮนันบิลั	สปรงิฟลีด	์ชคิาโก	คลฟีแลนด	์บฟัฟาโล	ซรีาควิส	์ยทูกิะ	อลับาน	ีแมนเชสเตอร	์ 

ปอร์ตแลนด์	 โอกุสต้า	 จนถึงเมืองมาไชอัส	 รัฐเมน	 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุด	 

ของสหรัฐอเมริกา	ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค	 เสร็จแล้ว	ขับรถลงใต้	 เลาะชายฝั่งมหาสมุทร 

แอตแลนติค	 ผ่าน	Mount	 Auburn	 Hospital	 นคร	 เคมบริดจ์	 รัฐแมสสาซูเสท	 (ที่ประสูติของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั)	บอสตนั	ฮารทฟอรด์	นวิยอรค์	ฟลิาเดลเฟยี	บอลตมิอร	์วอชิงตนั	ด.ีซ.ี	 

มารี่แลนด์	แอนนาโปลิส	ซอล์สบิวรี่	 เวอร์จิเนีย	นอร์ฟอร์ด	วิลมิงตัน	ชาร์ลสตัน	แจ๊คสันวิลล์	 

ออรแ์ลนโด	ดสินยีเ์วลิด	์เดยโ์ตนา่	บีช	ไมอามี	่จนถงึปลายแหลมคยี	์เวสต	์ทศิตะวนัออกเฉยีงใตต้่ำาสดุ	 

ของสหรัฐอเมริกา	หลังจากน้ัน	ขับรถเลาะชายแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศเม็กซิโก	 

มุ่งหน้าทิศตะวันตก	ผ่าน	แทมป้า	แทลลาแฮสซี่	นิวออร์ลีนส์	ฮูสตัน	ซาน	อันโตนิโอ	เอลปาโซ	 

อรโิซน่า	ทูซอน	ฟนีกิซ	์จนถงึเมอืงแซน	ดเิอโก	บนฝัง่มหาสมทุรแปซฟิคิ	ทศิตะวนัตกเฉยีงใตต้่ำาสดุ	 

ของสหรัฐอเมริกา	จากแซน	ดิเอโก	ขับรถเลาะชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค	ผ่านลอส	แอนเจลีส	

มอนทะเร่	เพบเบิล	บีช	ซาน	โฮเซ่	กลับพาโล	อัลโต้	

	 10.	กรกฎาคม	2527		ขับรถเลาะชายฝัง่มหาสมทุรแปซฟิคิ	ขึน้เหนอื	ผา่นเมอืงแอสแลนด	์

ซาเลม็	ปอรต์แลนด	์โอลมิเปยี	ซแีอตเตลิ	เอฟเวอเรต็	จนถงึเมอืงเบลน	รฐัวอชงิตนั	ทศิตะวนัตก 

เฉียงเหนือสงูสดุ	ของสหรฐัอเมรกิา	ขากลบัผา่นเมอืง	อะเบอดนี	ฟลอเรนซ	์นอรธ์เบนด	์โกลดบ์ชี	 

บรูคลิ่ง	ยูเรก้า	ทางแห่งยักษ์ใหญ่	 (Avenue	of	 the	Giants)	ซึ่งมีต้นไม้ยักษ์ใหญ่ขนาดรถยนต์

แล่นผ่านกลางลำาต้นได้	ซาน	ฟรานซิสโก	กลับพาโล	อัลโต้

18



	 นอกจากขับรถทางไกลแล้ว	ยังไปทัศนาจรครั้งละ	2	-	3	วัน	อีกหลายแห่ง	เช่น	แกรนด์	

แคนยั่น	โยสมิเต้	ปราสาท	เฮิสท์	ทะเลทรายโมฮาวี่	ลา	ฮอยย่า	ซานตา	ครูซ	ฯลฯ

	 11.	มกราคม	2528		 ได้รับเชิญจากบิดามารดาของเด็ก	American	Field	Service	 (AFS)	 

ที่เคยมาพักเรียนหนังสือที่บ้านคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	เมื่อ	พ.ศ.	2517	ให้ไปร่วมฉลองปี

ใหมท่ีบ่า้นของเขา	ทีเ่มอืง	ซาน	มารโิน่	ใกล้นครลอส	แองเจลีส	และเขาไดพ้าไปชม	โรส	พาเหรด	

แห่งเมืองพาซาดีน่า	และชมอเมริกันฟุตบอลรายการชิงชนะเลิศแนชชั่นนั่ล	โรส	โบล

	 12.	สงิหาคม	2528	ใชเ้วลา	21	วัน	รว่มกบัคณุวิญญู	อังคณารกัษ	์ขบัรถรอบประเทศอังกฤษ	 

สก๊อตแลนด์	 และเวลส์	 ได้ไปชมโคเวนทรี่	 เชอร์วูดฟอร์เรสต์	 เอดินเบอระ	 ราชสโมสรกอล์ฟ	 

อันเปน็โบราณยิง่	แหง่เซนต	์แอนดรส์ู	กลาสโกว	ลอค	โลมอน	เลคดสีตรคิ	โดลเกลโล	่สโนวโ์ดเนยี	 

เอ๊คซีเตอร์	 แลนด์’ส	 เอนด์	 ซ่ึงเป็นปลายแหลมต่ำาสุดทาง	 ทิศตะวันตกเฉียงใต้	 ของสหราช

อาณาจักร	สโตนเฮนจ์	โบลิเอ้ฯลฯ

	 13.	มีนาคม	 2529	 ไปทัศนาจรประเทศนิวซีแลนด์	 แวะเยี่ยมเมืองโอคแลนด์	 ซึ่งเป็น 

เมืองใหญ่ที่สุด	 เวลลิงตัน	 เมืองหลวง	ดันเนดิน	 เอดินเบอระแห่งซีกโลกใต้	 เตอาเนา	ซึ่งมีถ้ำา

หนอนเรอืงแสง	มลิฟอรด์ซาวด	์ซึง่มหีนา้ผาสงูชนัรมิทะเล	ควนีสท์าวนเ์พือ่ชมทะเลสาบวากาตปิ	ู 

ยอดเขาโคโนเนท	ขึน้ยอดเขาแคตเติล้โดมโดยกระเช้ากอนโดล่า	ลงเรอืไอพน่ทีแ่ล่นอยา่งผาดโผน

น่าหวาดเสียวในลำาธารใกล้หุบเขาเมาท์คุก	 และเมืองไครสต์เชิร์ชซึ่งเป็นอังกฤษยิ่งกว่าอังกฤษ

ในปัจจุบันเสียอีก

 
	 ท่ีประเทศออสเตรเลีย	 ได้ชมโรงละครโอเปร่าที่ซิดนีย์	 การต้อนแกะโดยสุนัขและการ 

ตัดขนแกะนครหลวงแคนเบอร่า	และแวะประเทศสิงคโปร์	2	วันก่อนเดินทางกลับ

	 14.	พฤษภาคม	 -	 มิถุนายน	 2529	 ไปจัดการกิจธุระบางประการที่แคลิฟอร์เนีย	 แล้วไป 

เยีย่มเพือ่นทีก่รงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	เทมเปิล้	วลิล	์รฐัแมรีแ่ลนด	์หลงัจากนัน้	ไปทศันาจรประเทศสเปน	 

เยีย่มชมกรงุแมดดรดิ	โทเลโด	นอชเช	่คอน	ซนีา่	แฟลมเมก้า	หลังจากนัน้	เดนิทางไปประเทศนอรเ์วย์	 

ไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ยอดเขาฟลอยฟิลเลต	เมืองทรอมโซ	(เหนือเส้นอาร์คติค	เซอเคิล)	 

ท่ีกรงุออสโล	เมอืงหลวงของนอรเ์วย	์ไดช้มฟยอรต์ตา่งๆ	พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้	พพิธิภณัฑค์อน-ติก	ิ 

ฟรอกเน่อร์	ปาร์ค	มหาวิทยาลัยออสโลและลงเรือชมการฉลองวันที่ยาวที่สุดของปี

	 15.	สงิหาคม	2529		ไปทศันาจรกรงุกวัลาลมัเปอร	์ประเทศมาเลเซยี	ในระหวา่งทีค่ณุวญิญ	ู

อังคณารักษ์	 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกอล์ฟ	Asia	Pacific	Seniors	
Amateur	Golf	Championship	ที่สนามกอล์ฟ	รอแยล	เซลังงอร์	กอล์ฟ	คลับ

	 16.	มีนาคม	2529	ไปทัศนาจรประเทศเคนยา	ทวีปแอฟริกา	เป็นเวลา	3	สัปดาห์	ได้เข้าไปนอนใน

ป่าแบบซาฟารี	5	ครั้ง	ที่	ไนโรบี	แนชชั่นนั่ล	ปาร์ค	เมาท์	เคนยา	ซาฟารี	คลับ	เชิงเขาเมาท์	เคนยา	ซึ่งสูง	

17,058	ฟตุ	และมหีมิะปกคลมุยอดเขาขาวโพลนตลอดเวลา	ทัง้ๆ	ที	่ตัง้อยูบ่นเสน้ศนูยส์ตูรพอด	ีกระทอ่ม	

“แพคทู”	อนัเปน็ทีพ่ำานกัครัง้สดุทา้ยของทา่นลอรด์	บาเดน	เพาเวล	ผูใ้หก้ำาเนดิลกูเสอืโลก	ทะเลสาบนากูรู	่ 

19



ซึ่งมีนกแฟลมมิงโก้สีชมพูถึง	2,000,000	ตัว	ทุ่งใหญ่มาไซ	มาร่า	ซึ่งมีสัตว์เพ่นพ่านอยู่ถึง	3,000,000	ตัว	 

“เดอะ	สโนว์	อ๊อฟ	คีลีมันจาโร”	ในป่าแอมโบเซลี่	ลงตู้กระจกกลางน้ำาเพื่อดูฝูงฮิปโปโปเตมัส	ซึ่งอยู่กัน 

ตามธรรมชาติที่มะซีม่า	 สปริงส์	 ป่าซาโว่	 ลงเรือท้องกระจกไปชม	 มาลินดี้	 มารีน	 แนชชั่นนั่ล	 ปาร์ค	 

ในมหาสมทุรอนิเดยี	เมอืงมอมบาซา่	ซึง่มอีายเุกา่แกก่อ่นครสิต์ศาสนา	500	ป	ีนอนบนรถดว่นสายมอม

บาซ่า	 -	 ไนโรบี	 ระยะทาง	 529	 กิโลเมตร	 ซึ่งถือกันว่าเป็นทางรถไฟสายโรแมนติคติดระดับหนึ่งในหก 

ของโลก	ฯลฯ	

	 ขากลับได้แวะชมเมืองบอมเบย์	ประเทศอินเดีย	2	วัน

	 17.	พฤษภาคม	2531	ไปชม	งานมหกรรมโลก	(World	Expo	’88)	ทีเ่มืองบรสิเบน	ประเทศออสเตรเลยี	 

เป็นเวลา	 16	 วัน	 งานมหกรรมโลกคราวนี้เน้นในเรื่อง	 “การพักผ่อนหย่อนใจในยุคสมัยเทคโนโลยี”	

นอกจากไปชมการแสดงมหกรรมโลกเป็นเวลา	3	วัน	3	คืน	แล้ว	ได้ถือโอกาสไปชม	นูซ่า	ซันไชน์	โคสต์	

เดอะบิ๊ก	ไพน์แอปเปิ้ล	โกลด์	โคสต์	เซิฟเฟอร์	พาราไดซ์	รัฐนิวเซาท์เวลส์ตอนเหนือ	ทูวุมบ้า	เดอะ	เกรด	

ดิไวดิ้ง	เรนจ์	และที่สำาคัญมากที่สุด	คือ	ได้ไปชม	เดอะ	เกรด	แบริเออรีฟ	ซึ่งถือกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์

หนึ่งในเจ็ดของโลก

	 18.	กรกฎาคม	 -	 สิงหาคม	 2531	 ไปเยี่ยมชนิดาและดร.	 เจมส์	 เฟรด	 วิชาร์ต	 ที่ลอง	 ไอแลนด์	 

รัฐนิวยอร์ค	ได้ไปชมสถานที่สำาคัญต่างๆ	ตั้งแต่ปอร์ต	วอชิงตัน	ทางทิศตะวันตก	ไปจนสุดปลายแหลม	 

โอเรยีนพอ้ยต	์ทางทศิตะวนัออก	จากเวดดิง้	รเิวอร	์ทางฝัง่เหนอื	ไปจนถงึ	มอรเิชชส	์ทางฝัง่ใต	้จากลองบชี	 

ท่ีตากอากาศของคนนิวยอร์ค	ไปจนสุด	มอนตอก	พอยต์	และได้บินไปเท่ียวเมือง	มอนทรีออล	แคนาดา	4	วัน

 
	 ขากลับจากลองไอแลนด์	 ไปแวะเที่ยว	ประเทศเยอรมนี	10	วัน	 ได้มีโอกาสลงเรือ	ริเวอร์	ครุยซ์	 

ล่องไปตามแม่น้ำาไรห์น	 อันสวยงาม	 ได้ชมกรุงบอนน์	 เมืองหลวงปัจจุบัน	 เมืองน้ำาหอมโคโลญ	 

เมืองอุตสาหกรรมดุสเสลดอลฟ	เมืองท่องเที่ยว	รูดเดไฮม์	ได้พักชมเบอร์ลินทั้งตะวันตกและตะวันออก	

3	วัน	แวะพักชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ตอีก	3	วัน

 
	 19.	เมษายน	 2532	 ไปเที่ยว	 ประเทศบรูไน	 ได้เห็นปราสาทหลังคาทองคำาอันสุกประกายของ

สุลต่านสุเหร่า	โอมาร์	อาลี	โซฟัดดิน	เรือหินสำาหรับนำาอิสลามมิกชนไปสวรรค์	พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งมี 

การแสดงเกีย่วกับอตุสาหกรรมทางน้ำามนัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก	หมูบ่า้นน้ำา	พพิธิภัณฑเ์ซอร	์วนิสตัน	เชอรช์ลิล	์ 

เมืองตูตอง	เมืองกัวลาเบไล	และเมืองซีเรีย	ศูนย์กลางอุตสาหกรรมน้ำามันของบรูไน

	 20.	มิถุนายน	 2533	 ไปเที่ยวภาคเหนือของ	 ประเทศมาเลเซีย	 ได้ชมรัฐกลันตันซึ่งยังคง 

รักษาจารีตประเพณีต่างๆ	 ไว้อย่างเคร่งครัด	 และถือกันว่าเป็นอู่วัฒนธรรมของมาเลเซีย	 

ได้ชมชายหาดความรักอันร้อนแรง	(Beah	of	Passionate	Love)	ที่โกตา	บารู	กัวลา	ตรังกานู	 

เมอืงหลวงของรฐัตรงักาน	ูรนัเตา	อาบงั	ซึง่มชีือ่เสยีงกอ้งโลกเพราะเปน็สถานทีท่ีเ่ตา่กระดองหนงั 

ตวัยาวใหญห่นึง่เมตรเศษขึน้มาไขเ่ปน็ประจำาทกุๆ	ป	ีกวนตนั	เมอืงหลวงของรฐัปะหงั	ซึง่ถอืกนัวา่ 

มีธรรมชาติสวยงามมากที่สุด	เกนติ้ง	ไฮแลนด์	ฯลฯ	
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	 21.	กรกฎาคม	2533		บิดามารดา	ของ	ดร.เจมส์	เฟรด	วิชาร์ต	ได้เชิญไปเยี่ยมเขาที่เมือง

โกรส	พอยต์	 วูดส์	 รัฐมิชิแกน	 เป็นเวลา	 1	 สัปดาห์	 จากลอง	 ไอแลนด์	 ชนิดาและดร.	 เจมส์	 

ขับรถพาไปพักแรมที่ไนอาการา	 ฟอลส์	 1	 คืน	 รุ่งขึ้นขับรถข้ามไปฝั่งแคนาดาเพื่อชมน้ำาตก 

จากจดุท่ีถอืวา่สวยงามมากทีส่ดุ	หลงัจากนัน้	ขบัรถในแคนาดา	มุง่หนา้ไปทางทศิใต	้ขา้มชายแดน 

กลบัมาสหรฐัอเมรกิา	ทีใ่กล้ๆ 	เมอืงโกรส	พอยต	์วูดส์	คณุแซนดรา้	และคณุเจมส์	วิชารต์	เล้ียงตอ้นรบั 

ท่ีโรงแรมรมิฝัง่น้ำาเสน้กัน้เขตแดน	ระหวา่ง	ส.ร.อ.	กบั	แคนาดา	ซึง่เกา่แกม่าก	วนัรุง่ขึน้	พาไปลงเรอื 

ดาราแห่งดีทรอยต์	เพื่อชมเมืองดีทรอยต์	ทางน้ำา	ตอนบ่ายนำาชมโรงงานสร้างรถยนต์แคดีแลค	

ซึง่คณุเจมสเ์ป็นวศิวกรอาวโุสและผู้จัดการกลุ่มทดสอบและพฒันาการ	ชมมหาวทิยาลัยเกา่ของ

คุณเจมส์และคุณแซนดร้า	ตอนเย็นคุณบัดดี้ยายของ	ดร.เจมส์	เลี้ยงต้อนรับ

 
	 คณุแซนดรา้และคณุเจมสเ์ชญิไปพกัทีบ่า้นพกัตากอากาศทีป่า่และเขามชิชะเว	เปน็เวลา	3	วนั	 

ระหว่างทางท่ีขับรถข้ึนเหนือแวะชมหมู่บ้านบาวาเรีย	สมัยโบราณ	วันรุ่งข้ึนพาไปชมเกาะแมคคินนอค	 

ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างแหลมเหนือและแหลมใต้ของรัฐมิชิแกน	 ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ 

นักอุตสาหกรรมรถยนต	์ชมสนามกอลฟ์หมทีองทีห่มูบ่า้นพกัตากอากาศ	แกรนด	์ทราเวสิ	รสีอรท์	 

สโมสรกอล์ฟมิชชะเว	 อาร์ตวิค	 ไพนส์	 สะเตต	 ปาร์ค	 สถานที่ซึ่งเขาสอนให้ชนิดาเล่นสกีหิมะ	 

แบบ	ครอสส์	คันทรี	สกี

 
	 ที่โกรส	พอยต์	วูดส์	คุณแซนดร้า	และคุณเจมส์	ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับที่บ้านของเขาเพื่อ

แนะนำาให้ได้รู้จักกับญาติพี่น้องของเขาทั้งหมด	 และได้นำาไปชมพิพิธภัณฑ์เฮนรี่	 ฟอร์ด	 และ 

หมู่บ้านกรีนฟีลด์	ซึ่งรวบรวมบ้านสำาคัญๆ	ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามาบำารุงรักษาไว้

 
	 จากโกรส	พอยต์	 วูดส์	 ชนิดากับ	ดร.เจมส์	 ได้ขับรถพาไปเที่ยวแคนาดา	อีก	 1	สัปดาห์	 

วนัแรกไปแวะรบัประทานอาหารกลางวันทีบ่า้นพกัตากอากาศของยายของ	ดร.เจมส์	ทีช่ายหาด

รอนโด	บนฝ่ังทะเลสาบอรีี	่รฐัออนตารีโ่อ	ประเทศแคนาดา	รบัประทานอาหารเยน็ทีภ่ตัตาคาร

หมุนบนหอคอย	 ซี.เอ็น.	 ได้ชมอีตัน	 ชอปปิ้ง	 เซ็นเตอร์	 ซึ่งไฮเทค	 น่าทึ่งมาก	 ที่ออตตาวา	 

เมืองหลวงของประเทศแคนาดา	 ได้ชมการแสดงแสงและเสียงที่ปาร์ลาเม้นต์	 ฮิลล์	 ได้ไปชม

สถานีทดลองการปลกูพืชผักแหง่ชาตซิึง่ใหญโ่ตมโหฬารและมชีือ่เสยีงระดบัโลก	ไดไ้ปเดนิเทีย่วที	่ 

สปาร์ค	สรีต	มอลล์	ได้ชมการเปลี่ยนยาม	(Changing	of	the	Guards)	ของทหารราชองครักษ์	

รับประทานอาหารค่ำาที่โอลด์	ฟิช	มาร์เก็ต	ได้รับประทาน	Beaver	Tails	หรือ	ขนมหางบีเวอร์

 
	 ได้ชมเมืองควิเบก	 3	 วัน	 ชาวฝรั่งเศสมาตั้งรกรากที่เมืองควิเบกเป็นแห่งแรกของ 

ทวีปอเมริกาเหนือ	 ที่น่ีจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	 ส่ิงก่อสร้าง	 คล้ายยุโรป 

สมยัโบราณ	ไดช้ม	ลาตนิ	ควอเตอร	์เดอะ	เพลน	ออฟ	อบัราฮมั	เดอะ	แรมปารต์	ชาโต	้ฟรอง	เตแนค	 

รัฐสภา	เดอะ	บาซิลิคา	ศาลาว่าการเทศบาล	เดอะเพลส	รอแยล	เดอะ	ซิตาเดล	และการแสดง 

พาโนรามาถึงเรื่องราวการรบที่ควิเบก	 6	 ครั้ง	 รับประทานอาหารค่ำาที่กาเฟ	 เดอ	 ลา	 แปร์	 

รบัประทาน	บยุยาเบส	ที	่กาเฟ	ด	ูปารสี์	และรบัประทานฟองดู	ทีส่วสิส์	คอตเตจ	อาหารเหลา่นี้ 

อร่อยยิ่งเสียกว่าประเทศต้นกำาเนิดเองเสียอีก	
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	 ระหว่างทางจากควิเบกกลับ	ลอง	ไอร์แลนด์	ได้แวะรับประทานกุ้งขนาดใหญ่แห่งรัฐเมน	

ที่เมืองฟรีปอร์ต	 ได้ชมบ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดี	 จอร์จ	 บุช	 ที่เคนนาบังปอร์ต	 

ไดเ้หน็โรงพยาบาล	เมาท	์โอเบริน์	เมอืงเคมบรดิจ	์รฐัแมสสาชเูสต	ทีป่ระสตูขิองพระบาทสมเดจ็ 

พระเจา้อยู่หวั	ฮสี	มาเจสตี	้คงิ	ภมูพิล	สแควร	์ซึง่เพิง่ทำาพธิเีปดิ	และไดน้ำารถยนตล์งแพขนานยนต	์

ข้ามจากนิว	ลอนดอน	รัฐคอนเนคติคัต	ไปลอง	ไอแลนด์	รัฐนิวยอร์ค

 
	 จากลอง	ไอแลนด์	ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่	ซิลเวอร์	สปริง	รัฐแมรี่แลนด์	ได้ไปชม 

แปลงทดลองการปลกูพชืแบบผสมผสานทีห่นา้กระทรวงเกษตร	กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ทีส่วนทดลอง

แห่งน้ี	ไดป้ลกูผกัชนดิตา่งๆ	สมนุไพร	และตน้ไมด้อกตา่งๆ	ผสมกนั	โดยไมต่อ้งใชย้าฆา่แมลงเลย	 

ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาที่เมืองบัลติมอร์	 มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์	 ที่เมืองแคนตอนวิลล์	 

อดีตผู้อำานวยการ	 ยู.ซิส.	 ซึ่งรู้จักกันมาช้านานได้นำาไปชมมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย	 ที่เมือง	

ชาร์ลอตต์วิลล์	 และพักที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบ	 เลค	 แอนนา	 เขตสป็อต	 ซิลวาเนีย	 

หลังจากน้ันอดีตอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย	ได้นำาไปชมเมืองฟิลาเดลเฟียอีก	2	วัน

 
	 ระหวา่งเดนิทางกลบัประเทศไทย	ไดแ้วะพกัทีบ่า้นของเพือ่นเกา่อกีคนหนึง่ทีฮ่าวาย	อกี	4	วนั	 

เพือ่นคนนีเ้ปน็อดตีนายทหารเรอื	เขาสรา้งบา้นโดยมือของตนเองคนเดยีว	โดยใช้เวลาถึง	18	ป	ี 

และยังคงสร้างต่อเติมอยู่เรื่อยๆ

	 22.	กรกฎาคม	2535	ไปชมงานมหกรรมดอกไมโ้ลก	(Floriade	1992)	ทีป่ระเทศเนเฮอรแ์ลนด	์ 

เป็นงานแสดงมหกรรมดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก	 สิบปีมีครั้งหนี่ง	 เป็นที่รวมของการแสดง 

เกีย่วกบัดอกไม้	รากเหง้าของตน้ไม้	ไม้พุม่	ไมด้อก	ไมป้ระดบั	รวมตลอดทัง้พชืผกัตา่ง	ๆ 	ทัว่โลก	 

ในเนื้อที่ทั้งหมดถึง	500	ไร่

 
	 ทีก่รงุอมัสเตอรด์มั	ไดล้งเรอืไปชมเรอืนชานบา้นช่องสองฟากฝัง่คลองซึง่มอียูอ่ยา่งมากมาย	 

ตลาดดอกไม้ทางน้ำา	ตลาดโบ๊เบ๊	สวนพฤกษศาสตร์	โรงงานเจียระไนเพชร	ย่านโคมแดง	ฯลฯ	

 
	 จากกรุงอัมสเตอร์ดัม	ได้บินไปกรุงเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ได้ไปชมน้ำาพุ	เจต	โด	 

นาฬิกาดอกไม้	พิพิธภัณฑ์สถานกิจกรรมกาชาด	ท่ีทำาการสหประชาชาติ	เมืองเก่า	พิพิธภัณฑ์นาฬิกา	 

เมืองตากอากาศ	 แอนซี	 ของประเทศฝรั่งเศส	 หลังจากนั้น	 ได้นั่งรถยนต์เดินทางต่อกับ	 

กดิากร	ประภัสสร	และ	กรวรรณ	องัคณารกัษ	์ไปชมเมอืงโลซาน	นาฬกิาแบบโบราณขนาดใหญ่	 

มหาวิทยาลัยโลซาน	ลาคลูส	เอ	มิจู	(ในฝรั่งเศส)	โน	ชาเตล	กรุงเบิร์น	โรงงานทำารองเท้าแบลลี่	 

เบเซล	 แบลค	 ฟอเรสต์	 (ในเยอรมนี)	 ไรน์	 ฟอลล์	 ซูริค	 เพื่อนัดพบกับ	 ชนิดา	 และดร.เจมส์	 

ซึ่งบินมาจากสหรัฐอเมริกา	

 
	 ชนิดาและดร.	 เจมส์	 ได้ขับรถยนต์พาไปเที่ยวประเทศออสเตรีย	 ระหว่างทางแวะพักที่

เมืองวาดูส	ประเทศลิกเตนสไตน์	ขับรถลอดอุโมงค์ยาวๆ	หลายสิบแห่งข้ามพรมแดนเข้าไปใน

ประเทศเยอรมน	ีและขา้มมาประเทศออสเตรยีใหมอ่กี	ไดแ้วะชมเมอืงอนิส์บรคู	เมอืงซาลซบ์รูก์	 

นาฬิกากลอดเกนสปิล	น้ำาพุเล่นกล	วัดเมลด	แอบเบย์	เวียนนา	วูด

22



	 ทีก่รงุเวยีนนา	ไดช้มพระราชวงัซอนบรนุ	วงัเบลวาแดร	์โบสถเ์ซนต	์สตเีฟน	นาฬกิาแองเกอร์	 

ตลาดขายศิลปวัตถุกลางแจ้ง	ตลาดนัดฟลีมาร์คเก็ต	ตลาดสดแนสมาร์คเก็ต	และได้นัดพบกับ	

กิดากร	 ประภัสสร	 และกรวรรณ	 ซึ่งเดินทางอ้อมไปชมรัฐบาวาเวีย	 ในประเทศเยอรมนีก่อน	 

ไดไ้ปชมสะตาด	ปารค์	อนสุาวรยี	์โจฮนั	สะเตรา๊ส์	การแสดงดนตรกีลางแจง้	การเตน้รำาประกอบ

บทเพลงบลู	ดานูบ

 
	 หลังจากนั้น	ได้เดินทางไปกรุงบูคาเรสต์	ประเทศโรมาเนีย	ได้ชมประเทศโรมาเนียย่อส่วน	

ซึง่มสีิง่กอ่สรา้งสำาคัญทัว่ประเทศ	70	แหง่	จำาลองมาไวใ้หช้มในพพิธิภณัฑก์ลางแจง้	ถนนดาเลยี	

วคิตอเรยี	สวนสาธารณะซสิมิกิว	สถานทีฝ่กึอบรมนกักายกรรม	สถาบนัชะลอความชราแหง่ชาต	ิ

หมู่บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	หมายเลข	6	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	ตลาดสด	พระราชวังฤดูร้อน	

ปราสาทแดรกกูล่า	เมืองตากอากาศคอนสะแตนต้า	และทะเลดำา

	 23.	เมษายน	2536	ไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์	พร้อมกับ	กิดากร	ประภัสสร	และกรวรรณ	

อังคณารักษ์	 ได้ไปชมสถานที่สำาคัญต่างๆ	 ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์	 รวมตลอดทั้งโลกใต้ท้องทะเล 

ที่เกาะเซนโตซ่า

	 24.	สิงหาคม	2536	 ไปชม	พระราชวังบัคกิงแฮม	ประเทศอังกฤษ	พร้อมกับชนิดา	และ	

ดร.เจมส์	เฟรด	วชิารต์	หลงัจากพักอยู่ในลอนดอน	4	วัน	ชนดิา	และ	ดร.เจมส์	ไดข้บัรถพาไปชม 

สถานท่ีสำาคญัตา่งๆ	ทัง้ในประเทศองักฤษและสกอ๊ตแลนด	์เชน่	สวนพฤกษศ์าสตร	์ควิ	พระราชวงั 

วินด์เซอร์	รอแยลตี้	แอนด์	เอมไพร์	เอ็กซิบิชั่น	อัลเวสตัน	แมนเนอร์	โฮเต็ล	(อายุกว่า	500	ปี)	 

เมืองสะแตรตฟอร์ด	อัพพอน	เอวอน	(ชมละคร	“เวนิสวาณิช”	ที่โรงละครเช็คสเปียร์)	สถานที่

สำาคัญต่าง	ๆ 	เกี่ยวกับเช็คสเปียร์	ปราสาทวอริค	(อายุกว่า	1,000	ปี)	ฮิตโคต	แมนเนอร์	การ์เด้น	 

เลค	 ดิสตริค	 เดอะ	 สะวอน	 โฮเต็ล	 บนฝั่งทะเลสาปกราสเมียร์	 (โรงเตี๊ยมอายุกว่า	 300	 ปี)	 

โดฟ	คอตเตจ	ของวลิเลยีม	เวดิสเวธิ	พิพธิภณัฑเ์วิดสเวิธ	พรมแดนสกอ๊ตแลนด	์ปราสาทสะเตอรล์งิ	 

กรุงกลาสโกว	อาร์กายล์	อาร์เขต	หมู่บ้านลัสส์	ทะเลสาบ	ล๊อค	โลมอนด์	เกลน	โค	ลอค	เนสส์	

สนามรบคัลโลเดน	(บอนนี	ปริ๊นซ์	ชาร์ลี)	พิพิธภัณฑ์ของแคลน	แม็คแฟร์สันที่เมืองนิวตันมัวร์	

ปราสาทดัลเฮ้าส์ซี่	 (อายุกว่า	1,200	ปี)	เอดินเบอระ	มิลิตารี่	แทตตู	ราชสโมสรกอล์ฟอันเป็น

โบราณยิง่แหง่เซนต	์แอนดรสู	์พรมแดนประเทศองักฤษ	ยอรค์	(อายกุวา่	2,000	ป)ี	ปราสาทโฮเวริด์	 

ชาร์ตเวลส์	 เฮ้าส์	 ของเซอร์	 วินสตัน	 เชอร์ชิลล์	 คฤหาสน์	 ซีสซิงเฮิรสต์	 โบสถ์แคนเตอ์เบอร่ี	 

ไวท์คลีฟ	 แห่งโดเวอร์	 โฟลคสะโตน	 สนามรบเฮสติ้ง	 ไบรตัน	 เซาธ์แธมป์ตัน	 สโตนเฮนจ์	 

ลองลีด	เฮ้าส์	บาธ	และพักผ่อนที่กรุงลอนดอนอีก	7	วัน

	 25.	พฤษภาคม	2537	ไปเทีย่วประเทศปอรต์เุกส	เปน็เวลา	9	วนั	ไดช้มสถานทีส่ำาคญัตา่ง	ๆ 	 

ในกรงุลสิบอน	เชน่	รอสสโิอทีก่ลางใจเมอืง	ปราสาท	เซนต	์จอรจ์	ซึง่สงูตระหงา่นมองเหน็ไดท้ัง้เมอืง	 

อัลฟามาที่เก่าแก่	จัตุรัสม้าดำา	หอคอยเบเลม	อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ	และวัดเจโรนิโมสซึ่งม ี

หนิมคีา่ประดบัสวยงามแบบลกูไมถั้ก		นอกกรงุลิสบอน	ไดไ้ปเทีย่ว	ซนันี	่โคสต	์เมอืงตากอากาศ 

เอสโตริล	อ่าวกาสไกส์	 แหลม	 โบคา	 โด	อิลเฟอโน	คาโบ	ดา	 โรคา	 ซึ่งเป็นจุดตะวันตกที่สุด 
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ของทวีปยุโรป	เมืองปราการโอบิโดส	ปูซาดา	โด	คาสเตลโล	เมืองฟาติมา	ชมการทำาทองหยิบ 

และฝอยทอง	ขนานแทแ้ละดัง้เดมิ	เลน่กอล์ฟทีส่นาม	เพนยา	ลองก้า	เมืองตากอากาศซนิตรา้	ไพน์	 

คลิฟฟ์	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	ที่แคว้นอัลกราฟ	สวรรค์ของนักกอล์ฟ

 
	 หลังจากนั้น	ได้แวะเที่ยว	เฟรนช์	ริเวียร่า	3	วัน	ที่เมืองนีซ	ไปเที่ยวที่	ลา	พรอมเมอนาด	

เดอ	อังแกล	ตลาดดอกไม้	ตลาดเก่ากลางแจ้ง	ป้อมปราการโบราณ	มองต์โบรอน	สวนกุหลาบ	

โบสถ์รัสเซีย	ภัตตาคารชานเตอเคลอ	วันรุ่งขึ้นไปเที่ยว	มอนเต	คาร์โล	และ	รัฐโมนาโค	ท่าเรือ

ยอร์ชวิลเลอฟรังค์และแหลมเฟเรต์	พระราชวังของเจ้าชายโมนาโค	พิธีเปลี่ยนยามรักษาการณ์

ของทหารราชองครักษ์	 โบสถ์และสถานที่ไว้ศพของเจ้าหญิงเกรซ	 เคลลี่	 เส้นทางที่ใช้แข่งรถ	 

โมนาโค	กรงัด	์ปรซี	์กาสโิน	และคาเฟ	เดอ	ปารส์ี	ชายหาด	ลารว์อตโตและบลุเลอวารด์	ปรสิเซส	 

เกรสส	วนัสุดทา้ยไดไ้ปเทีย่วเมืองคานส์	ไดช้ม	ลา	ครวัแซตต์	ลารู	ดงัทเิบส	เดอะ	ฟลิม์	เฟสตวิลั	

พาเลซ	ซเูกต์	ววิพอยต	์เลอ	กอลฟ	เดอ	นาปเูล	เมอืงกราสส์	เมอืงหลวงของการทำาน้ำาหอมแหง่

โลก	โรงงานทำาน้ำาหอม	หมู่บ้านเซนต์	ปอล	เดอ	วังซ์	ซึ่งเป็นหมู่บ้านสมัยเมดดิอีวัล	ตั้งอยู่บน 

ยอดเขาสูง

 
	 หลงัจากนัน้	แวะเทีย่ว	ปารสี	อกี	7	วนั	เพือ่ระลกึถงึความหลงัเมือ่ครัง้ยงักระชุม่กระชวยอยู	่ 

ได้ชมสถานที่สำาคัญต่างๆ	ในกรุงปารีสอย่างทั่วถึง	ประเทศฝรั่งเศสย่อส่วน	(France	Miniature)	

เออโร	ดสินยีแ์ลนด	์เลน่กอลฟ์ทีส่นามกอลฟ์	ปารสี	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	กอลฟ์	คลบั	รบัประทาน

อาหารค่ำาที่	“ลา	แบลล์	ฟรานซ์”	ภัตตาคารบนหอไอเฟิล	ชมลิโด	รีวิว	ฯลฯ

 
	 26.	ตุลาคม	2537	ไปเที่ยว	ประเทศอิตาลี	เป็นเวลา	15	วัน	นอกจากสถานที่สำาคัญต่าง	ๆ 	 

ในกรุงโรมแล้ว	ได้ชมเมือง	ปอมเปอี	คาปรี	ซอเรนโต	แอสซีซี	รัฐซาน	มาริโน	เวนิส	เกาะบูราโน	

ย่านทะเลสาบทางตอนเหนือ	เมืองเวโรนา	ลูกาโน	เจนัว	ปีซ่า	ฟลอเร้นซ์	เซียน่า	ฯลฯ

 
	 หลังจากประเทศอิตาลี	 ได้ไปเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก	 โรงงานเครื่องกระเบื้องเคลือบ	 

วลิเลอรวั	เอต	์โบช	สนามกอลฟ์ลกัเซมเบริก์	และประเทศเบลเยีย่ม	ไดไ้ปชมพพิธิภณัฑท์างการ 

สูร้บทีเ่มอืงบาสโตน	ทีก่รงุบรสัเซล	ไดไ้ปชมสถานทีส่ำาคญัตา่ง	ๆ 	แมนนาเกน้	พสิ	มนิ	ิยโุรป	เอก็ซบิติ	 

(ที่รวมแบบย่อส่วนสถานที่สำาคัญต่าง	ๆ	ของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป	ทั้ง	12	ประเทศ)	

หมู่บ้านแบบดั้งเดิมของเบลเยี่ยม	 ออตโตเมี่ยม	 ในการแสดงมหกรรมโลก	 กรุงแอนต์เวิร์ป	

ศูนย์กลางการเจียระไนเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก	พิพิธภัณฑ์การสู้รบที่เมืองวอเตอร์ลู	ฯลฯ

	 27.	มีนาคม	2538	ไปทัศนาจร	ประเทศฟิลิปปินส์	7	วัน	ในระหว่างที่คุณวิญญูไปแข่งขัน	 

The	 13Th	 ASEAN	 Amateur	 Open	 Golf	 Championship	 and	 Tournament	 ได้ชมสถานที ่

สำาคญัตา่ง	ๆ 	ทัง้ในกรงุมะนลิาและเมอืงใกลเ้คยีง	ระหวา่งเดนิทางกลบัประเทศไทย	ไดแ้วะเทีย่ว	

ประเทศบรูไน	และ	รัฐซาราวัค	ประเทศมาเลเซีย	5	วัน	ได้ชมหมู่บ้านน้ำาทางเรือ	สถานที่สำาคัญ

ในกรุงบันดาร์	เสรี	เพกะวัน	ไกดา	คินนาบาลู	สถานที่ตากอากาศลาบวน	ฯลฯ	
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	 28.	กรกฎาคม	2538	จากกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ขึ้นรถไฟลอดใต้ทะเล	(Chunnel)	

ไป	 กรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 พักอยู่กรุงปารีส	 4	 วัน	 เพื่อชมงานฉลองวันชาติของฝรั่งเศส	 

หลังจากนั้นได้ขึ้นรถไฟโบราณ	V.S.	Orient	Express	จากเมืองเซาธ์แธมตัน	กลับกรุงลอนดอน	

หลังจากนั้นได้ไปเที่ยว	ประเทศสก๊อตแลนด์	ภาคเหนือ	อีก	10	วัน	ได้ชมโรเบิรต	เบิรน	คันทรี	 

เดอะ	 บอนนี่	 แบงค์	 ออฟ	 ล็อค	 โลมอนด์	 เกาะสกาย	 จอนห์	 โอ	 โกรตส์	 (จุดเหนือสุดของ

ประเทศสก๊อตแลนด์)	เมืองดันโรบิน	ดอร์นอค	อินเวอร์เนสส์	คัลโลเดน	มัวร์	คอว์เดอร์	คาสเซิล	 

โรงตม้กลัน่สกอ๊ต	วสิกี	้เกลนลเิวต	แคลว่า	แครน์	บลัโมรัล่	คาสเซลิ	เดอะ	รอแยล	ไฮแลนด	์เกมส	์

เดอะ	สกนู	พาเลซ	ราชสโมสรกอลฟอั์นเปน็โบราณยิง่แหง่เซนต	์แอนดรส์ู	ปราสาทเอดนิเบอระ	 

โฮลีรูด	พาเลซ	และงานเลี้ยงรับรองและการแสดงแบบพื้นเมืองของสก๊อตแลนด์ตอนเหนือ

	 29.	พฤษภาคม	2539	ไปทศันาจร	ประเทศยเูครน	3	วัน	ไดช้มกรงุเคยีฟ	โบสถ	์เซนต	์แอนดรสู	์ 

วัดแห่งถ้ำา	เพชเชอสก้า	ลาฟรา	ลงเรือล่องตามลำาน้ำาดะเนียปเปอร์	ชมบัลเล่ต์	ที่โรงละครแห่ง

ชาติ	และเมืองชนบทใกล้	ๆ	กรุงเคียฟ

 
	 หลังจากนั้นได้ไปทัศนาจร	ประเทศรัสเซีย	7	วัน	ในกรุงมอสโก	ได้ชมตลาดใหญ่กลางแจ้ง

ท่ีอิสเมลเลิฟสกี	 ปาร์ค	 จุดชมเมืองบนยอดเขาเลนิน	 มหาวิทยาลัยมอสโก	 สถานีรถไฟใต้ดิน 

ซึง่สวยงามมาก	3	แหง่	พระราชวงัเครมลนิ	พพิธิภณัฑส์ะเตต	อารม์โมรี	่จตัรุสัแดง	โบสถ	์เซนต	์บาซลิ	 

วัดเซนต์	ซาร์กอสค์	และการแสดงบัลเล่ต์	ที่โรงละครบอลชอย

 
	 ที่กรุงเซนต์	 ปีเตอร์สเบิรก	 ได้ชมพิพิธภัณฑ์เฮอมิเตจ	 การแสดงละครสัตว์	 ป้อมปีเตอร์	

แอนด์	ปอลล์	โบสถ์	เซนต์	ไอแซค	พระราชวังฤดูร้อน	ซาร์สะโก	เซโล	ปีเตอร์ฮอฟ	และได้ลงเรือ 

ในแม่น้ำานีวา	

สุขภาพอนามัย

	 โดยทั่วไปแล้ว	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	เป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยดี	ร่างกายและ

จิตใจสมบูรณ์แข็งแรง	เมื่อเยาว์วัยได้เล่นกีฬาต่างๆอยู่เป็นประจำา	เช่น	เนตบอล	วิ่งผลัด	เทเบิล

เทนนิส	และเคยร่วมแสดงละครให้โรงเรียนหลายครั้ง

 
	 พ.ศ.	 2507	 คุณวิญญู	 อังคณารักษ์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 

คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ได้ลาออกจากงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	เพื่อติดตามไปอยู ่

ต่างจังหวัดด้วยกัน	 คุณหญิงสุภางค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 

ด้วยความเข้มแข็ง	ได้นำาคณะกรรมการและสมาชิกอาสากาชาดจังหวัดไปเยี่ยมเยียนประชาชน

ตามทอ้งทีห่า่งไกลทรุกนัดารอยูเ่สมอโดยทัว่ถึงทัง้จงัหวัดตลอดเวลา	ครัง้หน่ึง	ไดน้ำาคณะกรรมการ 

และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ไปเยี่ยมเยียนราษฎรและเด็กยากจนถึงกิ่งอำาเภอปทุมรัตน์	

หนทางท่ีไปกนัดารมาก	เปน็ทางลำาลองซึง่เตม็ไปดว้ยหลมุบอ่	บางครัง้รถจีป๊กลางตอ้งขบัลงหว้ย	 

ลำาธารดว้ยความยากลำาบาก	น้ำาขึน้สงูถงึคอ่นคนัรถ	บางตอนกต็อ้งลงเดนิ	ในคนืกอ่นวนัเดนิทาง	 

ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก	 แต่ด้วยความสำานึกในหน้าที่คุณหญิงสุภางค์ก็นำาคณะออกเดินทาง
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ตามกำาหนด	 โดยออกเดินทางตั้งแต่เวลา	 04.00	 น.	 บุกป่าฝ่าน้ำาไปด้วยความยากลำาบาก	 

ไปถงึกิง่อำาเภอปทมุรตันเ์มือ่เวลาประมาณ	11.00	น.	เมือ่เยีย่มเยยีนราษฎรและเดก็ยากจนแลว้

ก็ต้องเดินทางกลับทันที	ระหว่างเดินทางกลับ	ฝนได้ตกลงมาอีกอย่างหนัก	กว่าจะกลับถึงที่พัก 

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก็เป็นเวลา	 04.00	 น.	 ของวันรุ่งขึ้น	 เท่ากับต้องเดินทางและปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นเวลาถึง	24	ชั่วโมงเต็ม	โดยไม่ได้พักหลับนอนเลย

 
	 พ.ศ.	2509	คุณวิญญู	อังคณารักษ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ซึ่งเป็น 

จังหวัดที่มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายค่อนข้างรุนแรง	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 

ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะนายกเหลา่กาชาดจงัหวดัอดุรธานดีว้ยความเขม้แขง็มากขึน้	ในตอนนัน้	 

คณะแพทย์อาสาจากศิริราชพยาบาล	 ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลอุดรธานี	 และ 

สถานีอนามัยตามอำาเภอต่าง	ๆ 	คุณหญิงสุภางค์	ได้นำาภริยาข้าราชการและภริยาพ่อค้าไปช่วยเหลือ 

สนบัสนนุการทำางานของคณะแพทยอ์าสาอยา่งเตม็ที	่และตอ่มาก็ไดจ้ดัตัง้อาสากาชาดขึน้เปน็

จังหวัดที่สองของประเทศไทย	และได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการผู้แทนเหล่ากาชาด	ภาค	4

 
	 เม่ือเดือนกันยายน	 2509	 เกิดน้ำาโขงท้นฝั่ง	 น้ำาท่วมใหญ่ทั้งจังหวัดหนองคายและ 

จงัหวดัอดุรธานี	คุณหญงิสภุางค์	ไดน้ำาเหล่ากาชาดเขา้ปฏบิตังิานชว่ยเหลืออุทกภยัอยา่งเตม็ที	่ 

ท้ังในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง	ต้องปฏิบัติงานกันตลอดท้ังวันเป็นระยะเวลา	1	เดือนเศษ	 

จนกงศุลใหญ่อเมริกัน	 ผู้อำานวยการยูซิสประจำาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และผู้บัญชาการ

กองทัพอากาศอเมริกันประจำาประเทศไทย	 ได้ร่วมกันเสนอไปกระทรวงการต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา	 ให้ทุน	 Leader	 Grant	 ไปดูงานกาชาดและสังคมสงเคราะห์ในสหรัฐอเมริกา	 

เป็นเวลา	3	เดือน

 
	 เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2509	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีที่ถูกน้ำาท่วม	 เสด็จเปล่ียนเครื่องบิน

ที่สนามบินอุดรธานี	 แล้วเสด็จไปจังหวัดหนองคายโดยเฮลิคอปเตอร์	 ตอนเย็นตามกำาหนด

จะเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์	 มาเปลี่ยนขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งที่สนามบินอุดรธานี	 เสด็จกลับ

กรุงเทพมหานคร	 แต่ที่กรุงเทพฯ	 เกิดมีพายุหนัก	 จำาเป็นต้องประทับแรมที่จังหวัดอุดรธานี 

โดยไมม่หีมายกำาหนดการ	คุณหญงิสภุางค	์อังคณารกัษ	์ไดเ้ปน็กำาลังอยา่งสำาคญัในการเตรยีมการ 

ถวายพระกระยาหาร	จัดที่ประทับแรม	ฉลองพระองค์	ฯลฯ	จนเกือบไม่ได้นอนเลยตลอดทั้งคืน	

รายละเอียดโปรดอ่านในบทความ	“ชีวิตภริยาข้าราชการหัวเมือง”	

 
	 ต่อมาเม่ือคุณวิญญู		อังคณารักษ์	ได้รับแต่งต้ังมารับราชการท่ีกรมการปกครอง	คุณหญิงสุภางค์ 

ก็ยังคงชว่ยเหลอืงานกาชาดอยา่งเขม้แขง็	เวลามงีานกาชาดประจำาปกีไ็ปประจำาอยูท่ีร่า้นพฤกษา

กาชาดของกรมการปกครองตลอดทั้งวัน	 จนเวลาประมาณ	 24.00	 น.	 หลังจากนั้นบางครั้ง	 

ต้องกลับมาจัดเตรียมรางวัลสำาหรับพฤกษากาชาดวันรุ่งขึ้นอีกตลอดทั้งคืน	
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	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2519	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ได้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิอาสารักษาดินแดน 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้น	 ได้มีการจัดทำา	 “น้ำาพริกน้ำาใจ”	 ออกไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลืออาสา

รักษาดินแดน	 ตำารวจ	 ทหาร	 ในท้องที่ห่างไกลทุรกันดารและในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้าย	

ในการนี้	คุณหญิงได้นำาลูกสาวและลูกชายไปด้วย	เพื่อจะได้เห็นความยากลำาบากในการปฏิบัติ

หน้าที่ของอาสารักษาดินแดน	ตำารวจ	และทหาร	

 
	 ในการนำาน้ำาพริกน้ำาใจและผ้าพลาสติกอรรถประโยชน์	 ไปมอบอาสารักษาดินแดนในเขต

ปฏิบัติงานที่รอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์	 /	 พิษณุโลก	 คณะที่ไปถูกดักซุ่มโจมตีระหว่างทาง	 อ.ส.	 

ซึง่ปฏบิตัหินา้ทีคุ่ม้กนัถกูยงิบาดเจบ็	3	คน	แตค่ณะกต็ดัสนิใจปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปจนเสรจ็เรยีบรอ้ย

	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ได้เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่	 พ.ศ.	 2509	 ได้เป็นสมาชิกของ 

สนามกอล์ฟต่างๆ	คือ	

 
	 1.	 สนามกอล์ฟราชตฤณนามัยสมาคม	

	 2.	 สนามกอล์ฟกองทัพบก

	 3.	 สมาชิกเริ่มแรกสนามกอล์ฟสวนสามพราน

	 4.	 สมาชิกเริ่มแรกสนามกอล์ฟนวธานี	และเป็นกรรมการตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน

	 5.	 สนามกอล์ฟบางกอก	กอล์ฟ	คลับ

 
	 คุณหญิงเคยเล่นกอล์ฟในต่างประเทศหลายประเทศ	เคยเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟต่างๆหลายคร้ัง	 

และเคยชนะเลศิประเภทสภุาพสตร	ีในการแขง่ขนักอล์ฟประเพณชีมรมนกัศกึษา	ว.ป.อ.	(รวมรุน่)	 

เมือ่	พ.ศ.	2516	เม่ืออาย	ุ60	เศษ	คุณหญงิกย็งัคงเล่นกอล์ฟเปน็ประจำาอยูเ่สมอ	สามารถขบัรถ 

ไปจ่ายตลาดเอง	และขับรถรับส่งหลานไปโรงเรียนตลอดมา

 
	 เมือ่วนัพุธที	่11	กันยายน	2539	เวลาประมาณ	01.30	น.	คณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์เริม่รูส้กึ

จกุหนา้อก	ชนดิทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่น	จงึนำากระเปา๋ไฟฟา้มาวางทบัทีห่นา้อก	อาการกท็รง	ๆ 	อยู่	 

ไม่ร้ายแรงมากนัก	คุณวิญญู	ได้ถามว่าจะไปโรงพยาบาลหรือไม่	คุณหญิงก็บอกว่ารอดูอาการก่อน

 
	 เช้าวันนั้น	 คุณหญิงสุภางค์ยังคงขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว	 หลังจากนั้น

ขับรถไปจ่ายตลาด	 และกลับมาทำากับข้าวเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำา	 ตอนบ่าย 

คุณวิญญูเค่ียวเข็ญให้ไปโรงพยาบาล	คุณหญิงได้ไปพบแพทย์หญิงพจนารถ	ละอองศิริ	ซ่ึงเป็นแพทย์ 

ที่ดูแลอยู่เป็นประจำา	ที่โรงพยาบาลพญาไท	2	แพทย์หญิงพจนารถตรวจแล้วจึงส่งต่อให้แพทย์

หญงิรชัน	ีผู้เชีย่วชาญโรคหวัใจ	หลงัจาก	ultrasound	และเจาะเลือดแล้ว	แพทยห์ญงิรชันกีส่็งไป 

ที่ห้อง	C.C.U.	(Cardiac	Care	Unit)	ทันที	และอยู่ในห้องนั้นจนถึงวันที่	13	กันยายน	2539	

 
	 เน่ืองจากโรงพยาบาลพญาไท	2	ในตอนนัน้	ยงัไมม่หีอ้งผา่ตดัโรคหวัใจ	นายแพทยป์ระสาท	

เหล่าถาวร	 ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ	 จึงดำาเนินการเคลื่อนย้ายคุณหญิงสุภางค์	 ไปที่โรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา้	เม่ือวนัเสารท์ี	่14	กันยายน	2539	เขา้รบัการรกัษาทีห่อ้ง	V.I.P.	ของหอ้ง	C.C.U.	
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	 วันจันทร์ที่	 17	 กันยายน	 2539	 เวลา	 10.45	 น.	 ดำาเนินการตรวจสมรรถภาพหัวใจ	 

(Echocardiography)	

 
	 วันอังคารที่	 18	กันยายน	2539	 เวลา	10.30	น.	นำาเข้าห้อง	Cardiac	Catheterization	 

Lab	ดำาเนินการฉีดสีและสวนหัวใจ	เป็นเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง

 
	 วันศุกร์ที่	 21	กันยายน	2539	 เวลา	 15.45	น.	นายแพทย์สถิตย์	 เรืองดิลกรัตน์	 ให้การ 

ตรวจรักษาเกี่ยวกับเรื่องทางเดินปัสสาวะ

 
	 หลังจากนั้นก็พักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง	V.I.P.,	C.C.U.	อีก	3	วัน	จึงกลับบ้านได้

 
	 คุณหญิงได้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของนายแพทย์อย่างเคร่งครัด	 รับประทานยาและไป 

พบแพทยต์ามกำาหนดเวลาทกุครัง้	ออกกำาลงักายโดยสม่ำาเสมอทกุวนั	รบัประทานอาหารทีไ่มเ่คม็	 

ไม่มัน	ไม่เผ็ดจัด

 
	 เมื่อวันอังคารที่	5	มกราคม	2542	นายแพทย์ประสาท	เหล่าถาวร	ได้ทำา	balloon	หัวใจ 

ใหค้ณุหญงิสภุางค์อกีครัง้หน่ึง	พักอยูใ่นโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า	5	วนั	หลังจากนัน้	รา่งกาย

ก็แข็งแรงเป็นปกติ	 แต่ก็ยังคงระมัดระวังปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของแพทย์อย่างเคร่งครัด	 

ทั้งในด้านการรับประทานอาหารและการออกกำาลังกายโดยสม่ำาเสมอตลอดมา	
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ช่วงสุดท้ายของ ดร.วิญญู - คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์

นายกองใหญ่ ดร.วิญญู อังคณารักษ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. 3

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

4 มิถุนายน 2468 - 17 เมษายน 2563

นายกองโท คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ ท.ม., จ.จ., ภ.ป.ร. 4

ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คนแรก)

15 สิงหาคม 2472 - 30 พฤษภาคม 2563

	 ชว่งทีผ่า่นมา	ตัง้แต	่วนัที	่26	มนีาคม	2563	วันที	่พรก.	ฉกุเฉนิ	เริม่มผีลในประเทศไทย	จนถงึวันนี	้ 

วันที่	 15	 เมษายน	2563	รวม	21	วันพอดี ผมก็มีความจำาเป็นต้องฝ่าฝืนมาตรการ	 “อยู่บ้าน	 

หยุดเชื้อ	 เพ่ือชาติ”	 โดยเฉพาะในส่วนของ	 “อยู่บ้าน”	 เพราะต้องขับรถออกจากบ้านทุกวัน 

ไมต่่ำากวา่วนัละ	2	รอบ	ทัง้ๆ	ทีบ่างกรณเีขาจำาแนกผมไว้ในกลุ่ม	“ผูเ้ปราะบาง”	คอืผูสู้งอาย	ุ60+	 

แถมช่วงนี้ยังได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	 หรือ	 

เครื่อง	 ventilator	 ที่ใครๆ	 ก็พูดถึงว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม 

เป็นการด่วนทั้งประเทศ	 และทั้งโลก	 เพื่อพยุงชีวิตผู้ป่วยวิกฤติที่ระบบหายใจไม่ทำางาน	 

จากปอดอักเสบ/ปอดบวม	 อันเป็นผลมาจากการติดเชื้อ	 Coronavirus	 ที่มีชื่อเป็นทางการว่า	

COVID-19	ที่กำาลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก	(pandemic) 

เรื่องมีอยู่ว่า...

	 คณุปู	่(คอืคณุปูข่องลกูผม)	/	คณุพอ่ผม	นายกองใหญ	่ดร.วญิญ	ูองัคณารกัษ ์ซึง่อกี	2	เดอืน 

จะอายุครบ	95	ปี	เพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านในวันนี้	 วันที่	15	เมษายน	2563	

หลังจากอยู่โรงพยาบาล	21	วัน	(ในนั้นเป็น	ICU	ซะ	7	วันแรก	ที่เหลืออีก	14	วันในห้องปรกติ)	

เนื่องจากคุณปู่มีอาการหอบ	หายใจไม่สะดวกเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่	26	มี.ค.	63	ก่อนหน้านั้น 

คืออังคารที่	 24/3	 หลังอาหารเช้าอาเจียนนิดหน่อยแล้วก็มีไข้อ่อนๆ	 ได้ทาน	 Tylenol	 1	 เม็ด	 

แล้วก็นอนพัก	จากนั้นก็อาการดีขึ้น	ไม่มีไข้	แต่ขับถ่ายน้อยลง	วันพุธ	25/3	ก็ยังปกติดี	สัปดาห์

ก่อนหน้าน้ันคือ	 พุธที่	 18/3	 ไปพบแพทย์ที่	 รพ.	 เพื่อฉีดยาลดความดันตา	 พฤหัสที่	 19/3	 

ก็ไปที่	รพ.	อีกเพื่อแกะผ้าปิดตาออก	แล้ววันศุกร์ที่	20/3	ก็ไปตัดผมที่ร้านประจำา	จริงๆ	แล้ว

ก็ขอร้องว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะมีความเสี่ยง	 แต่ก็ยืนยันจะไปเพราะถ้าไม่ไปฉีดยาตา

ตามรอบประจำา	อาการสายตาจะแย่ลงเรื่อยๆ	จนอาจทำาให้มองไม่เห็น	ก็เลยต้องยอมให้ไป
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	 จนบา่ยพฤหสัที	่26/3	คณุพอ่หายใจไมส่ะดวก	หอบ	ตอ้งหายใจทางปาก	เลยตดัสนิใจรบีพา 

มาเข้า	ER	 (Emergency	Room	-	ห้องฉุกเฉิน)	ที่โรงพยาบาล	คุณหมอคุณพยาบาลก็รีบช่วย	 

ด้วยการสอดท่อช่วยหายใจเข้าไปในปาก	 (ventilator)	 เครื่องมือแพทย์ที่ตอนนี้ใครๆ	 ก็พูดถึง	

เพราะเป็นเครื่องช่วยหายใจสำาหรับผู้ป่วย	 COVID-19	 ที่เชื้อเข้าปอดแล้วคนไข้เป็นปอดบวม/

ปอดอักเสบ	 ไปรบกวนระบบทางเดินหายใจ	 เมื่อคุณพ่อเข้ามา	 รพ.	 ด้วยอาการระบบ 

ทางเดินหายใจแบบนี้	 ก็เลยต้องซักประวัติเป็นการใหญ่	 คุณหมอคุณพยาบาลแต่ละท่านก็	 

PPE	เพียบ	ทั้ง	mask,	face	shield	ถุงมือ	ซึ่งก็เป็นธรรมดาเพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าคนไข้ที่มา	ER	

แตล่ะคนเปน็อะไรกนับา้ง	แลว้กซ็กัประวตั ิ	กเ็ลยเลา่ใหฟ้งัวา่สปัดาหท์ีแ่ลว้ไปหาหมอที	่รพ.	2	ครัง้	 

ไปตัดผมครั้งนึง	 นอกนั้นอยู่บ้านตลอด	 คนใกล้ชิดก็ไม่ได้ไปไหน	 ผมและครอบครัวก็ไม่ได้ไป

สถานท่ีเสี่ยงต่างๆ	 ไม่ได้ไปต่างประเทศปีกว่าแล้ว	 ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง	 ดูแล้ว 

ก็ไม่น่าจะใช่	 COVID-19	 เขาก็ถามว่าจะตรวจไหม	 แต่เนื่องจากไม่มีประวัติเสี่ยง	 ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายเอง	 ก็เลยบอกไปว่าตรวจเหอะ	 เพราะอาการก็คล้ายๆ	 ที่เรารับทราบกัน  	 และการ

ท่ีไป	 รพ.	 เมื่อสัปดาห์ก่อน	 ก็มีโอกาสรับเชื้อ	 ที่เรียกว่า	 Hospital-Acquired	 Infection	 (HAI)	 

หรือ	Health	Care-Associated	Infection	(HCAI)	ซึ่งเป็นเหตุผลที่ช่วงนี้ต้องงดผู้สูงอายุไป	รพ.	 

(ถ้าไม่ฉุกเฉินจำาเป็นจริงๆ	 โดยถ้าต้องรับยาก็ให้ญาติหรือผู้อื่นไปรับแทน)	 จริงๆ	 ไม่ต้อง 

ผู้สูงอายุหรอก	ช่วงนี้ไม่ว่าใครก็ไม่ควรไป	รพ.	นอกจากจำาเป็นยิ่งยวดจริงๆ 

  	 
	 จาก		ER		กย็า้ยไปอยูห่อ้ง	ICU	(Intensive	Care	Unit	-	หอผูป้ว่ยวกิฤต)ิ	วนัแรกๆ	ทีอ่ยู	่ICU	 

นอกจากหายใจไม่สะดวก	 ชีพจรเต้นเร็วและไม่สม่ำาเสมอ	 ความดันสูงกว่าปกติ	 อัตราการใช้ 

ออกซิเจนใช้ได้	อัตราการหายใจสูงกว่าปกติแล้ว	คุณพ่อยังมีอาการท้องแข็ง	ปริมาณเม็ดเลือดขาวสูง	 

คุณหมอเจ้าของไข้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปอด	 นอกจากนั้นยังมีคุณหมอด้านลำาไส้	 คุณหมอ 

ด้านหัวใจ	 และคุณหมอประจำา	 ICU	 หมุนเวียนกันมารักษา	 เนื่องจากเม็ดเลือดขาวสูง	 และ 

ท้องแข็ง	ขับถ่ายน้อยกว่าปกติ	บวกกับไม่มีประวัติเสี่ยง	อาการไม่บ่งชี้ไปยัง	COVID-19	แต่บ่งชี ้

ไปยงัการตดิเชือ้แบคทเีรยีซะมากกวา่	ซึง่อาจตดิทีล่ำาไสแ้ลว้ไปปอด	หรอืจากปอดไปลำาไสก้เ็ปน็ได	้ 

เพราะมกีารปอดอกัเสบบางสว่นดว้ย	ระหว่างน้ันก็ยงัใช้เครือ่งช่วยหายใจ	(ventilator)	อยูต่ลอด 

เพราะหายใจเองไม่ได้	 ให้น้ำาเกลือ	 ให้อาหารทางสายยาง	 แต่ก็ตอบสนองต่อการรักษา 

และยาดีขึ้นเป็นลำาดับ	 ท้องน่ิมลง	 ลำาไส้ทำางานดีขึ้น	 (จากที่วันแรกๆ	 ลำาไส้ไม่ทำางานคือ 

ไม่เคลื่อนไหว)	เม็ดเลือดขาวลงลด	ไม่มีไข้	แสดงว่าเชื้อแบคทีเรียทะยอยลดลง 

	 อาการกท็รงๆ	อยู	่ระหวา่งนัน้กร็อผล	Coronavirus	ไปดว้ย	จนเยน็วนัที	่29/3	ซึง่เปน็วนัที	่4	 

ใน	 ICU	 คุณพยาบาลก็แจ้งว่าได้ผล	 COVID-19	 เป็นลบ	 ก็ค่อยสบายใจขึ้นบ้าง	 ว่าสรุปแล้ว 

ติดเชื้อแบคทีเรียจริงๆ 
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	 ก่อนหน้านั้น	1	วัน	คือ	28/3	คุณหมอได้หรี่	ventilator	และเริ่มให้หายใจเองร่วมกับเครื่อง	

พอ	29/3	ก็หรี่	ventilator	ลงอีก	เพิ่มหายใจเองอีก	จน	30/5	ซึ่งเป็น	Day	5	in	ICU	จึงได้ถอด	

ventilator	 ออก	 เปลี่ยนเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบหน้ากากครอบปากจมูกแทน	 เข้าใจว่าเรียก  	

BiPAP	-	Bilevel	Positive	Airway	Pressure	เครื่องช่วยหายใจที่ปรับความดันได้ทั้งหายใจเข้า	

Inhalation	(IPAP)	และ	หายใจออก	Exhalation	(EPAP)	คล้ายๆ	กับเครื่อง	CPAP	(Continuous	

Positive	Airway	Pressure)	ที่ใช้บำาบัดผู้มีอาการนอนกรน 

 
	 พอถีงวันที่	31/3	ซึ่งเป็น	Day	6	in	ICU	ก็สามารถถอดเครื่อง	BiPAP	ออกได้	เปลี่ยนเป็น 

ท่อออกซิเจนสอดทางจมูกแทน	 แบบที่มักเรียกกันว่าท่อหนวดกุ้ง	 หายใจเองได้ดี	 เริ่มให้ 

อาหารอ่อน	ก็ขับถ่ายได้ดี 

	 ตลอดเวลานั้นก็ต้องผูกมือทั้งสองข้างไว้กับเตียงตลอด	 (โดยคุณพยาบาลนำาฟอร์มมาให้ 

ลงนามยินยอม)	ถึงแม้ว่าจะรู้สึกตัวดีตลอด	เพราะเกรงว่าอาจรำาคาญแล้วระหว่างหลับๆ	ตื่นๆ	 

จะเผลอไปดึงท่อหายใจออกแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้	 ที่น่าเห็นใจที่สุดคือคุณพ่อ 

คงรำาคาญมากที่ถูกผูกมือไว้	 ถูกสอดท่อในปาก	พูดก็ไม่ได้	 แล้วก็ต้องนอนอยู่เฉยๆ	หลายวัน	 

ช่วงที่ถอดท่อออกแล้ว	 พอพูดได้ก็จะบ่นว่ารำาคาญ	 บางครั้งก็นึกว่าอยู่ที่บ้าน	 ใน	 ICU	 

เขาให้ญาติเยี่ยมได้	 3	 ช่วง	 คือ	 เช้า	 บ่าย	 เย็น	 ตอนเริ่มพูดได้ก็จะถามโน่นถามนี่	 บางครั้ง 

เลยต้องกลับบ้านไปก่อนหมดเวลาเยี่ยมเพราะพออยู่ด้วยก็จะเรียกคุยและกระวนกระวาย 

ไมไ่ดพ้กั	ทีท่รมานใจมากคือตอนลาวา่จะกลับบา้นกอ่นแล้วจะมาเยีย่มใหม	่กจ็ะเรยีกไวไ้มใ่หไ้ป	

เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนลูกยังเล็กๆ	แล้วพ่อแม่จะออกไปทำางานก็จะถูกลูกเรียกไว้ไม่ให้ไป 

	 ที่ผ่านมานี้ก็ผมเลยจำาเป็นต้องละเรื่อง	 “อยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	 เพื่อชาติ”	 ต้องออกจากบ้าน 

มาเยี่ยมคุณพ่อด้วยความเป็นห่วงทุกวัน	 เช้า	 บ่าย-เย็น	 (คนอื่นในครอบครัวไม่ให้ไปเยี่ยม	 

เพราะเสีย่งตดิเชือ้โรงพยาบาล) เกรงวา่คณุพอ่จะกระวนกระวายเพราะอยูค่นเดยีว	(ตามทีท่ราบ

กนัวา่ไมอ่นุญาตใหญ้าตนิอนเฝ้าใน	ICU	แตจ่ะจำากดัเวลาเยีย่มเปน็ชว่งๆ)	พอจะเขา้บา้นกต็อ้ง

เปลีย่นชดุกอ่นภายนอกตวับา้น	แลว้รบีอาบน้ำาสระผมทนัท	ีเกรงวา่ตวัเราเองจะเจอ	HAI	/	HCAI	

แลว้ไปแพรค่รอบครวั	แตท่ี	่รพ.	นีซ้ึง่เปน็	รพ.	เอกชน	กม็กีารปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชือ้กนัอยา่ง

เตม็ที	่ตัง้แต	่รปภ.	ทีใ่หบั้ตรจอดรถใสท่ัง้	mask,	face	shield	และ	ถงุมอื	กอ่นเขา้อาคารตอ้งผา่น 

จุดคัดกรอง	 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน	 แล้วตรวจวัดอุณหภูมิ	 ติดสติกเกอร์ที่เสื้อ	 

(สติกเกอร์สีตามวันเลย	ตั้งแต่	พฤหัส-ส้ม,	ศุกร์-ฟ้า,	เสาร์-ม่วง,	อาทิตย์-แดง,	จันทร์-เหลือง,	

อังคาร-ชมพู,	พุธ-เขียว)	หน้าลิฟต์และในลิฟท์มีเจลแอลกอฮอล์	ในลิฟต์ตีเส้นและรูปเท้าให้ยืน	 

social	 distancing	 หน้าห้องและในห้อง	 ICU	 แต่ละเตียงมีเจลแอลกอฮอล์  ช่วงแรกๆ	 

ทีโ่รงพยาบาลน้ีเขาเปลีย่นชัน้	1	จาก	OPD	ทัว่ๆ	ไป	เปน็พืน้ทีส่ำาหรบั	โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ

เฉียบพลัน	Acute	Respiratory	Infection	(ARI)	เข้าใจว่าทั้งประวัติเสี่ยง	COVID-19	และ	อื่นๆ	

ที่อาการคล้ายกัน	ถัดมาไม่กี่วันเขาก็	seal	ปิดกั้นแยกโซนชั้น	1	เป็นเฉพาะ	ARI	อย่างเดียวเลย	

คนไข้อื่นๆ	/	เยี่ยมไข้	ให้เข้าออกชั้น	2	ที่มีทางเชื่อมกับอาคารจอดรถ 
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	 จนถึงเช้าวันที่	 4/1	 ซึ่งเป็น  	 Day	 7	 ของการอยู่	 ICU	 คุณหมอก็บอกว่าดูอาการและ

สญัญาณตา่งๆ	แลว้	สามารถยา้ยจากหอ้ง	ICU	ไปอยูห่อ้งปรกตไิด	้พอช่วงบา่ยก็ไดย้า้ยมาหอ้ง

ปรกติ	ใน	ward	ผู้ป่วยหัวใจ ตอนนี้ยังให้ออกซิเจนผ่านสายยางในจมูก	แต่ก็หายใจเองได้ดีแล้ว	 

ยังคงให้อาหารทางท่ออยู่	เนื่องจากยังมีเสมหะบ้าง	อาการอื่นๆ	โดยทั่วไปดีขึ้นเป็นลำาดับ 

	 คณุหมอทีด่แูลม	ี3	ทา่นดว้ยกนั	คือคณุหมอดา้นปอด	ซึง่เปน็เจา้ของไข	้คณุหมอดา้นหวัใจ	 

และ	คุณหมอด้านการติดเชื้อ	ช่วงที่อยู่	ICU	มีอีก	2	ท่านคือคุณหมอด้านลำาไส้	และ	คุณหมอ

ประจำา	ICU	Ward

	 คาดว่าจากนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ	 จนกลับบ้านได้	 ก็โชคดีไปอย่างที่ต้นปีนี้เกษียณพอดี	 

ไม่มีภาระกับการทำางาน	กเ็ลยสะดวกในการมาดแูลคณุพอ่	แตท่ีไ่มส่ะดวกกค็อืตอ้งออกจากบา้น

ทุกวันและป้องกันระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่ไม่ให้ตัวเองติดเชื้อแล้วไปแพร่ระบาดต่อ 

	 Day	8	วันที่	 2	 เมษายน	ช่วงเช้ายังคงต้องให้อาหารทางท่ออยู่	ที่เรียกว่า	Nasogastric	

(NG)	Intubation	&	Feeding	มือ้เทีย่งไดท้านโจก๊ปัน่ครึง่ชาม	ตอนเยน็กลบัมาเปน็	NG	intubation	 

&	 feeding	 ตามเดิม	 เป็นอย่างนี้ไปจนถึง	 Day	 10	 (04/04)	 แต่ละวันยังคงไอมากอยู่	 และมี 

เสมหะมาก	ต้องใช้เครื่องดูดเสมหะ	(phlegm	suction)	ช่วง	เช้าๆ	สายๆ	บ่ายๆ	(ก่อนอาหาร 

แต่ละมื้อ)	และ	ก่อนนอน	นอกจากนั้นคุณปู่ยังมีอาการ	A-Fib	(Atrial	Fibrillation)	คือหัวใจเต้น

ไม่สม่ำาเสมอเล็กน้อย 

  	 
	 Day	 11	 -	 5	 เมษายน	 ถอดสายออกซิเจนได้	 เพราะระดับออกซิเจนสูงกว่า	 90	 แล้ว	 

ก็ได้ความรู้ใหม่ว่าคนปรกติทั่วไป	 มี	 atrial	 oxygen	 level	 92	 mm	 Hg	 ขึ้นไป	 บางทีก็เรียก	 

SpO2	 (peripheral	 capillary	 oxygen	 saturation)	 วัดด้วยเครื่อง  fingertip	 pulse	 oximeter	 

monitor	 เป็นอุปกรณ์เล็กๆ	 ใช้หนีบปลายนิ้ว	 วัด	 SpO2	 &	 heart	 rate	 จำานวนเม็ดเลือดขาว 

ก็ลดลงเป็นลำาดับ	จากแรกๆ	ราว	25,000	มาเป็น	13,000	แสดงว่าการติดเชื้อที่ปอดน้อยลง

	 ในช่วงที่เริ่มป้อนโจ๊กปั่นได้ใหม่ๆ	 คุณปู่มีการไอ	 ก็เลยสลับด้วยป้อนน้ำาเปล่า	 ปรากฎว่า 

ไอหนักขึ้น	 ตามความเข้าใจก็คิดว่าน้ำาเปล่าใสๆ	 น่าจะกลืนได้คล่องคอกว่าโจ๊ก	 แต่หลังจาก 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการกลืนมาตรวจคุณปู่  วันนี้เลยได้ความรู้ใหม่	 ผู้สูงอายุที่เป็น	 dysphagia	 

(ภาวะกลืนลำาบาก/ปัญหาการกลืน)	ในบางรายจะมีปัญหาในการกลืนน้ำา	!	(น้ำาเปล่าเนี่ยแหละ)	 

คอื	การกลนืของเหลวใส	(clear	liquid)	น้ำาเปลา่	ซปุใส	แตก่ลบักลนืของเหลวอืน่เชน่ซปุขน้	โจก๊	ได	้ 

พอกลืนน้ำาเปล่าก็จะไอหรือสำาลัก	 ซึ่งขัดกับความรู้สึกคนทั่วไปมาก	 เราจะคิดว่ากลืนน้ำาเปล่า

น่าจะง่ายสุดแล้ว	 หรือปกติเวลาเราไม่สบายเราจะกลืนอาหารอื่นลำาบากแต่ดื่มน้ำาเปล่าได้	 

สาเหตุของ	 dysphagia	 คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนมีปัญหาหรืออ่อนแรง	 ดังนั้นก็เลยต้องใช ้

การเพิ่มความหนืดของของเหลวใส	 ซ่ึงที่มีขายตามร้านขายยาใหญ่ๆ	 คือ	 ThickenUp	 ของ

เนสทเ์ล	่(ไมไ่ดค่้าโฆษณา)	ชือ่เตม็ๆ	คือ	Nestle	Resource	ThickenUp	ซึง่เปน็สารเพิม่ความหนดื	 
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ผสมได้หลายระดับ	เช่น	1	ช้อนต่อน้ำา	100	ml	ก็จะหนืดแบบ	nectar	(น้ำาหวาน)	2	ช้อนหนืด

แบบน้ำาผึง้	3	ชอ้นหนดืแบบพดุดิง้หรอืโยเกิรต์ซึง่เม่ือน้ำาหนืดขึน้แล้วก็จะกลืนไดไ้ม่สำาลักหรอืไอ

แบบดื่มน้ำาเปล่าใสๆ	น่าแปลกใจมาก 

https://www.nestlehealthscience-th.com/health-management/aging/nhs_resource

	 อีกอยา่งคอืการกลนื	ตอ้งกม้หนา้	จะกลนืงา่ยกวา่แหงนหนา้	กอ่นอาหารแตล่ะมือ้	กต็อ้งมี

การบรหิารกลา้มเน้ือดา้นการกลนื	คือลบูคอแถวๆ	ลกูกระเดอืกขึน้	กระตุน้รอบๆ	ปาก	แลบล้ิน 

ยาวๆ	10	ครั้ง	แลบลิ้นแตะมุมปากซ้ายขวาข้างละ	10	ครั้ง	ออกเสียง	ลา	ล่ะ	10	ครั้ง	อู	อี	อา	

10	ครั้ง	นอกนั้นยังให้พูดออกเสียงเพื่อบริหาร	ซึ่งง่ายสุดคือสวดมนต์	นะโมตัสสะฯ	3	จบโดย

ออกเสียงไม่ใช่สวดในใจ	 และเวลาต่ืนอยู่ให้พยายามปิดปากและหายใจทางจมูกลึกๆ	 ยาวๆ	

ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อที่มีโอกาสให้ลูกได้ป้อนโจ๊กป้อนน้ำาหลายครั้ง

	 Day	13	-	7	เมษายน	ช่วงสาย	เริ่มมีการทำากายภาพบำาบัด	(rehabilitation)	โดยใช้เครื่อง

สั่นปอด	และบริหารแขนขาบนเตียง 

	 จนวนัรุง่ขึน้	Day	14	-	8	เมษายน	ถงึใหล้กุขึน้ยนืดว้ย	walker	ได	้วนันีย้งัคงมไีขอ้อ่นๆ	เปน็วนัที ่

ใหย้าครบ	dose	คือ	14	วนั	รุง่ข้ึนจะ	X-ray	ปอด	การทีย่งัมไีขอ้ยู	่เปน็ไปได	้2	อยา่งคอื	ไขจ้ากยา

ทีใ่หไ้ป	หรือ	เชือ้ยงัไม่หมดด	ีถ้าเป็นอยา่งแรก	กค็าดวา่จะออกจากโรงพยาบาลไดว้นัที	่10	เมษา

	 Day	15	-	9	เมษา	เชา้	X-ray	ปอดและเจาะเลือด	และเนือ่งจากยงัมเีสมหะมาก	เผือ่ไดก้ลับบา้น	 

จะต้องยังมีการดูดเสมหะ	 ก็เลยออกไปซื้อเครื่อง	 portable	 phlegm	 suction	 unit	 ของจีน 

ยี่ห้อ	 Yuwell	 รุ่น	 7E-A	 ราคาเกือบ	 4,000	 (ถ้าซื้อ	 online	 จะถูกกว่า	 แต่ไม่แน่ใจว่าจะจัดส่ง 

ให้ทันไหม)	 พร้อมทั้งสายดูดเสมหะ	 ก็มีหลายขนาด	 เลยซื้อเบอร์	 14	 มา	 ซึ่งโดยทั่วไปถ้าดูด 

ทางปากและเสมหะเหนยีวกโ็อเค	แตถ่า้เสมหะไมเ่หนยีว	หรอืดดูทางจมกูซึง่ประสทิธภิาพดกีวา่	 

(ต้องใช้ทักษะของผู้เชี่ยวชาญ	ถ้าไม่ใช่มืออาชีพควรดูดทางปาก)	ก็ใช้เบอร์	12	พร้อมทั้งถุงมือ	 

ภายหลังถึงทราบว่าควรซื้อแบบเป็นชุด	คือสายดูดเสมหะ	(suction	catheter)	และถุงมือฆ่าเชื้อ

แล้วใน	package	เดียวกัน 

	 แตแ่ลว้	พอชว่งบ่าย	กผิ็ดหวงั	เพราะปรากฎวา่ปอดชว่งลา่งทีต่ดิเชือ้ตอนแรกมอีาการดขีึน้	 

แต่กลับมามีการติดเชื้อที่ปอดขวาด้านบนแทน	 มากพอสมควรทีเดียว	 ซึ่งเกิดจากตอนหลับ 

อาจมกีารไอหรอืสำาลกั	ทำาใหต้ดิเชือ้ใหมอ่กี	เลยเกบ็เสมหะไปเพาะเชือ้	และตอ้งอยูโ่รงพยาบาล

ต่อไป	 เพื่อให้ยาฆ่าเชื้อ	dose	ใหม่	คาดว่าราว	7	วัน!	2	วันต่อมาก็ทราบผลเพาะเชื้อว่าเป็น 

เชื้อแบคทีเรียอีกตัวนึง	คนละตัวกับตัวแรก
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	 Day	 16	 -	 10	 เมษา	 ถึง	 Day	 20	 -	 14	 เมษา	 อาการทะยอยดีขึ้น	 ไข้ลดลง	 

เม็ดเลือดขาวลดลง	 แต่ยังมีเสมหะมาก	 อาหาร	 3	 มื้อยังเป็นโจ๊กปั่น	 ตามด้วยน้ำาผลไม้และ 

น้ำาเปล่า	ซึ่งยังคงต้องผสม	ThickenUp	มีการทำากายภาพบำาบัดทุกวันเช้าบ่าย	จากยืน	ก็ค่อยๆ	 

พยุงเดินด้วย	 walker	 ไปนั่งเก้าอี้ ในห้อง	 ช่วงเย็นวันที่ 	 14	 เมษา	 คุณหมอแจ้งว่า 

อาการดีข้ึนเรื่อยๆ	 คาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้บ่ายวันรุ่งขึ้น	 แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์ 

บางอย่างไปใช้ต่อที่บ้าน

 
	 Day	 21	 -	 15	 เมษายน	 ช่วงเช้าออกไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม	 คือ	 syringes	 ไว้หยอดน้ำา 

เข้าปากเวลาดดูเสมหะ, fingertip	pulse	oximeter	monitor	ไว้วัด	oxygen	และ	heart	rate,	blood	 

pressure	 monitor	 (เคยมีอยู่อันแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเสียไปแล้ว),	 contactless	 forehead	 

thermometer	 (ซึ่งเผอิญวันนี้ของเพิ่งเข้ามาที่ร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์	 เดิมเห็นมีแต่

แบบธรรมดา)	 ตอนเที่ยงคุณหมอเจ้าของไข้มาตรวจ	 และแจ้งว่าน่าจะกลับได้	 แต่ต้องรอให้ 

คุณหมอด้านติดเชื้อมาตรวจและ	 approve	 ก่อน	 พอช่วงเย็นคุณหมอด้านติดเชื้อมาตรวจ	 

สรปุวา่ใหก้ลบัไปพกัฟืน้ทีบ่า้นได	้โดยตอ้งทานโจก๊และน้ำาผสม	ThickenUp	ไปสกัหนึง่สปัดาหก์อ่น	 

จึงค่อยๆ	 ให้อาหารซึ่งข้นขึ้น	 ระหว่างนี้	 ให้ตรวจอุณหภูมิ	 ความดัน	 ปริมาณออกซิเจน	 

ทกุวนั	ถา้ออกซิเจน	92+	ก็โอเค	ถ้าต่ำาหรืออาการพดูผดิปรกตไิป	ใหก้ลับมาพบหมอ	ถา้ปรกตดิี 

ก็อีก	2	สัปดาห์กลับมา	follow	up	และ	X-ray	ปอดอีกครั้ง 

	 สรปุวา่อยูโ่รงพยาบาลทัง้หมด	21	วนั	เปน็	ICU	7	วันและหอ้งปรกต	ิ14	วัน	ถงึไดก้ลับมาพกัฟืน้ 

ต่อที่บ้านเย็นวันนี้เอง	 ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล	 ก็ตกลงกับคุณปู่และภรรยาผมว่า	 

จะไม่แจ้งให้ใครทราบว่าคุณปู่เข้าโรงพยาบาล	 เนื่องเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	

COVID-19	 ในไทยและทั้งโลกกำาลังรุนแรง	 เกรงว่าถ้าใครทราบและไปเยี่ยม	 ก็จะไม่สะดวก 

และเสี่ยงภัยต่อการติดเชื้อ	 ทั้งผู้ที่ไปเยี่ยมเองที่อาจติดจากการเดินทางและในโรงพยาบาล	 

รวมทั้งอาจมีโอกาสนำาเชื้อไปติดผู้ป่วยด้วย

	 ได้ความรู้ใหม่อีกอย่างคือ	กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	เข้าโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา	 

3	กองทุน	(กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, กองทุนประกันสังคม	กองทุนสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ)	สามารถใช้สิทธิ์	UCEP	(Universal	Coverage	for	Emergency	Patients)	

ของ	 ศพฉ.	 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)	 รักษาฟรี	 72	 ชั่วโมงแรก	 หรือ	 จนพ้นวิกฤติ 

แต่ต้องเป็น	รพ.	คู่สัญญา	ถ้าเตียง	ICU	ว่างและย้ายได้	ถ้าอยู่	รพ.	เอกชนต่อก็ต้องชำาระเอง	

รายละเอยีดตดิตอ่	ศนูยป์ระสานคุม้ครองสิทธผิูป้ว่ยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน

แห่งชาติ	(ศคส.สพฉ.) ได้ตลอด	24	ชั่วโมง.	หมายเลข	02-8721669

https://www.niems.go.th/1/News/Detail/5969?group=2
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	 อ้อ	ความหมายของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	คือ	หมดสติ	ไม่รู้สึกตัว	ไม่หายใจ	หายใจเร็ว	หอบ

เหนือ่ยรนุแรง	หายใจตดิขัดมีเสยีงดงั	ซมึลง	เหงือ่แตก	ตวัเยน็	หรอืมอีาการชกัรว่ม	เจบ็หนา้อก

เฉียบพลัน	 รุนแรง	 แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก	 พูดไม่ชัด	 แบบปัจจุบันทันด่วน	 หรือชักต่อเนื่อง 

ไม่หยุด	 หรือมีอาการอื่นร่วม	 ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง 

ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

	 คณุปูอ่อกจากโรงพยาบาลมาบา้นเยน็วนัพธุที	่15	เมษายน	2563	กใ็หน้อนพกั	วดั	อณุหภูม	ิ

ความดัน	ออกซิเจนดูโอเค	พอเข้ามาในห้องนอนก็พบกับคุณย่า	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	 

คุณย่าซ่ึงอีก	 4	 เดือนเศษก็จะอายุครบ	 94	 เป็น	 Alzheimer’s	 disease	 &	 senile	 dementia	 

ความจำาไม่ค่อยดีมา	 4-5	 ปี	 เมื่อปีที่แล้วยังจำาผมได้	 ดีที่บ้านอยู่ติดกันเลยได้ไปหาทุกวัน	 

เวลาไปพบพอจะลากลับก็จะดึงตัวมากอดและหอมทุกวัน	บอกแม่รักลูกมากนะ	จนต้นๆ	ปีนี้ 

คุณแม่ชักจำาผมไม่ค่อยได้ซะแล้ว	 ต้องคอยบอกว่าเต้ย	 “อุ้ม	 เต้ย	 เอ้ย	 อั้ม”	 (คือภรรยาผม	 

ผม	หลานสาว	หลานชาย)	คุณย่าก็จะพูดตามได้เป็นชุดว่า	อุ้ม-เต้ย-เอ้ย-อั้ม	ให้พูดชื่อคนเดียว

ชกัจะจำาไม่ได	้พอคุณปู่ไดก้ลบัมาพบคณุยา่	คณุยา่นัง่ดทูวีใีนหอ้งนอน	คณุปูก่เ็ลยใหห้มนุเกา้อี้

คุณย่ากับคุณปู่ให้หันมาเจอกัน	 แล้วคุณปู่ก็บอก	 “คุณหญิง	 พี่วิญกลับมาบ้านแล้วนะ	 คิดถึง 

คุณหญิงมากนะ	 คุณหญิงคิดถึงพี่วิญมั้ย	 ตอนอยู่โรงพยาบาล”	 คุณย่าก็พยักหน้านิดๆ	 

คิดว่าคงจะเข้าใจได้ประมาณหนึ่ง	 เพราะแม้คุณย่าจะจำาผมไม่ค่อยได้แล้ว	 แต่ช่วงที่คุณปู่ 

อยู่โรงพยาบาล	คุณยา่กถ็ามเปน็พักๆ	วา่คณุปูไ่ปไหน	ทำาไมไปนานจงั	มใีครอยูด่ว้ยไหม	เปน็ตน้	

กค็อยตอบวา่ไม่ตอ้งเป็นหว่ง	ลกู	คุณหมอ	คณุพยาบาลดแูลอยู	่เนือ่งจากคณุยา่อ่อนกว่าคณุปู	่ 

4	 ปี	 คุณย่าเรียกคุณปู่ว่าพี่วิญ	 เรียกแทนตัวเองว่าหนู	 ส่วนคุณปู่เรียกคุณย่าว่า	 ’ภางค์	 และ 

เรยีกแทนตวัเองวา่	พีว่ญิ	แตต่ัง้แตเ่มือ่คณุยา่ไดร้บัพระราชทานตราตัง้	คณุปูก็่จะเรยีกคณุยา่วา่	 

คุณหญิง	เพื่อยกย่องให้เกียรติคุณย่า	คืนวันที่	15	คุณปู่หลับไม่ตลอดดีนัก	หายใจดังเป็นพักๆ	

และมีละเมอบ้าง

	 เช้าวนัรุง่ขึน้	วนัพฤหสับดทีี	่16	เมษายน	2563	คณุปูก่ย็งัดโูอเค	ทานอาหารเชา้	อาหารกลางวนั	 

ยังต้องเป็นโจ๊กปั่น	 ที่ภรรยาผมเตรียมให้	 คุณปู่ทานได้ดี	 ช่วงสายๆ	 หลังอาหารเช้า	 ก็ต้องให้ 

คุณปู่น่ังบนเก้าอี้ก่อนสัก	 40	 นาทีเพื่อให้อาหารย่อยดี	 และถ้านอนราบหลังอาหารเร็วไป	 

อาจสำาลกั	ปอดกจ็ะกลบัมาตดิเชือ้อกี	ช่วงทีน่ัง่พกั	คณุปูด่แูขง็แรงมากเลย	พดูคยุไดเ้หมอืนปรกติ 

ก่อนเข้าโรงพยาบาล	 ซึ่งคุณปู่แม้จะเดินไม่ค่อยได้	 ต้องใช้	 walker	 ส่วนสมองนั้นยังเฉียบอยู่	

ความจำาเกือบเหมือนปรกติ	 แม้ว่าจะสมองจะส่ังการช้าลงบ้าง	 คุณปู่ถามถึงเรื่องค่าใช้จ่าย 

ชว่งอยูโ่รงพยาบาล	ก็เรยีนไปวา่ไม่ตอ้งหว่ง	ลูกๆ	จดัการให	้ซึง่จรงิๆ	กเ็รยีนคณุปูไ่ปหลายรอบแลว้	 

ว่าพี่สาวพ่ีเขยได้	 offer	 ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้	 2/3	 ส่วนครอบครัวผมรับผิดชอบ	 1/3	 เพราะ

เขาไม่ได้อยู่ดูแลด้วย	 พี่สาวผมพบกับพี่เขยชาวอเมริกันพบกันตอนที่พี่สาวเรียนปริญญาโท 

และพี่เขยเรียนปริญญาเอกอยู่ที่	 Stanford	 University	 ด้วยกัน	 เมื่อเรียนจบก็แต่งงานกัน	 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบ 
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พิธีสมรสราชทานในไทย	 แล้วก็อยู่ด้วยกันที่อเมริกาตลอด	 ตอนแรกมีแผนว่าจะบินมาเยี่ยม 

คุณปู่คุณย่าเดือนมีนาคมนี้	แต่เพราะ	COVID-19	ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อน	ระหว่างนี้เขาไม่ได้มา

ดแูลดว้ยตนเอง	ก็เลยขอ	share	2/3	ซ่ึงกแ็จง้ใหค้ณุปูท่ราบเปน็ระยะอยูแ่ล้ว	ส่วนคา่ใชจ้า่ยปกต ิ

ในบา้นคณุปูค่ณุยา่ตัง้แตป่สีองปกีอ่นผมกแ็ชรก์บัพีส่าวคนละครึง่	คณุปูก่ย็งัถามว่าตดิตอ่กนัไหม 

เขาเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่อง	COVID-19	ก็บอก	e-mail	update	กันทุกวัน	เขาอยู่ห่าง	New	York	

City	สัก	2	ชั่วโมง	ปลอดภัยกันดีทั้งคู่	คุณปู่ก็สบายใจขึ้น	แล้วก็หันมาเปรยกับผมอีก	จำาได้ไหม

ตอนเด็กๆ	 คุณย่าได้ทราบจากพระที่ประจวบฯ	 บอกว่าแก่ตัวลงจะได้พึ่งลูกชาย	 คุณปู่คุณย่า 

ก็ยังขำากัน	ว่าไมน่า่จะเป็นไปได	้เพราะปรกตลิกูสาวตา่งหากจะไดด้แูลใกลช้ดิพอ่แม่	พดูถงึเรือ่งนี ้

ผมกน็กึไดอ้กีอยา่ง	คณุยา่เคยเลา่วา่มพีระอีกเหมอืนกนัพดูถงึผมตอนเดก็ๆ	ว่า	เขาจะอยูก่บัเรา

ไมน่านนะ	เลน่เอาคณุยา่ใจหาย	คดิวา่ผมจะอายสุัน้	ตายเรว็	แตแ่ลว้กป็รากฎวา่	พอผมเรยีนจบ

มหาวิทยาลัย	ก็แต่งงานกัน	โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อม	 ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน	 แล้วถึงไปเรียนปริญญาโทต่อที่อเมริกา 

ด้วยกัน	โดยกอ่นแตง่งานกไ็ดบ้วชทีว่ดับวรฯ	โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้	กรมหลวงวชริญาณสงัวร	 

เมื่อครั้งทรงสมณศักดิ์	สมเด็จพระญาณสังวร	ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์	โดยผมบวชไม่เต็มพรรษา	

ได้เพยีง	28	วนัเพราะคาดวา่ถา้แตง่งานแล้วคงมโีอกาสกลับมาบวชยาก	ในเมือ่แตง่งานแยกเรอืน 

ออกไปก็เลยเป็นการที่	 “เขาจะอยู่กับเราไม่นานนะ”	 จริงๆ	 ซึ่งผมก็ไม่สันทัดนักเกี่ยวกับ 

ศาสตร์พยากรณ์	แต่ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่	คุยกันสักพักก็ดูดเสมหะคุณปู่	ก่อนทานอาหารกลางวัน	

แล้วก็ขอให้คุณปู่นั่งพักก่อนสัก	40	นาที	หลังจากนั้นคุณปู่ก็ขอลงนอน

	 ชว่งบา่ยๆ	ตอนทีน่อนราบๆ	บนเตยีงคณุปูก่ห็ายใจหอบสัน้ๆ	อกี	ตอ้งคอยเตอืนใหป้ดิปาก

และหายใจทางจมูก	วัด	%SpO2	ตกเหลือ	80	เศษ	ตอนเช้าวันที่	15	ก่อนออกจากโรงพยาบาล	 

ก็นึกอยู่ว่าต้องมีถังออกซิเจนที่บ้านไหม	 ปรึกษาคุณหมอคุณพยาบาลดูอาการว่าไม่น่าต้องมี	 

แต่ตอนที่ไปซื้อพวก fingertip	pulse	oximeter	monitor,	ฯลฯ	ที่ร้านเวชภัณฑ์ที่ใหญ่สุดแถวบ้าน	 

พอดีเห็นที่ร้านมีขายถังออกซิเจนก็เลยถามเขาดูว่าถ้าซื้อไปแล้วเติมยังไง	 เขาก็บอกแบบ 

ถังแก๊สหุงต้มแหละ	คือยกถังมาเปลี่ยนทึ่ร้าน	(แต่ผมว่าไม่เหมือน	เพราะที่บ้านใช้วิธีโทรไปร้าน	

เขาก็นำาถังแก๊สมาเปลี่ยนให้ที่บ้าน)	 ราคาราว	 5,000+	มีหลายขนาด	กลางๆ	 ใช้ได้	 4	 ชั่วโมง	 

แต่ร้านเขาไม่รับเปลี่ยนเวลาหมดถังนะ	ต้องอีกร้านใกล้ๆ	กัน	แต่เขาบอกต่อว่าถ้าต้องใช้ยาวๆ	

แนะนำาเครื่องทำาออกซิเจนดีกว่า	ที่เรียกว่า	Home	Oxygen	Concentrator	ราคามีตั้งแต่	2	หมื่น

ถึง	 7	หมื่นบาท	มีขนาด	3,	5,	 8,	 10	ลิตร	และแบบต่อพ่นยาได้หรือต่อพ่นยาไม่ได้	 สรุปว่า 

ถ้าตอ้งใชย้าวๆ	ใชแ้บบเครือ่งผลติดกีวา่แบบถงั	ราวๆ	บา่ยสามซึง่ปรกตเิปน็เวลาทานอาหารว่าง	

แต่ดูอาการคุณปู่ยังหอบ	ออกซิเจนตกลงไปอีก	ผมเลยตัดสินใจว่าต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน 

ซะแลว้	กเ็ลยรบีออกไปทีร่า้นนัน้อกี	ซือ้เครือ่งผลติออกซเิจนขนาดกลางคอื	5	ลติรแบบตอ่พน่ยาได	้ 

(ซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องพ่น	แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตต้องพ่นไหม)	 ราคาราว	2	หมื่นเศษ	 

ยี่ห้อ	Yuwell	ของจีน	ยี่ห้อเดียวกับเครื่องดูดเสมหะ	เครื่องนี้ก็ใช้งานง่ายดี	เสียบปลั๊ก	เติมน้ำา 

ครึ่งกระป๋อง	(เป็นน้ำา	sterile	ฆ่าเชื้อแล้ว)	ซึ่งซื้อเผื่อมาอีก	4	ขวด	ถ้าใช้ตลอดก็	2	วันเทน้ำาทิ้ง 
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เปลี่ยนน้ำา	 และเปลี่ยน	 filter	 ทุก	 6	 เดือน	 คนขายบอกเครื่องนี้จะดูดอากาศเข้าไปแล้วแยก

ออกซเิจนออกมา	อากาศทัว่ไปประกอบดว้ย	ไนโตรเจน	80%	และ	ออกซเิจน	20%	เจา้เครือ่งนี้ 

จะแยกอากาศให้เป็น	ออกซิเจน	90-95%	และแยกไนโตรเจนที่เหลือออกอีกให้เป็น	ออกซิเจน

บริสุทธิ์ให้มากที่สุด	 ต่อเข้า	 nasal	 cannula	 คือท่อหนวดกุ้งใส่จมูก	 กลับมาก็รีบให้ออกซิเจน 

คุณปู่ทันที	 ปรากฏว่าออกซิเจนดีขึ้นมาเป็น	 91%	 จากนั้นก็ทานอาหารเย็น	 และคืนนั้น 

ก็ให้ออกซิเจนคุณปู่ไว้ทั้งคืน	ที่	flow	rate	2.5	L/min	O2

	 วนัศกุรท์ี	่17	เมษายน	2563	หลังคณุปูท่านอาหารเชา้	ราว	8	โมงเศษ	ระหวา่งคณุปูน่ัง่พกั	 

ก็หายใจทางปากอีก	 ต้องช่วยเตือนโดยเอานิ้วแตะที่คาง	 ให้คุณปู่ปิดปากหายใจทางจมูก	 

คณุปูก็่ปดิปากไดแ้ปบ๊เดยีวแลว้กห็ายใจทางปากอีก	ออกซเิจนเริม่ต่ำาลงอีก	ทีน่อนคณุปูเ่ปน็เตยีง

ธรรมดา	เวลานอนก็จะนอนราบไปเลย	ซึง่พอนอนราบคณุปูก่จ็ะแหงนหนา้หายใจทางปากทนัท	ี 

ในขณะที่เวลาน่ังเก้าอี้	 หรือ	 นอนเอนสัก	 45	 องศาบนเตียงที่โรงพยาบาล	 คุณปู่จะหายใจ 

ทางจมูกได้ดีกว่า	 ก็เลยคิดว่าต้องหาเตียงปรับได้ด้วยไฟฟ้าแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลมาใช้	 

ราว	 9	 โมงเศษ	 ภรรยากับผมก็ไปที่ร้านเวชภัณฑ์นั้นอีกครั้ง	 เลือกซื้อเตียงคนไข้รุ่นที่สามารถ 

ลดระดับต่ำาสุดได้	 35	 ซม.	 ซึ่งจะทำาให้สะดวกเวลาคุณปู่ลุกจากเตียง	 หรือลงนอนบนเตียง	

เน่ืองจากไมใ่ชค่นไขต้ดิเตยีง	ถา้เปน็คนไขต้ดิเตยีง	กใ็ช้รุน่ทีไ่มต่อ้งลดระดบัต่ำาขนาดนีไ้ด	้เปน็ยีห้่อ	

Singha	เป็นบริษัทของคนไทยเรานี่เอง	รุ่นนี้ราคาราว	5	หมื่นเศษ	พร้อมที่นอน	4	นิ้ว	พร้อมทั้ง

ซ้ือผา้ปเูตียงรดัมมุปทูบัเตยีงทีม่ทีีน่อนลมได	้คอืมเีจาะรรูอ้ยสายไดไ้วท้ัง้	4	มมุ	(คณุปูม่ทีีน่อนลม 

ป้องกันแผลกดทับไว้อยู่แล้ว	ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง)	ผ้ายาง	ผ้าขวาง	มาเพิ่มเติมจาก

ที่บ้านที่มีอยู่บ้างแล้ว	และ	โต๊ะคร่อมเตียงด้วย	ราคา	4	พันเศษ	เพื่อว่าหากคุณปู่ยังไม่อยาก 

ลกุจากเตยีง	กใ็ชป้รบัเตยีงใหน้ัง่แลว้ทานขา้วกบัโตะ๊ครอ่มเตยีงแบบทีโ่รงพยาบาลได	้เตยีงไฟฟา้นี ้

มีแบตเตอรี่ในตัว	 เวลาเสียบปลั๊กไว้ก็จะชาร์จไฟไปด้วย	 หากไฟดับ	 ยังใช้งานได้	 48	 ชั่วโมง	 

ถ้าจำาไม่ผิด	 (นี่ก็เป็นความรู้ใหม่	 เขาออกแบบไว้ดี	 เผื่อไฟดับก็ยัง	 operate	 ได้)	 และยังมีที่ให้ 

สอดแกนหมนุดว้ยมอื	หากไมม่ไีฟฟ้าจรงิๆ	กย็งั	operate	แบบ	manual	ได	้กอ่นซือ้กถ็ามทีร่า้นวา่ 

ส่งได้เมื่อไหร่	เขาบอกบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ	นี้	ถ้าซื้อเช้านี้	บ่ายนี้ก็ส่งถึงบ้านได้เลย	ก็เลยโอเค

	 ราว	14:45	น.	ทางโรงงานก็ขนส่งเตียงมาถึงบ้าน	ใช้เวลาประกอบไม่ถึงครึ่งชั่วโมง	โดยที่

เลือ่นเตยีงเกา่คณุปูไ่วข้า้งๆ	พอประกอบเตยีงใหมเ่ศษกย็กคณุปูไ่ปนอนเตยีงใหมเ่ลย	วันนีแ้ปลก

ไปจากทุกวนั	ปกตเิมือ่คณุยา่ทานขา้วทีห่อ้งอาหารแล้ว	กจ็ะนอนเล่นตรงโซฟา	ใกล้ๆ	โตะ๊อาหาร	

แต่วันนี้	 หลังอาหารกลางวันคุณย่าขอลงมานอนในห้องนอนกับคุณปู่	 ห้องนอนคุณปู่คุณย่า 

เดิมเราเรียกห้อง	 den	 เป็น	 guest	 room	 อยู่ระดับโรงรถ	 ระดับต่ำากว่าตัวบ้านราว	 2	 เมตร	 

เดิมต้องเดินขึ้นลงบันไดระหว่างห้องนอนกับห้องกินข้าว	 ราว	 4-5	 ปีก่อน	 คุณปู่ซึ่งเป็น	 

pseudo-gout	 เจ็บหัวเข่าบางวันขึ้นลงลำาบาก	ก็เลยติดตั้ง	 stair	 lift	 ให้	 ของ	SCG	ElderCare	 

เป็นที่นั่งไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงบันไดได้	 ช่วงบ่ายต้นๆ	วันนี้	 คุณย่าก็เลยได้มีโอกาสมานอนที่เตียง

คณุย่า	ข้างๆ	เตยีงคณุปู	่แตพ่อเจา้หนา้ที	่4-5	คนขนเตยีงมาถงึ	ซึง่ทกุคนกใ็ส	่mask	กนัเรยีบรอ้ย	
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รวมทั้งคนบ้านผมด้วย	แต่ก็ด้วยความเป็นห่วงคุณย่าว่าถ้าเกิดเผอิญติด	COVID-19	ก็จะแย่แน่	

ก็เลยพาคุณย่าขึ้นไปนอนที่โซฟาใกล้โต๊ะอาหาร	 พอเจ้าหน้าที่กลับไป	 ก็จัดแจงเช็ดราวเตียง	 

ที่กดปุ่มปรับระดับ	 ฯลฯ	 ด้วยแอลกอฮอล์	 ป้องกันไว้ก่อน	 แล้วก็ปรับเตียงให้คุณปู่นั่งเอนๆ	 

แต่สักพักคุณปู่ก็ขอนอนลงราบๆ 

	 ราว	15:40	คุณปู่ยังหายใจหอบๆ	ออกซิเจนตกลงมามากที่	 61-	65	ซึ่ง	ก่อนออกจาก

โรงพยาบาล	 ผมถามคุณหมอว่าอาการอย่างไรที่ต้องนำากลับมาโรงพยาบาล	คุณหมอบอกถ้า

ออกซเิจนต่ำาและขึน้มาปกตบิา้งไมเ่ปน็ไร	แตถ่า้ต่ำานานๆ	ควรพากลบัไปโรงพยาบาล	ชว่งนัน้วดั

หลายครัง้	ออกซเิจนกแ็กวง่ๆ	HR	กแ็กวง่ๆ	และไมส่ม่ำาเสมอ	เพือ่ความมัน่ใจว่าเครือ่งรวนหรอืเปล่า	 

ก็เลยลองวัดนิ้วตัวผมเองดู	 ปรากฎว่าได้	 99	 ก็แปลว่าเครื่องไม่ผิดละ	 ผมก็เลยโทรไปปรึกษา 

ท่ีโรงพยาบาล	 เขาก็ต่อให้คุณกับคุณหมอ	 ผมบอกออกซิเจนต่ำา	 และจะดูดเสมหะก็ไม่กล้าดูด	 

คุณหมอบอกต่ำาขนาดน้ีน่าจะมีอะไร	 block	 ให้เคาะปอดและดูดเสมหะ	 อันนี้ก็พลาดนิด	 

เพราะตอนทำากายภาพฟ้ืนฟูที	่รพ.	เขาใชเ้ครือ่งมอืส่ันปอด	กเ็ลยไมไ่ดเ้รยีนรูว้ธิเีคาะปอดดว้ยมอื	 

เล่าให้คุณหมอว่าซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้คุณพ่อตั้งแต่บ่ายวานนี้	 และให้มาถึงตอนนี้	 

คุณหมอถามให้ออกซิเจนเท่าไหร่	 ก็ตอบไปว่า	 2.5	 L/min	 O2	 คุณหมอบอกให้เพิ่มไปที่	 

max	เลย	คอื	5	L/min	O2	จากนัน้กว็างสายและดดูเสมหะ	ระหว่างน้ันใหวั้ดออกซเิจนไปเรือ่ยๆ	

ถ้ายังต่ำาอยู่ให้พากลับไปโรงพยาบาล

	 ราว	16:15	หลังดูดเสมหะ	O2	ก็ยังต่ำามากอยู่ที่	67	HR	สูงขึ้นไป	93	ในขณะที่	BP	ก็ต่ำาแต่ 

จำาตัวเลขไม่ได้แล้ว	และ	O2	ก็ยังต่ำาอยู่เรื่อยๆ	ลงไปที่	65	ระหว่างนั้นปรับให้คุณปู่นั่งบนเตียง	

ผมพยายามบอกให้คุณปู่ปิดปากและหายใจทางจมูก	ตามที่คุณหมอแนะนำาตั้งแต่ตอนยังอยู่ที่

โรงพยาบาล	เพราะการหายใจทางจมูกจะช่วยให้ปอดทำางานและได้ออกซิเจนดีกว่าการหายใจ

ทางปาก	ระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลคุณปู่มักหายใจทางปาก	วิธีเตือนคือใช้นิ้วแตะที่ปลายคาง

และเตือนคุณปู่ว่าปิดปากครับ	หายใจทางจมูกนะครับ	ซึ่งคุณปู่บอก	ครับ	แล้วก็จะทำาได้สักพัก 

แล้วก็หายใจทางปากอีก	 มาตอนน้ีเม่ือแตะคางเตือนคุณปู่ให้ปิดปากหายใจทางจมูก	 คุณปู่ 

กลบัไมค่อ่ยตอบสนอง	และหลบัตา	พอเตอืนกลื็มตานดิเดยีว	ไมพ่ดูไมค่อ่ยตอบสนอง	จงึตดัสินใจ 

ว่าต้องรีบพากลับไปโรงพยาบาล	 เพราะออกซิเจนต่ำามาก	 น่าจะไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอแล้ว	 

และให้ภรรยาผมโทรศัพท์ไปแจ้งที่โรงพยาบาลล่วงหน้า	แต่ตอนนั้นคุณหมอเจ้าของไข้ออกเวร	 

กลับออกไปจากโรงพยาบาลแล้ว	 จึงได้ย้ำาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าช่วยติดต่อคุณหมอ 

ทราบด้วยว่าคุณปู่อาการหนักลงและกำาลังเข้าไปที่โรงพยาบาล

 
	 17:15	 ก็พาคุณปู่กลับไปเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล	 เจ้าหน้าที่ก็รีบดำาเนินการโดยนำา

เขา้ไปหอ้งชว่ยชวีติทีเ่ข้าใจวา่เป็นหอ้งความดนัลบ	แมว้า่คณุปูไ่มไ่ดต้ดิเชือ้	COVID-19	แตก่ต็อ้ง 

มี	precaution	ไว้ก่อน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ซักประวัติละเอียดเพราะแจ้งมาก่อนแล้วว่าเพิ่งออกจาก	

รพ.	ไปแค	่2	วนั	ระหวา่งนัน้เจา้หนา้ทีก่น็ำาฟอรม์	UCEP	มาใหก้รอกเหมอืนเมือ่วนัที	่26	มนีาคม	

deja	vu	กันอีกครั้ง 
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	 ตอนที่รออยู่หน้าห้อง	 ก็เห็นคุณหมอเจ้าของไข้กรุณาเดินทางกลับมาที่	 รพ.	 อีกครั้ง 

เข้าไปที่ห้องนั้น	 แล้วก็ออกมาพบผม	 เล่าว่า	 คุณพ่ออาการทรุดลง	 ขณะน้ีกำาลังดำาเนินการ	 

CPR	 ปั๊มหัวใจอยู่	 โดยใช้เครื่องอัตโนมัติปั๊มที่หน้าอก	 ไม่มีการเจาะหรือสอดท่อแต่อย่างใด	 

ผมถามว่าได้สอดท่อ	 ventilator	 แบบครั้งที่แล้วด้วยหรือไม่	 คุณหมอบอกต้องทำาเรื่อง 

ปั๊มหัวใจนี้ก่อนจึงจะสอดท่อ	 ventilator	 ได้	 ผมก็เลยเอะใจว่า	 หัวใจไม่เต้นเหรอครับ	 

คณุหมอกบ็อกวา่	ครบั	ตามปรกต	ิเราจะปัม๊หวัใจ	2	cycles	ไซเคลินะ	15	นาท	ีสัก	10	นาทจีะมา	 

update	 อีกครั้ง	 ระหว่างนี้ก็ให้ทำาใจและแจ้งญาติได้	 ผมก็เลยแจ้งครอบครัวผม	 และน้องเอก	 

(ซึ่ งอยู่ กระทรวงมหาดไทย	 ช่วยเหลือดูแลคุณพ่อคุณแม่ ใกล้ชิดมาสิบกว่าปีแ ล้ว	 

นับถือกันเหมือนญาติ	 เรียกคุณพ่อคุณแม่ผมว่า	 คุณลุงคุณป้า	 ระหว่างอยู่โรงพยาบาล 

ก็มาเยี่ยมแทบทุกวัน	 และยังได้มาค้างเป็นเพื่อนด้วย	 ซึ่งช่วงนั้นผมไม่ได้บอกใครว่าคุณพ่อ

เข้า	 รพ.	 เพราะเกรงว่าไม่สะดวกและเรื่องการติดเชื้อด้วย	 แม้แต่ครอบครัวผมก็ไม่ให้มา	 รพ.	 

จึงมีแต่ผมกับเอกที่ไป	 รพ.)	 เอกก็รีบตามมาที่	 รพ.	 ราวๆ	 18:45	 น.	 พอครบสัก	 10	 นาที	 

คณุหมอกอ็อกมาพบอกีครัง้	และบอกว่าจะขออีกรอบ	ถ้าไม่ตอบสนองก็จะขออนุญาตหยดุนะ	 

ผมก็บอก	 ครับ	 จากน้ันอีกไม่ก่ีนาที	 คุณหมอก็ออกมาพบอีกครั้งว่า	 หยุดแล้วนะครับ	 

ท่านไม่ตอบสนอง	ท่าน	unconscious	ไปตั้งแต่	5	นาทีแรกแล้ว	ซึ่งระหว่างที่พามาโรงพยาบาล 

คุณพ่อก็แทบจะ	 unconscious	 แล้ว	 เพราะผมพยายามเรียกแต่คุณพ่อก็หรี่ตาได้ 

นิดเดียวและไม่ตอบสนอง	 ก็แสดงว่าท่านได้จากไปโดยสงบ	 ไม่ได้	 suffer	 อะไรในช่วงที่อยู่ 

ห้องฉุกเฉินและห้องช่วยชีวิต	 ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึก	 self-doubt	 จึงได้ถามคุณหมอไปว่า	 

ผมพาคุณพ่อมาช้าไปไหมครับ	คุณหมอบอก	โอ้ว!	ไม่	อย่าคิดอย่างนั้นครับ	เราทำาดีที่สุดแล้ว	 

เราทำาตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว	 ท่านอายุมากแล้ว	 อย่างไรก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้แล้ว	 

จากนั้นคุณหมอก็บอกให้รอสักครู่	 ให้ในห้องเขาทำาความสะอาดให้เรียบร้อย	 ราว	 19	 น.	 

เขาก็มาตามเอกกับผมเข้าไปในห้องช่วยชีวิต	ผมจึงได้กราบเท้าคุณพ่ออีกครั้งหนึ่ง	ซึ่งขณะนั้น	 

เขายังห่อพลาสติกไว้ตาม	 procedure	 แม้ว่าจะไม่ได้เสียชีวิตด้วย	 COVID-19	 ก็ตาม	 

คุณพ่อได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่	 17	 เมษายน	พ.ศ.	 2563	 เวลา	 17:42	 น.	 ด้วยภาวะ 

พร่องออกซิเจนรุนแรง	สิริรวมอายุได้	94	ปี	10	เดือน	13	วัน

	 เนือ่งจากตอนนัน้กห็นึง่ทุม่เศษแลว้	แลว้ยงัม	ีcurfew	ตอน	22:00	-	04:00	น.	อกี	จงึไดต้กลง

กับเอกว่าคืนนี้คงต้องฝากร่างคุณพ่อไว้ที่โรงพยาบาลก่อน	พรุ่งนี้จึงนำาไปวัด	 แต่ก็ต้องแต่งตัว 

คณุพอ่ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น	จงึไดก้ลบัมาบา้นซึง่กอ็ยูใ่กล้โรงพยาบาลมาหยบิชุดเครือ่งแบบปกตขิาว	 

ซึ่งเมื่อ	 20	 กว่าปีก่อน	 คุณพ่อได้ทำาเอกสารส่ังการรายละเอียดไว้ในเอกสารเรื่อง	 “ขั้นตอน 

การปฏิบัติกรณีนายวิญญู	 อังคณารักษ์	 ถึงแก่กรรม”	 มี	 distribution	 list	 แจกจ่ายไว้ที่คุณแม่	 

พี่สาวและพี่เขย	ผมและภรรยา	ฯลฯ	มีการสั่งการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำาเนินการเรื่องต่างๆ	 

ไว้ชัดเจน	 เอกสารนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ	 เนื่องจากสถานการณ์	บุคคล	หมายเลข

โทรศพัท์เปลีย่นแปลงไป	กลา่วคอื	หลายทา่นทีม่รีายชือ่ไดร้บัการมอบหมายเรือ่งตา่งๆ	ไดท้ยอย

ถงึแกก่รรมไป	จงึตอ้งมกีารกำาหนดผูร้บัผดิชอบดำาเนินการเรือ่งตา่งๆ	ใหม่เปน็ระยะๆ	นอกจากนัน้	 
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ทางโรงพยาบาลให้เตรียมสำาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาด้วย	เพื่อไปแจ้งเขตในการ 

ออกใบมรณบัตรวันรุ่งข้ึน	 จากน้ันก็เคล่ือนย้ายคุณพ่อไปที่	 “ห้องพิธีการ”	 ของโรงพยาบาล	 

ซึ่งก็คือห้องดับจิต	ไหว้พระจุดธูปเทียนบอกกล่าวขออนุญาตนำาคุณพ่อมาไว้ในห้องนี้	ตอนนั้น 

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ว่า	 น่าจะต้องเก็บศพไว้นานหลายเดือนทีเดียว	 จนท.	 ก็บอกงั้นต้องฉีด 

ฟอร์มาลิน	(formalin	-	formaldehyde)	7	ขวด	ซึ่งถ้าเก็บเพียง	7	วันก็จะใช้เพียง	3	ขวด

	 ในส่วนของการแต่งกายน้ี	 คุณพ่อระบุไว้ว่า	 “เครื่องแต่งกายศพใช้เครื่องแบบปกติขาว	 

พ่อได้ประดับเครื่องหมายไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แขวนไว้ในตู้ไม้หัวเตียง	 ถ้าคับใส่ไม่ได้ 

ให้ใช้กรรไกรตัดเสื้อด้านหลังตรงกลางตลอดแนวจะใส่ได้ง่ายขึ้น	 เครื่องหมายที่ประดับมีดังนี้	 

ตือ	 กระดุมครุฑ	 อินทนูข้าราชการพลเรือนสามารถชั้นพิเศษ	 ติดคอเส้ือเครื่องหมายราชสีห์ 

ที่คอซ้าย	 เครื่องหมาย	 น.ก.	 (นอกประจำาการ)	 ที่คอขวา	 แถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ที่อกเสื้ อด้ านซ้าย	 ติด ปีกนักบินกิตติมศักดิ์ เหนือแถบย่อเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ 	 

ติดเข็มเครื่องหมาย	 ว.ป.อ.	 ที่กระเป๋าเสื้อบนขวา	 ติดเข็มแม่นปืนเหนือกระเป๋าบนขวา	 

ติดเข็มเครื่องหมายผู้บังคับบัญชา	 อ.ส.	 เหนือเข็มแม่นปืน	 รองเท้าดำา	 ถุงเท้าดำาไม่มีลวดลาย	 

ผ้าคลุมศพเวลารดน้ำาศพ	ใช้ผ้าห่มสีน้ำาตาล	มีตรา	3	ร.	ขนาดใหญ่	อยู่ในตู้กระจกในห้องเด็น	 

(ตู้หมายเลข	12)”	ซึ่งทั้งหมดนี้คุณพ่อเคยชี้ให้ดูร่วม	20-30	ปีก่อน	เมื่อเปิดตู้ไปหยิบเครื่องแบบ

ปกติขาว	ก็ได้เห็นกล่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางไว้เป็นระเบียบใกล้ๆ	กัน	ทุกกล่องมีลายมือ

คุณพ่อเขียนรายละเอียดไว้	ก็เลยหยิบมาเก็บเตรียมไว้ด้วย	พร้อมทั้งหยิบสำาเนาบัตรประจำาตัว	

จนท.ของรัฐฯ	(ซึ่งคุณพ่อมีทั้งบัตรประชาชน	และ	บัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำาเหน็จ

บำานาญ	ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้)	กับสำาเนาทะเบียนบ้าน	ซึ่งคุณพ่อมีถ่ายสำาเนาไว้

แล้วเรียบร้อย	นำากลับไปโรงพยาบาล 

	 ในระหว่างนั้นก็ได้ตกลงกับภรรยา	 และเอก	 รวมทั้ง	 e-mail	 ไปแจ้งพี่สาวกับพี่เขยที่ 

สหรัฐอเมริกาด้วย	 ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 เป็น	 pandemic	 

ระบาดรุนแรงไปทั่วโลก	 เรายังไม่ควรจัดงานศพในช่วงนี้	 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐ 

ในการละเว้นกิจกรรมที่มีผู้คนจำานวนมาก	 และมีการทำา	 social	 distancing	 ซึ่งคุณพ่อมีผู้คน 

เคารพนับถือจำานวนมาก	มลีกูศษิยล์กูหาจำานวนมาก	แตเ่นือ่งจากคณุพอ่เปน็ขา้ราชการบำานาญ 

ชั้นผู้ใหญ่	 การที่จะยังไม่ดำาเนินการอะไรเลย	 และเก็บศพไว้ก่อนเฉยๆ	 ก็ดูจะไม่สมควร	 

จึงตกลงกันว่าจะเพียงขอพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ	 และจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

เพียงคืนเดียว	 ในหมู่ลูกหลานไม่น่าจะถึง	 10	 คน	 แต่โดยปรกติแล้วจะมีการจัดพิธีธรรม 

สวดพระอภิธรรม	 3	 คืน	 หรือ	 7	 คืน	 แล้วขอพระราชทานเพลิงศพ	 หรือบรรจุศพไว้ก่อน	 

แล้วมาขอพระราชทานเพลิงศพในภายหลัง	 เมื่อเหตุการณ์แพร่ระบาดคลี่คลายลง	 และพี่สาว 

กับพีเ่ขยสามารถเดนิทางมาไดโ้ดยไมต่อ้งม	ีstate	quarantine	แลว้	ซึง่ขณะนีถ้อืวา่เปน็เหตกุารณ์

ไม่ปรกติ	การดำาเนินการคงต้องเป็นการอนุโลม	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น	ก็ต้องไปหารือขอความเห็นจาก

สำานักพระราชวังก่อนในเช้าวันรุ่งขึ้น
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	 เม่ือกลบัมาที	่รพ.	ตอนเกอืบสามทุม่กน็ำาเครือ่งแบบปกตขิาวใหเ้จา้หนา้ทีแ่ตง่ตวัใหค้ณุพอ่	 

รวมทัง้เหรยีญสบิบาท	1	เหรยีญเพ่ือใส่ไวใ้นปากตามธรรมเนยีมปฏบิตั	ิเรยีบรอ้ยแล้วกต็กลงกนั 

เรื่องโลงศพ	ซึ่งจริงๆ	แล้วสามารถขอพระราชทานโลงศพได้	แต่ปรกติจะใช้กรณีสวด	7	วันแล้ว

พระราชทานเพลิงศพเลย	กรณีนี้ยังไม่ทราบว่าต้องเก็บไว้นานเท่าใด	จนท.	รพ.	จึงแนะนำาว่า	 

ควรต้องใช้โลงไม้เนื้อแข็ง	คือ	โลงไม้สักทอง	(หีบฐานเทพนมไม้สัก	3	ชั้น)	ราคา	38,000	บาท	 

(ครบชุดบุนวมภายใน	 ลูกไม้	 ผ้าแพร)	 รถย้ายศพ	 1	 เที่ยว	 1,500	 บาท	 นิมนต์พระ	 1	 รูป	 

โดยจะแจ้งกำาหนดการวันรุ่งขึ้นในภายหลัง	 จากนั้นก็กราบพระ	 กราบลาคุณพ่อ	 กลับถึงบ้าน

เกือบสี่ทุ่มทันเคอร์ฟิวพอดี

	 เชา้วนัเสารท์ี	่18	เมษายน	ในระหวา่งทีท่างโรงพยาบาลไปดำาเนนิการออกใบมรณบตัรทีเ่ขต	 

ซ่ึงคาดวา่จะเสรจ็ราว	10	โมง	แลว้จงึจะไปสำานกัพระราชวงัได	้ซึง่การทีจ่ะไปแจง้สำานกัพระราชวงั	 

จะต้องมีใบมรณบัตรและรายละเอียดวัดไปก่อน	 จึงตกลงกับเอกว่า	 เพื่อประหยัดเวลา 

เราควรดำาเนินการคู่ขนานกันไป	ราว	8:30	น.	เอกก็มาพบที่บ้านแล้วก็ไปที่วัดมกุฏกษัตริยาราม 

ราชวรวหิาร	(ซึง่คณุพอ่กำาหนดไวล้ว่งหน้าแล้วว่าใหจ้ดังานทีวั่ดมกุฏฯ)	เพือ่จองศาลา	แล้วจงึไป 

สำานักพระราชวัง	 กราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ	 และมีพิธีธรรมสวด 

พระอภิธรรมเพียงคืนนั้นหนึ่งคืนและบรรจุไว้	 โดยมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย	 นายฉัตรชัย	

พรหมเลศิ	กรณุามาเปน็ประธานในพิธ	ีซึง่ในวนันัน้กไ็มไ่ดแ้จง้ใครอืน่เพือ่ความสะดวกและความ

ปลอดภัยทางสาธารณสขุกบัทกุฝา่ย	เนือ่งจากภาวะการแพรร่ะบาดของ	COVID-19	ยงัรนุแรงอยู	่

จากน้ันจงึจะกราบบงัคมทลูขอพระราชทานเพลิงศพในภายหลัง	เมือ่สถานการณค์ล่ีคลายลงแลว้ 

	 ทีผ่นงับา้นเรา	มภีาพถา่ยคณุพอ่ในเครือ่งแบบเตม็ยศ	พรอ้มเครือ่งยศพระราชทานประกอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ทุติยจุลจอมเกล้า	กับภาพถ่ายคุณแม่ในชุดไทยจิตรลดา	ประดับเครื่อง

ราชอสิรยิาภรณ	์จตตุถจุลจอมเกลา้	ขนาดสูงประมาณ	1	เมตรเคยีงคูก่นัอยูส่องภาพ	ซึง่คณุพอ่ 

คณุแมเ่คยบอกไวว้า่	เพือ่ความสะดวก	เมือ่ใครถงึแกก่รรมลงกใ็หน้ำาภาพนีไ้ปตัง้ทีง่านศพไดเ้ลย	 

เม่ือได้นำาภาพคุณพ่อไป	 คุณแม่ก็ถามวันละหลายๆ	 ครั้งว่า	 ใครเอารูปคุณปู่ไปไหน	 ซึ่งเราได้

ตกลงกันว่าจะไม่เรียนให้คุณแม่ทราบว่าคุณพ่อจากไปแล้วเพราะเกรงว่าคุณแม่จะเสียกำาลังใจ	

จึงต้องทำาภาพคุณพ่อใหม่ไปไว้ที่วัดแทน	แล้วนำาภาพคุณพ่อกลับมาแขวนไว้ที่เดิม	

 
	 จากน้ันคุณแม่ก็อาการดูทรงๆ	อยู่	แต่เน่ืองจากนับต้ังแต่คุณพ่อไม่ได้รับราชการ	คุณพ่อคุณแม่ 

อยู่ดว้ยกันเกอืบ	24	ชัว่โมงมารว่ม	40	ป	ีไปเทีย่วไปไหนมาไหนดว้ยกนัตลอด	ทานอาหารดว้ยกนั 

ทุกมื้อ	ช่วงก่อนอาหารเย็นก็จะออกไปนั่งหน้าบ้านริมสระว่ายน้ำาด้วยกันทุกวัน	ถึงแม้ความจำา

ของคณุแมจ่ะทรดุลงไปมาก	คณุแมก่ยั็งถามถึงคณุพอ่เปน็ระยะๆ	และดซูมึๆ	ลง	ถึงแม้ไม่มีใคร

ยอมบอกว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้ว	แต่ด้วยความรักความผูกพัน	คุณแม่คงจะพอทราบได้เอง	
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	 ตั้งแต่ต้นปีนี้	 คุณแม่ทานอาหารค่อนข้างน้อย	 อาหารที่เตรียมไปให้ก็จะทานไปคายไป	 

ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง	 แต่ยังทานพวกไข่ตุ๋นและ	 Ensure	 ได้	 จนมาวันที่	 30	พฤษภาคม	 2563	 

คณุแม่ทานไดน้อ้ยลงไปอกี	อาหารเยน็ทีอุ่ม้ทำาโจก๊ปัน่มาให	้กแ็ทบจะไมย่อมทาน	คายออกหมด	

อุม้กับผมก็เลยชว่ยกนัปอ้น	แตเ่ดมิบางครัง้ทีค่นดแูลปอ้นอาหารแลว้คณุแมไ่มท่าน	พออุม้กบัผม

ปอ้นกย็อมทาน	แตม่าวนัน้ีผิดปกตไิปมากดอูอ่นแรงลง	ทรงตวันัง่ไมค่อ่ยได	้จงึไดช้ว่ยกนัพาคณุแม ่

ไปห้องฉุกเฉิน	 โรงพยาบาลพญาไท	 2	 ระหว่างนั้นคุณแม่ก็ซึมลงเรื่อยๆ	 เรียกก็ไม่ตอบสนอง	

พอไปถึงห้องฉุกเฉินคุณแม่ก็หายใจแผ่วเบาลงเรื่อยๆ	 จนจากไปโดยสงบต่อหน้าอุ้มกับผม	 

ในวันเสาร์	ที่	30	พฤษภาคม	2563	เวลา	18:47	น.	ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด	สิริรวมอายุได้	90	ปี	 

9	เดือน	15	วัน	หลังจากคุณพ่อจากไป	43	วัน	และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	

COVID-19	ยงัไมค่ลีค่ลายดนีกั	จงึไมไ่ดแ้จง้ใครเชน่กนั	เพยีงแตข่อพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ	 

และสวดพระอภิธรรมเพียงหนึ่งคืนในวันรุ่งขึ้น	 แล้วบรรจุไว้ เคียงข้างคุณพ่อ	 โดยมี 

ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย	นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ	 กรุณามาเป็นประธานในพิธี	 เพื่อกราบ

บังคมทูลขอพระราชทานเพลิงศพพร้อมกันในภายหลัง	 จึงขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก

มาอีกครั้งหนึ่ง	

 	 	
	 เม่ือคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้ว	 ภรรยาและผมจึงได้รวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังใช้งาน 

ได้ดีอยู่	รวมทั้ง	pampers	ฯลฯ	ที่ยังไม่ได้ใช้งาน	ไปมอบที่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศล 

ให้คุณพ่อคุณแม่

	 ราวกับว่าด้วยความรักความเป็นห่วงลูกหลาน	คุณพ่อคุณแม่จึงยังไม่จากไปในขณะที่ผม 

ยังทำางานประจำาอยู่	 รอจนปีแรกที่เกษียณจากการทำางาน	 และด้วยความรักความผูกพัน 

ของคุณพ่อคุณแม่	 จึงจากไปในเวลาไล่เล่ียกัน	 ด้วยบุญกุศลที่คุณพ่อคุณแม่ทำามาตลอดชีวิต	 

ไม่ว่าจะงานราชการหรือส่วนตัว	 คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไปสู่สัมปรายภพด้วยกันแล้ว	 และจะยังอยู่

ในใจลูกหลานตลอดไป	พร้อมทั้งการเป็นแบบอย่าง	และคำาสั่งสอนต่างๆ	กับสิ่งที่ผมได้ยึดถือ

มาตลอดการทำางาน	32	ปีที่ผ่านมา	และที่ลูกหลานจำาได้โดยไม่ต้องท่อง	คือ	

 
ต้องรอบรู้	ปัญหา	สารพัด

ต้องรวดเร็ว	เร่งรัด	งานทั้งหลาย

ต้องริเริ่ม	หลายแบบ	ให้แยบคาย

ทุ่มใจกาย	สุดชีวิต	พิชิตงาน

	 บันทึกนี้	ผมทยอยพิมพ์ไว้ด้วยโปรแกรม	Evernote	บน	iPhone	ในแต่ละวันช่วงที่คุณพ่อ 

เข้าโรงพยาบาล	เพ่ือ	e-mail	update	ใหพ้ีส่าวและพีเ่ขยทกุวนั	และคน้ควา้รายละเอยีดเพิม่เตมิไว	้ 

เผื่อเป็นวิทยาทานสำาหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ 

นายหมวดเอก กิดากร (เต้ย) อังคณารักษ์
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จดหมายถึงลูกหลาน

ของ

คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์
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คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ 

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

และราชอาคันตุกะหลายครั้ง ในภาพ คุณหญิงสุภางค์ถวายช่อดอกไม้

ต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2
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พิธีพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ

และ

พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่	31	พฤษภาคม	2563
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ไว้อาลัย

แด่

คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์
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 อโมฆชีวิตกถา

	 ผู้ดำารงชีวิตอยู่โดยไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์นั้น	 ย่อมทำาแต่สิ่งที่ดีมีคุณค่า	 เริ่มตั้งแต่ 
ยังเยาว์วัย	 ด้วยการเอาใจใส่เชื่อฟังคำาสอนของมารดาบิดา	 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบ 
และนอกระบบ	 และเมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแล้ว	 มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ 
สัมมาอาชีพและในการสร้างฐานะครอบครัว	 พยายามต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆ	 ด้วยความ 
หนกัแนน่อดทน	บรหิารชวีติและประกอบอาชีพการงานโดยสุจรติ	ประพฤตม่ัินอยูใ่นหลักธรรม
คำาสั่งสอนของศาสนา	ชื่อว่าดำาเนินชีวิต	อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย

 
	 เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของ	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์	 

โดยได้บำาเพ็ญประโยชน์ตน	ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ประกอบสัมมาอาชีพ	เลี้ยงบุตรธิดา

ให้เป็นคนดีมีความรู้	 มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงศ์ตระกูล	 และได้บำาเพ็ญ 

บญุกศุลตา่งๆ	ตลอดถงึไดบ้ำาเพญ็ประโยชน์เพือ่ผูอ่ื้นดว้ยการอนุเคราะหช่์วยเหลือเก้ือกูล	และ

ไดบ้ำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่สว่นรว่มใหเ้จรญิรุง่เรอืงเปน็ประโยชน์ตอ่ประเทศชาต	ิพระพทุธศาสนา	

และสถาบันพระมหากษัตริย์สม่ำาเสมอมาเนืองนิตย์

 
	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 พร้อมด้วยคู่ชีวิต	 คือ	 คุณวิญญู	 อังคณารักษ์	 อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย	 ผู้มีความเคารพนับถืออาตมาภาพเป็นระยะเวลายาวนาน	 ได้ดำาเนินชีวิต

อย่างมีคุณค่า	 มีสาระแก่นสาร	 ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์	 ซึ่งจะเป็นทิฏฐานุคติที่อนุชนผู้อยู่

เบื้องหลัง	ควรถือเอาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีสมดังที่พุทธสุภาษิตที่ว่า

     
ปฏิปชฺถ เมธาวี อโมฆำ ชีวิตำ ยถา

ผู้มีปัญญาปฏิบัติตนด้วยการดำารงชีวิตไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์

  
	 นับแต่วันที่	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ถึงแก่อนิจกรรมเป็นต้นมา	 คณะเจ้าภาพ 

ประกอบด้วยบุตร	 ธิดา	 พร้อมด้วยญาติและมิตรสหาย	 ตลอดถึงผู้ที่มีความเคารพนับถือ	 

ได้ร่วมกันบำาเพ็ญกุศลอุทิศในส่วนแห่งทาน	ส่วนแห่งศีล	 และส่วนแห่งภาวนาตลอดมา	ถือว่า	

ได้พร้อมใจกันอุทิศมหากุศลแก่ดวงวิญญาณของท่านผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์นามว่า	

คุณหญิงสุภางค์		อังคณารักษ์	ให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นในสัมปรายภพ

 
	 ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไปเพื่ออุทิศแก่	 

คุณหญิงสุภางค์		อังคณารักษ์	และชอให้เป็นผลสัมฤทธิ์เป็นอิฏฐวิบุลมนุญผลแก่ดวงวิญญาณ

ของท่านในสัมปรายภพตามคติวิสัยสมดังอุทิศเจตนาของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการ

                                            สมเด็จพระมหาธีราจารย์

                              กรรมการมหาเถรสมาคม
	 	 	 	 	 	 																									เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
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แด่….ท่านวิญญูและคุณหญิงสุภางค์ ที่เคารพรักยิ่ง

	 ในวันที่ 	 ๑	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 รัฐบาลอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง	 

“สำานักนโยบายและแผนมหาดไทย”	 ขึ้นเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม	 ขึ้นตรงกับรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 นับเป็นหน่วยงานวางแผนของกระทรวงฝ่ายพลเรือนแห่งแรก 

ของประเทศ	 ส่วนฝ่ายทหารน้ันกระทรวงกลาโหมมี	 “ฝ่ายเสนาธิการ”	 ทั้งในระดับกระทรวง 

และในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย	 ตลอดจนถึงในระดับเหล่าทัพ	 ทั้งสามมาช้านานแล้ว	 

ผูอ้ำานวยการสำานักนโยบายและแผนมหาดไทย	หรอื	“อธบิด”ี	คนแรกคอืนายวญิญ	ูองัคณารกัษ	์ 

ผู้ท่ีผ่านระบบการเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันละเอียดรอบคอบให้มาทำาหน้าที่	 “เสนาธิการใหญ่”	 

แห่งกระทรวงมหาดไทย	 แม้ท่านจะดำารงตำาแหน่งนี้เพียงช่วงเวลาไม่นานนักเพียง	 ๑๐	 เดือน

เท่านั้น	 แต่หน่วยงานเสนาธิการฝ่ายพลเรือนแห่งแรกน้ี	 ก็ได้รับการวางโครงสร้างองค์กร 

และกรอบภารกิจในการทำางานที่เป็นมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพสูง	สามารถรองรับภารกิจ

ท่ีสำาคัญสูงสุดของกระทรวงฯ	 ได้อย่างเข้มข้น	 เป็นที่ยอมรับและกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันว่า	

นายวิญญู	อังคณารักษ์	คือผู้วางรากฐานให้องค์กรนโยบายและแผนแห่งนี้จนมีบทบาทสำาคัญ

ในการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่มาตราบจนทุกวันนี้	

	 ผมได้สมัครสอบเข้ารับราชการที่สำานักนโยบายและแผนมหาดไทย	 และได้บรรจุเป็น

วิทยากรโท	 ฝ่ายพัฒนาการเมืองและการปกครองในวันที่	 ๑๖	 กันยายน	๒๕๑๖	 ได้มีโอกาส 

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ	 ท่านวิญญู	ณ	 หน่วยงานแห่งนี้เพียงเดือนเศษเท่านั้น	 ท่านก็ได้รับ

แต่งตั้งขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง	 	 แต่เวลาเพียงเดือนเศษนี่เอง	 ที่ผมได้รับความเมตตาจาก 

ท่านวิญญูอบรมถ่ายทอดวิธีคิดและแนวทางในการทำาราชการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝัง

จิตวิญญาณของการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขที่คนมหาดไทยยึดถือ	 เป็นหลักสำาคัญในการทำางาน 

กับพี่น้องประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้	

	 ท่านวิญญู	 และคุณหญิงสุภางค์	 มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณพ่อคุณแม่ของผมมาก								

ท่านกรุณาใช้คำาแทนตัวท่านว่า	 “อา”	 ทุกครั้งที่ท่านเรียกผมไปมอบหมายงานในห้องทำางาน

ของท่าน	 และท่านจะเมตตา	 ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบทั้งในเรื่องส่วนตัวและในเรื่องการทำางาน	 

คณุหญงิสภุางค์จะทกัทว้งทกุครัง้เม่ือผมใช	้คำานำาหนา้เรยีกทา่นวา่	“คณุหญงิ”	ทา่นขอใหเ้รยีก	“อา”	 

และย้ำาว่าเราสนิทกันเหมือนญาติ	เมื่อประมาณปลายปี	๒๕๒๗	เมื่อท่านวิญญูพ้นจากราชการ

แล้วทาง	 Golden	 Gate	 University	 แห่งมลรัฐ	 California	 สหรัฐอเมริกาได้เชิญท่านวิญญูไป

เป็น	Visiting	Professor	เพื่อสอนวิชา	Comparative	Public	Administration	เป็นเวลาประมาณ	 

๒	 ปีเศษ	 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว	 ผมก็ได้เดินทางไปดูงานในสหรัฐอเมริกา	 ๒	 -	 ๓	 สัปดาห์	 

จึงถือโอกาสเดินไปกราบเยี่ยมท่านที่บ้านพักของท่าน		ซึ่งอยู่ในเมืองเล็ก	ๆ	น่าอยู่ทางตอนใต ้

ของนครซานฟรานซิสโก	 คุณหญิงสุภางค์ได้กรุณาเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยฝีมือของท่านเอง	 

คือขนมจีนน้ำายา	 (ใช้ปลาแซลมอน)	 ผมยังจำารสชาติความเอร็ดอร่อยของขนมจีนน้ำายาและ 

เครื่องเคียงที่ครบถ้วนได้ไม่รู้ลืม	
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	 ในช่วงชีวิตการรับข้าราชการของท่านวิญญู	 ท่านได้ผ่านการทำางานในตำาแหน่ง

ต่างๆ	 ทั้งส่วนกลาง	 ภูมิภาค	 และท้องถิ่น	 ครบถ้วน	 ไม่ว่าจะเป็นตำาแหน่งฝ่ายอำานวยการ 

ในกรมมหาดไทย	(กรมการปกครองในปัจจุบัน)	ตำาแหน่งนายอำาเภอ	ปลัดจังหวัด	ผู้ว่าราชการ

จังหวัด	ในส่วนภูมิภาค	และตำาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพระนครศรีอยุธยา	นายกเทศมนตรี

เมืองภูเก็ต	 ตำาแหน่งผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี	 นับเป็นตำาแหน่งสำาคัญในราชการ

บริหารส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งข้าราชการประจำาในกระทรวงมหาดไทย	 น้อยคนนักที่จะมีโอกาส 

ได้ดำารงตำาแหน่งครบถ้วนเหมือนท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 แต่ที่สำาคัญที่สุดก็คือท่านได้ฝาก 

ผลงานอันโดดเด่นล้ำาเลิศไว้ในทุกตำาแหน่งที่ท่านได้เคยปฏิบัติหน้าที่	 ให้ชาวมหาดไทยรุ่นน้อง

ไดจ้ดจำาเปน็แบบอยา่งทีด่งีามตลอดมา	ตำาแหน่งหน้าทีร่าชการสูงสุดของทา่น	ก่อนจะพน้วาระ 

ของข้าราชการมหาดไทยก็คืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยตามลำาดับ	 

ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 จึงถือเป็นบุคคลในตำานานท่านหนึ่งที่ชาวมหาดไทยภาคภูมิใจ 

ตราบจนทุกวันนี้	

พลากร สุวรรณรัฐ

				องคมนตรี
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คำาไว้อาลัย

คุณหญิงสุภางค์  อังคณารักษ์
****************************

มิตรภาพอันยาวนานของเรา

	 	 ดิฉันรูจ้กัและสนทิสนมกบัคณุหญงิสภุางค	์	องัคณารกัษ	์มาตัง้แตย่งัเปน็เดก็	เราเปน็เพือ่น 

เลน่กนัมาตัง้แตอ่าย	ุ7	-	8	ขวบ	เพราะอยูบ่า้นใกลเ้รอืนเคยีงกนั	โดยหนา้บา้นของเราตัง้อยูเ่ยือ้งกนั 

ในซอยก่ิงเพชร	ถนนเพชรบุรี	ยังจำาได้ว่าเราหัดถีบรถจักรยานด้วยกัน	และรถท่ีเราใช้เป็นจักรยานเก่า 

ไม่มีเบรค	 ขี่ไปไหนกลับมาต้องใช้ประตูบ้านด้านหนึ่งหรือรั้วพู่ระหงอีกด้านหนึ่งเป็นที่หยุดรถ	 

พอเข้าโรงเรียนชั้นประถมก็ไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกันอีก	 ดิฉันอายุมากกว่าก็เข้าไปเรียนก่อน	

อยูช่ัน้สงูกวา่หนึง่ชัน้ป	ีจบชัน้ประถมแลว้	คณุหญิงก็ยงัคงเรยีนระดบัมธัยมตอ่ทีโ่รงเรยีนเดมิ	คอื	 

โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี	 (ภายหลังเปล่ียนเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)	 ส่วนดิฉัน 

ย้ายไปเรยีนทีโ่รงเรยีนมาแตรเ์ดอวีทิยาลยั	แตเ่มือ่กลบัจากโรงเรยีนเรากย็งัพบปะ	และเปน็เพือ่น

เล่นกันเป็นประจำาเหมือนเดิม

  
	 ต่อมาปรากฏว่า	พี่ชายของคุณหญิง	คือ	พันตำารวจเอกนิรันดร	ชัยนาม	(อดีตผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่)	 มาชอบพอและแต่งงานกับพี่สาวของดิฉัน	 คือ	 คุณหญิงพูลสมัย	 คุณหญิง 

กบัดฉินักเ็ลยเป็นทัง้เพ่ือนและเป็นทัง้ญาต	ิเมือ่คณุหญงิและดฉินัแตง่งานแลว้	บงัเอญิฝา่ยสามี

ของดฉินั	กเ็ปน็เพ่ือนกับคุณโอภาส	ชยันาม	และคณุวญิญ	ูองัคณารกัษ	์พีช่ายและสามขีองคณุหญงิ	 

เพราะเรยีนโรงเรยีนเตรยีม	มธก.	รุน่	4	รุน่เดยีวกนั		ยิง่ไปกวา่นัน้	ตอ่มาภายหลงั	พีอ่สุาห	์ชยันาม	 

(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)	 พี่ชายอีกคนหนึ่งของคุณหญิง	 ก็มาแต่งงานกับ 

น้องสาวของสามีดิฉัน	ดิฉันกับคุณหญิง	ก็เลยเกี่ยวดองกันหลายทาง	จนลำาดับญาติแทบไม่ถูก	

ซึ่งก็ทำาให้เรายิ่งสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้นขึ้นไปอีก

  
	 ในชว่งปลายสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ครอบครวัของคณุหญงิ	ไดอ้พยพหนรีะเบดิไปอยูแ่ถบ

ชานเมือง	สว่นดฉินัยงัคงอยูท่ีบ่า้นซอยกิง่เพชร	จงึทำาใหไ้มค่อ่ยไดพ้บกนั	แตพ่อสงครามสงบแล้ว	 

ก็ได้กลับมาคบหากันอีก	ดิฉันแต่งงานแล้ว	ก็เป็นแม่บ้านอย่างเดียว	ไม่ได้ทำางานท่ีไหน	ส่วนคุณหญิง 

ทำางานอยูท่ี่ธนาคารแหง่ประเทศไทย	จำาไดว่้า	วันหนึง่ในป	ีพ.ศ.	2497	คณุหญิงไดม้าบอกดฉินัว่า	 

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาลงัเปดิรบัพนกังานใหม	่โดยไมต่อ้งสอบเขา้	และชวนดฉินัใหไ้ปสมคัร	

ในที่สุดก็เลยทำาให้เราได้มาทำางานในที่เดียวกันอีก	และได้พบปะกันอย่างสม่ำาเสมอ

  
	 ในปี	พ.ศ.	 2500	ดิฉันไปซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ในซอยอารีย์สัมพันธ์	 7	 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น 

ผู้บุกเบิกเพราะสมัยนั้นยังไม่มีใครไปอยู่	 สภาพถนนยังเดินทางลำาบาก	 ถึงขนาดต้องหาซื้อ 

รถจี๊ปมาขับ	 ในซอยยังเต็มไปด้วยสวนผัก	 ราคาที่ดินตารางวาละ	 350	 บาท	 อยู่ไปสักพัก	 

พอถนนไดร้บัการปรบัปรงุดแีลว้	ดฉินักไ็ปแนะนำาคณุหญิง	ซึง่แตง่งานแล้วและไปมีบา้นอยูแ่ถว 
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บางซ่อนให้มาอยู่ที่ซอยนี้	 บอกว่ามีที่ดินในซอยที่เจ้าของจะขายอยู่สองผืน	 ให้รีบมาซื้อ	 

คณุหญงิกบัดฉินักเ็ลยไดม้าเปน็เพือ่นบา้นอยู่ในซอยเดยีวกนัเหมอืนตอนยงัเปน็เดก็อกีครัง้หนึง่	 

ตอนท่ีมาอยูใ่นซอยนีไ้มน่าน	ดฉินัตัง้ครรภ	์แตบ่งัเอญิแทง้ลกูเสยีกอ่น	หลงัจากนัน้	เมือ่คณุหญงิ 

ตั้งครรภ์ลูกคนแรก	 ก็ได้มาขอเครื่องใช้สำาหรับเด็กอ่อนที่ดิฉันเตรียมไว้สำาหรับลูกที่แท้งไป	 

ดฉัินบอกวา่เขาถอืกนั	แตคุ่ณหญงิบอกวา่ไมเ่ปน็ไรไมถ่อื	ดฉินักเ็ลยมอบใหไ้ป	หลายเดอืนตอ่มา	 

คุณหญิงก็ได้ใช้ของเหล่าน้ัน	“ลูกตู๋”	จึงเรียกดิฉันเป็นแม่อีกคนหน่ึงว่า	“แม่พร้ิม”	คู่กันกับ	“แม่ภางค์”

  
	 ครั้นเมื่อคุณวิญญู	 	 อังคณารักษ์	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 

คณุหญงิกไ็ดล้าออกจากงานทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย	เพือ่ไปทำาหนา้ทีภ่รยิาผูว้า่ราชการจงัหวดั	 

ช่วงนี้จึงค่อนข้างจะห่างกันไป	 และดิฉันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณหญิงเลยทั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ

จงัหวดัอุดรธาน	ีเพราะตอ้งทำางาน	จนเมือ่คณุวญิญแูละคณุหญงิ	ยา้ยจากหวัเมอืงกลบัเขา้มาอยู่

กรงุเทพมหานคร	จงึไดค้บหาใกลช้ดิกนัอีก	โดยทีอ่ยูใ่นซอยเดยีวกัน	เวลาคณุหญิงออกจากบา้น 

จะไปไหน	 เม่ือน่ังรถผ่านบ้านดิฉัน	 ก็มักจะบีบแตรทักทาย	 ขากลับมาถ้ามีขนมหรือของกิน 

ที่อร่อย	ก็จะมาหย่อนฝากให้ที่หน้าบ้าน

	 คุณหญิงกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้ว	 ได้ทำางานด้านสังคมสงเคราะห์มากมาย										

ตอ่มาเม่ือคณุหญงิไดก้อ่ตัง้มลูนธิอิาสารกัษาดนิแดนขึน้	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลือบรรดา

อาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติอยู่ทั่วราชอาณาจักร	 ดิฉันจึงมีโอกาสได้ร่วมทำา

กจิกรรมตา่งๆกบัคณุหญงิอยา่งสม่ำาเสมอ	ยงัคดิถงึเวลาทีช่่วยกันทำา	“น้ำาพรกิน้ำาใจ”	ซึง่สนุกมาก	

และฝา่ยปกครองไดม้าชว่ยกันทำาหมด	ทำาเสรจ็แลว้กเ็ดนิทางไปเยีย่มเยยีนและแจกจา่ยน้ำาพริก

น้ำาใจ	เสื้อผ้า	หยูกยา	เครื่องใช้ไม้สอยที่จำาเป็น	ให้แก่บรรดา	อส.	ทหาร	และตำารวจ	ตามพื้นที ่

หา่งไกลและชายแดน	นอกจากน้ันก็มกีจิกรรมการหาทนุใหแ้กม่ลูนธิฯิ	ดว้ยวธิกีารจดัแสดงละคร	 

ทีโ่รงละครแหง่ชาต	ิโดยสมาชกิของมลูนิธฯิ	ขา้ราชการมหาดไทย	รวมทัง้	ลูกหลาน	ไดเ้ขา้รว่มแสดง 

กนัอยา่งพรอ้มหนา้	สำาหรบัการเดนิทางลงพืน้ที	่คณุหญิงและดฉัินเคยไดร้บัประสบการณถู์กซุม่ยงิ 

ท่ีเขตรอยต่อระหว่าง	 จังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก	 กลับมาจึงได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม	

และได้รับประกาศนียบัตรการยิงปืนแบบต่อสู้ป้องกันตัว	ดิฉันเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิอาสา

รักษาดินแดน	 จนต้องลาหยุดงานบ่อยๆ	 ต่อมากระทรวงมหาดไทย	 จึงให้ความอนุเคราะห์	 

ทำาหนังสือขอตัวจากหน่วยงานมาทำางานแบบเต็มเวลา	 จนได้รับราชการเป็น	 “นายหมวดตรี”	

กองอาสารักษาดินแดน

  
	 นอกจากงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนแล้ว	 ดิฉันยังได้ติดตามคุณหญิง	 ในฐานะ 

ผูป้ระสานงานดา้นจกัสานไมไ้ผข่องมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชีพฯ	ซึง่ตอ้งเดนิทางไปตามทอ้งทีต่า่งๆ

ท่ัวประเทศ	ในดา้นสว่นตวั	กไ็ดเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วตา่งประเทศกบัคณุหญงิหลายครัง้	มาหา่งกนั 

อีกครั้งหนึ่งก็เมื่อคุณวิญญู	 พ้นจากราชการและไปเป็นอาจารย์พิเศษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อยู่หลายปี	เมื่อกลับมาอยู่เมืองไทย	ดิฉันกับคุณหญิงก็ได้มาใกล้ชิดกันเหมือนเดิม	แม้ว่าไม่ได้

ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งเหมือนก่อน	 แต่ก็ได้โทรศัพท์ติดต่อคุยกันเป็นประจำามิได้ขาด	 

เท่าที่คบหากันมา	 ดิฉันสังเกตเห็นว่าคุณหญิงเป็นคนที่มีอุปนิสัยและบุคลิกเด็ดขาด	 กล้าพูด	
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กล้าทำา	 กล้าตัดสินใจ	 ตลอดจนทำางานทุกอย่างด้วยความเข้มแข็ง	 ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุป

สรรคใดๆ	ดฉัินยงัเคยคิดวา่ถ้าคุณหญงิเปน็ผูช้ายและรบัราชการคงจะมชีวิีตราชการทีก่า้วหนา้

และรุ่งโรจน์อย่างมาก	

  

	 ในช่วงหลังๆมานี้	 คุณหญิงไม่ได้โทรศัพท์มาหาดิฉันเลย	 จนเรียกได้ว่าขาดการติดต่อ	 

ซ่ึงได้ทราบภายหลังว่าเป็นเพราะคุณหญิงมีอาการป่วย	และเม่ือได้ทราบว่าคุณหญิงได้จากไปแล้ว	 

ดิฉันรู้สึกเสียใจและมีความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะเราเป็นเพื่อนรักกันมากและสนิทกันมาก	

ซึง่มติรภาพและความผูกพันอนัยาวนาน	ของเราจะประทบัอยูใ่นความทรงจำาของดฉินัตลอดไป

  

	 ดว้ยอานสิงสแ์หง่บุญกุศลทัง้ปวง	ทีค่ณุหญงิสุภางค	์	องัคณารกัษ	์ไดบ้ำาเพญ็มาตลอดชวีติ				 

ขอจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ดวงวิญญาณของคุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 จงประสบความสุข

สงบในสัมปรายภพด้วยเทอญ

พริ้ม  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
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คำาไว้อาลัย
 
	 ผมไดท้ราบขา่วคณุวญิญ	ูองัคณารกัษ	์อดตีอธบิดกีรมการปกครอง	และอดตีปลัดกระทรวง 
มหาดไทย	 ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่ออายุเต็ม	 95	 ปี	 และหลังจากนั้นไม่นาน	 ก็ได้ข่าว 
คณุหญงิสภุางค์	คู่ชวีติของทา่นก็ไดจ้ากไปในเวลาไมน่านตอ่มา	นบัเปน็การจากไปดว้ยความสูงวยั 

ในเวลาใกล้เคียงกัน

 
	 ผมคำานงึถงึความสมัพนัธก์บัทา่นปลัดวิญญูและคณุหญิงสุภางคท์ีผ่มเรยีกว่า	“พี”่	ทัง้สองคน	 
ด้วยความเป็นกันเองเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2518	 ซึ่งผมย้ายจาก 
ตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง	 พร้อมกับคุณเอนก	 
สิทธิประศาสน์	ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี	เรามีรองอธิบดีอีกคนหนึ่ง	คือคุณวงษ์	ช่อวิเชียร	

ซึ่งเป็นผู้ใหญ่และอาวุโสกว่าเราทั้งสอง	มีท่านวิญญูเป็นอธิบดี

 
	 ในตอนนั้นงานของกรมการปกครองเองมีทั้งงานทะเบียน	งานราชการส่วนภูมิภาค	และ
ราชการ	สว่นทอ้งถิน่รวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั	นับว่าเปน็กรมทีใ่หญ่มาก	และการทำาราชการก็เปน็ช่วงที ่
โดง่ดงัมากเชน่กัน	โดยทา่นอธบิดวีญิญไูดป้ฏบิตัริาชการอยา่งเฉยีบขาด	รวดเรว็	โดยใชค้ตพิจน	์3	ร.	 
เปน็หลกั	คือ	“รอบรู	้รวดเรว็	รเิริม่”	เปน็คำาขวญัแกข่า้ราชการ	โดยคณุหญงิสุภางคก์เ็ปน็หวัหนา้

ฝ่ายหญิงในมหาดไทยอย่างดีเยี่ยม	

 
	 กล่าวโดยสรุป	การทำาราชการในช่วงนั้น	นับว่ามีความสุขและสนุกอย่างมากของพวกเรา	
แต่ก็นั่นแหละ!	ชีวิตของคนเราย่อมมีทั้งสุข	และทุกข์	(ความทุกข์อันสาหัสของพวกเรา	คือเรื่อง
คดีโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	ซึ่งโชคร้ายมาก	ทำาให้ชีวิตราชการของเราต้องพังพินาศหมดสิ้น	ทุกคน
ถูกพักราชการ	 สำาหรับพ่ีวงษ์ก็ได้เกษียณอายุไป)	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องก็ได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว	
โดยพวกเราได้รับชัยชนะทุกประการทั้งสามศาล	 ผมได้บรรจุกลับ	 เข้ารับราชการในตำาแหน่ง 
ผูว้า่ราชการจังหวดัสโุขทยั	คณุเอนกเปน็ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช	สว่นทา่นปลัดวญิญ	ู
ดว้ยความรูค้วามสามารถของทา่น	ทา่นกไ็ดร้บัเชญิไปเปน็อาจารยส์อนหนงัสอืระดบัปรญิญาโท

ที่มหาวิทยาลัยโกลเด้นเกต	ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	3	ปี	นับเป็นเกียรติกับท่านอย่างมาก 

 
	 เมื่อทุกอย่างผ่านไปจบสิ้น	 หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	 เราก็กลับมาใช้ชีวิตคุ้นเคย

ร่วมกันอีก	ทั้งได้ไปพักผ่อนดูงานร่วมกันอย่างมีความสุข	จนอายุสูงมากแล้วจึงแยกจากกัน	

 
	 ในท่ีสดุ	หลงัจากไดรู้จั้กคุ้นเคยกบั	“พีว่ญิ”	และ	“พีสุ่ภางค”์	มายาวนาน	ผมตอ้งขอกล่าววา่	
ทัง้สองทา่นเป็นผู้มีความรู	้ความสามารถ	ทำาการงานเจรญิกา้วหนา้ประสบความสำาเรจ็อยา่งสูง
ในราชการ	และทางสังคมส่วนตัว	และด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาชั่วชีวิตที่ยาวนาน	
ย่อมเป็นพลวปัจจัย	ที่สำาคัญยิ่งที่จะส่งสนองให้ดวงวิญญานของท่านไปสู่สุคติ	ณ	สัมปรายภพ

ตลอดกาลเทอญ 

           

อาษา เมฆสวรรค์

	 	 	 	 	 											อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

																			อดีตรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง
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คุณหญิงที่ข้าพเจ้าเคารพรัก..เสมือนแม่บังเกิดเกล้า

	 เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการถึงแก่กรรมของคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	หลังจากที่ท่าน
อดีตปลัดวิญญู		อังคณารักษ์	เพิ่งจากไปเมื่อ	6	สัปดาห์ที่ผ่านมา	ทำาให้ข้าพเจ้า	มีความตกใจ
และเสยีใจเป็นอยา่งยิง่	เพราะไม่คาดหวงัวา่ทา่นจะดว่นจากไปเรว็ขนาดนี	้คดิวา่ทา่นจะรอทา่น
อดีตปลัดวิญญู	กลับจากโรงพยาบาลมากกว่า	แต่เรื่องของ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	มันไม่มีทาง
ที่จะหยุดยั้งได้	
  
	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ในสายตาของพวกเรา	 ซึ่งเป็นผู้ที่ใครเดือดร้อนมาหา	 
ท่านชว่ยเหลอืทกุคนจนนาทสีดุทา้ย	ทา่นเปน็ทัง้ภรรยาทีด่ขีองสาม	ีเปน็แมท่ีด่ขีองลกู	เปน็ลกูทีด่ ี
ของพ่อแม่	 เป็นพี่ที่ดีของน้อง	 เป็นน้องที่ดีของพี่	 เป็นเพื่อนที่ดีของพวกพ้อง	 เป็นผู้ใหญ่ที่ดี 
แก่ลูกหลาน	 เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา	 เป็นต้นแบบให้ได้ทั้งคนรุ่นอาวุโส	 
และคนรุ่นใหม่สมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
  
	 คณุหญงิมหีลายอยา่ง	แตแ่นน่อนอยา่งหนึง่คอื	คณุหญิงสุภางค	์อังคณารกัษ	์เปน็ผูม้คีวาม 
กตญัญอูยา่งยิง่	ทัง้ตอ่บพุการ	ีผูบ้งัคบับญัชา	ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา	และผูม้พีระคณุ	และไดย้้ำาเสมอวา่ 
ต้องรู้จักทดแทนผู้มีพระคุณทั้งหลาย	ตลอดถึงผู้ที่เคยช่วยเหลือครอบครัวของท่าน
มาโดยตลอด	โดยเฉพาะผู้ที่สนิทกับครอบครัวท่าน

	 ข้าพเจ้ารู้จักคุณหญิงสุภางค์	 	 อังคณารักษ์	 หลังจากที่ได้รับความเมตตาจากท่านอดีต
ปลัดวิญญู		อังคณารักษ์	ให้เป็นผู้ยกร่างรายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล	118	แห่ง	 
เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2510

	 ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้คุณหญิงเรื่อยมา	 เมื่อท่านกำาลังมองหาที่ดินเพื่อ
สร้างบ้านพักหลังใหม่	 ซึ่งก็มาถูกใจที่ดินในซอยอารีย์สัมพันธ์	 7	 ซึ่งเป็นบ้านที่อาศัยอยู่จนถึง
วาระสุดท้ายของท่าน

	 ขณะทีข่า้พเจา้เปน็หวัหนา้แผนกวจิยั	กองราชการสว่นทอ้งถิน่	กรมการปกครอง	รบัผดิชอบ 
ดแูลการกอ่สรา้งโลหะปราสาท	วดัราชนัดดา	1	ใน	7	สิง่มหศัจรรยข์องโลก	ซึง่เปน็ชว่งเดยีวกบัที	่
คุณหญิงท่านกำาลัง	จะก่อสร้างบ้าน	ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากท่าน	ให้เป็นผู้นิมนต์
พระอาจารย์สา	จากวัดราชนัดดา	ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของ	ดร.ชำานาญ	ยุวบูรณ์	
มาเปน็ผูว้างเสาเอก	และข้าพเจ้าไดด้แูลการกอ่สรา้งบา้นจนแล้วเสรจ็	รวมทัง้ชว่ยดแูลบตุรธดิา	
ทั้งสอง	ซึ่งในขณะนั้นศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินี	และเซนต์คาเบรียลด้วย

	 เม่ือป	ีพ.ศ.2515	ทา่นวญิญ	ูและคณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์ไดร้บัเชญิเปน็แขกเกยีรตยิศ	
ในการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์	 (INAUGURATION	 FLIGHT)	 ของสายการบินไทย	 ระหว่าง
กรงุเทพฯ	กบักรงุโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมารค์	คณุหญิงสุภางค	์เหน็เปน็โอกาสดจีงึไดพ้ดูกับ	
DR.LA	WRENCE	G.	PICKERING	อัครราชทูตอเมริกา	ซึ่งท่านคุ้นเคยกับท่านอดีตปลัดวิญญู	 
เป็นอย่างดี	 ตั้งแต่สมัยที่ท่านอดีตปลัดวิญญูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียด้วยกัน	 
ให้เชิญท่านอดีตปลัดวิญญูไปดูงานการปกครองเทศบาลนครหลวงต่อที่กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 
เพื่อที่คุณหญิงสุภางค์	 จะได้เดินทางไปดูมหาวิทยาลัย	 และหอพักให้น้องตู๋	 ข้าพเจ้าจึงได้
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รับความเมตตาจากท่านทั้งสอง	 เป็นผู้ประสานงานในเรื่อง	 GEORGETOWN	 UNIVERSITY	 
และในเรื่องดังกล่าวด้วย

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2517	ข้าพเจ้าได้กราบเรียนเชิญคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ให้มาร่วมพิธี
ทอดกฐินประจำาปีที่	 อำาเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ขณะนั้น	 ท่านได้รับอุบัติเหตุ	 
เดนิชนเกา้อี	้นิว้เทา้หกัตอ้งเขา้เฝอืกไว	้แตเ่มือ่วนัทอดกฐนิมาถงึ	ทา่นยงัไดเ้ดนิทางไปทอดกฐนิ	
พร้อมด้วย	คุณพี่บรรจบพร	คุณพี่พริ้ม	คุณวัชรา	คุณดวงตา	คุณต้อม	คณะของคุณหญิงออก
เดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยรถไฟตั้งแต่เย็น	ระหว่างทางได้เกิดน้ำาท่วมทางรถไฟ	เวลาประมาณ	
8	 โมงเช้าเพิ่งจะเดินทางมาถึงหัวหิน	 เพราะรถไฟวิ่ง	 ๆ	 หยุด	 ๆ	 เวลาเที่ยงเดินทางไปถึง 
จงัหวัดชุมพร	แตเ่วลาทอดกฐินคือเวลาบา่ยโมง	ทา่นจงึลงจากรถไฟทีจ่งัหวดัชมุพร	เพือ่จะนัง่รถ 
ต่อไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 แต่ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นไม่สู้จะดีนัก	 หารถเพื่อเดินทาง
ตอ่ไดเ้พยีงรถปิก๊อพัเมือ่เดนิทางถงึจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ี	ยามของโรงแรมเกดิไมใ่หร้ถเขา้ไปจอด	 
บอกว่าจะกันที่เอาไว้ให้คุณหญิง	 ท่านเลยบอกเขาว่า	 “นี่แหละคุณหญิง	 จะมาทอดกฐิน	 
ฉันลงรถไฟที่จังหวัดชุมพร	 แล้วหารถต่อมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้	 ได้แต่รถปิ๊กอัพ	 ต้องรีบ 
มาให้ทันเวลาทอดกฐินให้ได้	 มิฉะนั้นทางกาญจนดิษฐ์เขาจะเสียงาน”	 น่ีคือตัวอย่างของ 
คณุหญงิทีมี่ความกตญัญรููคุ้ณคน	และรูจ้กัเกรงใจคน	นกึถงึเขาเตรยีมงานไวแ้ล้ว	ถา้เราไปไมท่นั
เขาจะเสียความรู้สึกสักเพียงไหน
  
	 และในอีกวาระหนึ่ง	 หลังจากเสร็จพิธีสมรสพระราชทานของน้องตู๋และคุณจิมแล้ว	 
ซึง่ในขณะนัน้ขา้พเจา้เปน็ผูว้า่ราชการจงัหวัดภเูก็ต	ไดต้อ้นรบัคณะครอบครวัของคณุหญิง	ดว้ย
ความยินดีในฐานะพ่อเมืองภูเก็ต	 นำาครอบครัวของท่านท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต	 จนเป็นท่ี 
ประทับใจกับคณะที่เดินทางมาด้วยเป็นอันมาก

	 ตอ่มา	ขา้พเจา้ไดร้บัความเมตตาจากคณุหญิงสุภางค	์อังคณารกัษ	์ใหช่้วยดแูล	กิจการตา่ง	ๆ 	 
ที่บ้านพัก	 รวมถึงหลานทั้งสอง	 และยังผลักดันให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ	 
จนเมื่อครั้งที่มียุบกรุงเทพธนบุรี	 เป็นนครหลวง	 ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็น
นายอำาเภอปราจีนบุรี	 จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนายอำาเภอแหวนเพชร	 ประจำาปี	 
พ.ศ.2518	และตำาแหน่งหัวหน้ากองป้องกันภัย	ตามลำาดับ

	 จนเมื่อปี	พ.ศ.2519	ข้าพเจ้าเพิ่งย้ายมาจากนายอำาเภอเมืองปราจีนบุรี	มาดำารงตำาแหน่ง
หวัหนา้กองป้องกันภัย	และไปรกัษาการในตำาแหนง่หวัหนา้กองคลงั	แตต่วัไปเขา้เรยีน	นปส.	รุน่ที	่5	 
ต่อมากองนี้	สำานักงาน	กพ.	ได้มีการปรับให้เป็นระบบซีมาใช้เป็นครั้งแรกในระบบราชการไทย	
จากการปรบัระบบราชการครัง้น้ัน	ทำาใหข้า้พเจา้ไดร้บัการแตง่ตัง้จากรกัษาการหวัหนา้กองคลงั	
เป็นผู้อำานวยการกองคลัง	 หมายความว่า	 เปลี่ยนจากซี	 6	 เป็นซี	 8	 โดยระบบใหม่	 หลังจาก 
จบหลักสูตร	นปส.	รุ่นที่	5	
  
	 และในระหว่างนั้น	 มีเรื่องเกี่ยวกับโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	 ทำาให้กระทบผู้หลักผู้ใหญ่ 
ในกระทรวงเป็นอย่างมาก	 ส่วนตัวข้าพเจ้าดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการกองคลังได้ประมาณ
เดือนเศษ	ซึ่งตามหลักโดยตำาแหน่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของกรมด้วย	แต่ข้าพเจ้าไม่โดนคดีกับคณะ	 
จนเปน็ทีก่ลา่วขวญักันไปตา่ง	ๆ 	นานา	บางคนกพ็ดูถงึวา่	ขา้พเจา้ไดถ้กูกนัไวเ้ปน็พยานคนหนึง่	 
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ซ่ึงไม่เป็นความจริงเลย	 จนถึงวันนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยได้รับการติดต่อให้เป็นพยานในเรื่องนี้	 
จากพนักงานสอบสวนคนใดเลย	 โดยคำากล่าวขวัญนั้นเป็นเท็จทั้งสิ้น	 ซึ่งข้าพเจ้ายึดมั่นถือมั่น
กับคำาสอนของหลวงพ่อสำาเนียง	 อยู่สถาพร	 แห่งวัดเวฬุวัน	 พระเกจิอาจารย์และเป็นโอรส 
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 และหม่อมทองกุล	 ซึ่งมีข้อความดังนี้	 
“คนดีชอบแก้ไข	 คนจัญไรชอบแก้ตัว	 คนช่ัวชอบทำาลาย	 คนมักง่ายชอบทิ้ง	 คนจริงชอบทำา	 
คนระยำาชอบติ”	 และข้าพเจ้ามีความอดทน	 อดกลั้นอย่างยิ่ง	 โดยยึดพระบรมราโชวาท	 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	
พระราชทานแกป่ระชาชนชาวไทย	คราวสมโภช	กรงุรตันโกสินทร	์200	ป	ีคอื	คณุธรรม	4	ประการ
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	 และต่อมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะเกษียณอายุราชการ	 ท่านอดีตปลัดวิญญู	 อังคณารักษ์	 
ได้เมตตาเขียนคำานิยมให้	เพื่อเป็นการแสดงถึงความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีความรักและเคารพท่าน
อดีตปลัดและคุณหญิง	อันเปรียบดังเสมือนคุณพ่อและคุณแม่	ผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้า	ดังต่อไปน้ี
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	 และเมื่อไม่นานมานี้	 ท่านได้ส่งของขวัญชิ้นสุดท้ายจากท่านทั้งสอง	 ซึ่งเป็นโต๊ะ 
รับประทานอาหาร	 	 ที่บ้านของท่าน	 มอบให้ข้าพเจ้า	 ทั้งยังสลักช่ือของท่านทั้งสอง	 ไว้ที่โต๊ะ 
ตัวนั้น	ทำาให้กระผมและครอบครัวพรหมเลิศ	ซาบซึ้งชั่วนิรันดร์

	 สุดท้ายนี้	 ด้วยอานิสงส์ของผลบุญที่ข้าพเจ้าปฏิบัติและส่ังสมมา	 พร้อมกับของท่านเอง	
รวมทัง้อานุภาพแหง่คุณพระรตันตรยั	พระบารมขีองพระสยามเทวาธริาช	และบรูพมหากษตัรา
ธิราชทุกพระองค์	อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใด	ที่ครอบครัวของท่านได้เคารพนับถือ	เป็นพลวปัจจัย	
ดลบันดาลประทานพร	 ให้ดวงวิญญาณของคุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ไปสู่สุคติ	 
ณ	สัมปรายภพตลอดกาลเทอญ

	 สว่นในภพภมูขิองโลกมนษุยน์ี	้ขา้พเจา้ขอใหค้ำาม่ันสัญญาว่า	ตราบทีข่า้พเจา้	และลูกชาย
ของขา้พเจ้ามีชวีติอยู	่ก็จะปฏิบัตกัิบครอบครวัของทา่น	นอ้งตูแ๋ละคณุจมิ	นอ้งเตย้	และนอ้งอุม้	
รวมทั้งหลาน	ๆ	เสมือนหนึ่งท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ตลอดไป	

นายเฉลิม  พรหมเลิศ

อดีตรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง

อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	ปี	2540	

(ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์)
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อาลัยพี่วิญญู และพี่สุภางค์ อังคณารักษ์

	 ผมมีความรักและผูกพันทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างมาก	 ในช่วงเวลา	 30	 –	 40	 ปีที่ผ่านมา	 

ผมได้มีโอกาสคุ้นเคย	 สนิทสนม	 และเดินทางทั้งในและต่างประเทศร่วมกับท่านอยู่หลายครั้ง	

พี่วิญญูนั้น	แม้ท่านจะเป็นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย	และตำาแหน่งอื่นๆ	อีกมากมาย	แต่ท่าน

ก็ไม่ได้ถือตัวกับน้องๆ	 ทุกคนเลย	 ไม่ใช่แค่เพียงกับผมเท่านั้น	 เราเคารพท่านเสมือนพี่แท้ๆ	 

ที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน	ผมได้มีโอการ่วมเดินทางไปต่างจังหวัด	ต่างประเทศ	กับท่านนับ

ครั้งไม่ถ้วน	รู้จักนิสัยใจคอกันอย่างแท้จริง	

  
	 ผมจะขอระลึกถึงพี่วิญญูผ่านการเล่าเรื่อง	 หน่ึงในหลายครั้งที่เดินทางไปเล่นกอล์ฟ 

ที่ต่างประเทศ	หลายประเทศด้วยกัน	และยังคงอยู่ในความทรงจำาของผม

 
	 เมือ่ประมาณ	30	กวา่ปมีาแลว้	พีว่ญิญู	พีอ่าสา	เมฆสวรรค	์และผมไดเ้ดนิทางไปแขง่กอล์ฟที	่ 

Scotland	สนาม	St.Andrews,	Royal	 Troon,	Royal	 Birkdale,	 และสนามอื่นๆ	อีกมากมาย	 

เราเชา่รถขับกนัไปเองจาก	London	เมือ่เครือ่งบนิลงทีส่นามบนิ	Heathrow	เรากห็าเชา่รถคนัหนึง่	 

ผมทำาหน้าที่เป็นพลขับ	 พ่ีวิญญูทำาหน้าที่เป็นเนวิเกเตอร์	 ส่วนพี่อาสาทำาหน้าที่เป็นแคชเชียร์	

โดยเราทั้งสามคนได้เอาเงินก้อนหน่ึงคนละเท่าๆ	 กันมาใส่รวมไว้ในกระเป๋ากลางให้พี่อาสา 

เป็นผู้ดูแล	 เราใช้กระเป๋ากลางน้ีสำาหรับค่าใช้จ่ายตลอดเส้นทางทุกเรื่อง	 โดยไม่ต้องทำาบัญชี	 

เงินหมดก็เติมกันใหม่คนละเท่าๆ	กัน	ครั้งนั้นพี่สุภางค์	และภริยาผมไม่ได้ไปด้วย

 
	 คณะเราออกเดินทางมุ่งขึ้นเหนือสู่	 Scotland	 ไปพักที่โรงแรมเก่าแก่ของสนามกอล์ฟ	

St.Andrews	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 ก็มีกลุ่มนักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาบินมาถึง	 โดยพวกเรา

ได้มีการจัดทีมร่วมแข่งขันกับพวกเขาด้วย	พวกเราเล่นกันที่สนาม	St.Andrews	อยู่	2	–	3	วัน	

หลังจากเล่นกอล์ฟ	 ผมก็ได้ชวนคณะเดินทางไปบ้าน	 Jane	Weir	 อยู่ใกล้ๆ	 กับสนามกอล์ฟ	

St.Andrews	ซึ่งเป็นปราสาทโบราณของตระกูลที่ใหญ่	และเก่าแก่มาก	และสนาม	St.Andrews	

เดมิเปน็ของครอบครวันีม้ากอ่น	ซึง่ครอบครวั	Jane	เคยมาเมอืงไทยและเราคุน้เคยสนิทสนมกัน

มานานตั้งแต่สมัยที่ผมไปศึกษามหาวิทยาลัยที่อังกฤษ	Jane	Weir	ดีใจมาก	ชวนให้เราทั้งคณะ 

ไปพักที่	 Castle	 ของเขา	 เขาอยากจะจัดเล้ียงให้เพราะบังเอิญตรงกับวันเกิดพี่วิญญูด้วย	 

และในเย็นวนันัน้	เขากไ็ดเ้ชญิแขกมารว่มงานอกี	10	กวา่คน	ลว้นเปน็ผูใ้หญทีม่ยีศถาบรรดาศกัดิ์

มารว่มงานเล้ียงวนัเกดิใหพ่ี้วญิญ	ูและมเีคก้วนัเกดิ	และไวนอ์ยา่งด	ีในเยน็วนันัน้เราสนกุกนัมาก	 

แรกๆ	 นึกว่าแขกที่มาเหล่านั้นจะขับรถกลับไปบ้าน	 แต่เป็นความเข้าใจที่ผิด	 เพราะเจ้าของ

บ้านได้จัดให้ทุกคนมีห้องพักส่วนตัวใน	 Castle	 ของเขา	 พี่วิญญูกับพี่อาสานอนห้องเดียวกัน	 

ส่วนผมจำาเป็นต้องแยกไปนอนคนเดียวเพราะทุกห้องมีแค่สองเตียง	 ก็เลยเกิดเรื่องน่าตื่นเต้น 

นิดหน่อยกับผม	เพราะตกดกึมาเขา้หอ้งน้ำา	ซึง่ตอ้งลงบนัไดไปช้ันล่าง	เพราะปราสาทไมม่หีอ้งน้ำา

ชัน้บน	ครัน้เมือ่เสรจ็ธรุะแลว้	ผมกลบัขึน้มาหาหอ้งไมเ่จอ	ลมืไปวา่เรานอนหอ้งไหน	หนาวกห็นาว	 

น่ากลัวก็น่ากลัว	กว่าจะหาห้องเจอได้	เล่นเอาเหนื่อย
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	 วนัรุง่ขึน้	เราไดก้ลา่วลาเจา้ของบา้น	เพือ่เดนิทางตอ่	โดยขบัรถไปแวะเลน่กอลฟ์ทีส่นามอืน่ๆ	 

อีกหลายแห่งในอังกฤษ	เนื่องจากว่าผมมีเพื่อนเก่าแก่ที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยหลายหนคือท่าน	

Sir	 Paul	 Nicolson	 กับ	 Lady	 Sarah	 ทั้งสองท่านนี้เป็นเจ้าของบ้านใหญ่โตมโหฬาร	 ซึ่งเป็น

มรดกของตระกูล	 เขาได้ชวนให้พวกเรานอนพักที่	 Castle	 ของเขา	 ที่เมือง	 Durham	 ติดทะเล	 

ซ่ึงด้านตรงข้ามของฝ่ังทะเลจากเราไปก็จะเป็นประเทศ	 Norway	 กับ	 Sweden	 Sir	 Paul	 กับ	 

Lady	Sarah	สนิทสนมกันมากกับผมและภริยา	คู่นี้เขาเป็นของโรงแรมหลายสิบแห่ง		ในอังกฤษ	

เป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ	เลยก็ว่าได้	และชอบมาเที่ยวเมืองไทยเป็นประจำาทุกปี	ทุกครั้งจะพักที่

โรงแรมโอเรียนเต็ล	และเราก็จะต้องไปทานด้วยกันที่นั่น

 
	 ครั้งหน่ึงหลายปีมาแล้ว	 เราเคยชวนเขามาค้างที่บ้านสามพรานที่เป็นเรือนทรงไทย 

ติดแม่น้ำานครชัยศรี	 นอกจากจัดที่พักให้เขาอย่างดีในห้องรับรอง	 เรายังพาเขามาลงเรือยนต์ 

ลำาใหญ่ที่เรามีอยู่ไปเที่ยวตามลำาแม่น้ำาจนถึงตัวเมืองของอำาเภอนครชัยศรี	 และพาไป 

รับประทานอาหารที่ภัตตาคารในตัวเมืองนครปฐม

 
	 หลงัจากเราออกจากบา้น	Sir	Paul	กบั	Lady	Sarah	เรากข็บัรถตอ่ไปลอนดอน	โดยแวะเยีย่ม 

ลกูชายผมทีเ่รยีนอยูท่ีโ่รงเรยีน	Bromsgrove	อยูท่างตอนใตข้องเมอืง	Birmingham	แล้วจงึขบัรถ 

เข้าลอนดอน	เมื่อมาถึงลอนดอน	คุณศิริ	นิลวงศ์	เจ้าของร้านอาหารไทยในลอนดอน	ได้ให้รถตู ้

ใช้แทนรถเช่าเพ่ือความสะดวก	คุณศิริเองก็ช่วยขับรถด้วย	แถมเพ่ือนท่ีช่ือคุณเกรียงศักด์ิ		จินดานุสรณ์	 

ที่อยู่เยอรมัน	มีร้านอาหารที่นั่นก็มาสมทบด้วย

	 เราขับรถลงเรือที่เมือง	 Dover	 ริมทะเลอังกฤษ	 ข้ามไปฝรั่งเศส	 ขึ้นที่เมืองคาร์ไลน์	 

แลว้ขบัเขา้กรงุปารสี	เราสนกุกนัหลายวนั	จากนัน้ขบัตอ่ไปประเทศสวสิแลนด	์ผา่น	Lake	Janiva	 

ลงไปอิตาลี	 จากนั้นก็เมืองมอนติคาโล่	 เป็นเมืองสวยงามริมทะเล	 เราเล่นกอล์ฟบนยอดเขา 

เมืองมอนติคาโล่	ที่สนุกก็คือ	แต่ละครั้งที่เราจะทีออฟ	เราต้องรอให้เมฆผ่านไปก่อน	เพื่อไม่ให้

ตีไปโดนคนข้างหน้าที่เล่นอยู่ในสนาม	 จากนั้นเราก็ขับรถไปเล่นกอล์ฟหลายแห่งแถบ	 Rivera	

ของประเทศฝรั่งเศส

 
	 จากนั้นเราก็ล่ำาลากับคุณศิริ	 และคุณเกรียงศักดิ์	 บินกลับประเทศไทย	 หลังจากกลับมา

เมืองไทยแลว้	เรายงัไปเลน่กอลฟ์ตามจงัหวดัตา่งๆ	ในประเทศไทยดว้ยกนัอยูเ่สมอ	จนสามสีป่นีี	้ 

เราสามคนจึงพากันหยุดเล่นแต่ก็ยังพบปะกันเป็นครั้งคราว

	 การจากไปของพี่วิญญู	 และพี่สุภางค์	 นำามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ผมเป็นอย่างย่ิง	

และเชื่อว่าอีกหลายๆ	ท่าน	ก็คงไม่ต่างกัน	พี่ทั้งสองท่านจะอยู่ในใจของทุกๆ	คน

ด้วยรักและอาลัย

พ.ต.อ. (พิเศษ) อำาพล - นางสะอาดโฉม สุนทรเวช
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	 ในนามบุตร	–	ธดิา	ของ	ดร.ชำานาญ	และคณุหญงิวลี		ยวุบรูณ	์รูสึ้กเปน็เกยีรตทิีไ่ดม้โีอกาส

เขยีนคำาไวอ้าลยัใหก้บัคณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์ซึง่เปน็ผูท้ีพ่วกเราทกุคนเคารพรกั	และคุน้เคย 

ประหน่ึงญาติของพวกเรามาตั้งแต่สมัยที่	 ดร.วิญญู	 อังคณารักษ์	 ยังรับราชการอยู่ที่ 

กระทรวงมหาดไทยพร้อมกับ	ดร.ชำานาญ		ยุวบูรณ์	เป็นเวลาหลายสิบปี

 

	 ทุกวาระสำาคัญของครอบครัวยุวบูรณ์	 ไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์	 หรือสุข	 จะได้เห็น 

คุณหญิงสุภางค์	 เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยเหลือ	 และเป็นกำาลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยความ

เต็มใจทุกครั้ง	แม้	ดร.ชำานาญ	และคุณหญิงวลี	ยุวบูรณ์	จะจากไปแล้วก็ตาม	คุณอาทั้งสองก็ยัง

คงเป็นกัลยาณมิตรของครอบครัวเราเสมอมา	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวซาบซึ้งไม่เคยลืม

 

	 จากคณุงามความด	ีตลอดจนการบำาเพญ็สาธารณกศุลตา่งๆ	ทีค่ณุหญงิสภุางค	์	องัคณารกัษ	์ 

ไดก้ระทำาไวต้ลอดเวลาทีม่ชีวีติอยู	่ขอเปน็ปจัจยัใหค้ณุหญงิสภุางค	์	องัคณารกัษ	์ไดไ้ปสูภ่พภมูทิีด่ี

ด้วยความเคารพและอาลัย

    สุชาดา,  ภุชงค์,  พล.อ.ดนัย,

พ.ต.อ. ฐานิศร์,  สุนิทรา  ยุวบูรณ์
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คุณพี่ คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ 

ที่เคารพ รักที่สุด

	 ตุไ๊ดท้ราบขา่วอยา่งไมเ่ปน็ทางการถงึการจากไปของคณุพี่	ตุร๊อ้งไหใ้หญเ่ลย	เพราะไมเ่ชือ่วา่	 

คณุพีจ่ะจากไปเรว็เชน่นีเ้พราะคณุพีย่งัมสีขุภาพด	ีคณุพีท่ำาบญุไวเ้ยอะทำางานชว่ยสงัคมไวเ้ยอะ

ขอให้คุณพี่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์	มีความสุข	สบายนะคะ	ทุกสิ่งที่ท่านทำาบุญและคุณพี่เมตตาแก่	

ตุ๊	และพี่ประเวศ	เราทั้งสองจะไม่มีวันลืม	ตราบชีวิตหาไม่

ด้วยความเคารพรักที่สุด

                                                                        เฉิดฉาย  ต่อตระกูล (ตุ๊)
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“คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์”

ที่ดิฉันเคารพรักนับถือ และประทับใจยิ่ง
 

	 ดิฉันได้รู้จักกับคุณหญิงมานานแล้ว	 นับตั้งแต่ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 ดำารงตำาแหน่ง

เลขานุการกรม	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ประมาณปี	 2505	 ท่านได้เดินทางไป 

ตรวจราชการทีภ่าคใต	้ทีจ่งัหวดัยะลา	ปตัตานีและนราธวิาส	คณุประชุมสามขีองดฉัินรบัราชการ

ท่ีจังหวัดยะลา	 ดำารงตำาแหน่งนายอำาเภอเมืองยะลาซึ่งคุณหญิงได้ติดตามท่านไปภาคใต้ด้วย	

ทำาให้ดิฉันได้รู้จักกับคุณหญิงท่านด้วย

 

	 นบัตัง้แตน้ั่นมา	คุณหญงิทา่นใหค้วามสนทิสนมกบัดฉินัดว้ยดตีลอดมาจนกระทัง่ทา่นวิญญู	 

ได้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและอุดรธานี	 คุณหญิงก็ได้ส่งข่าวคราว

เก่ียวกับงานประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคอิสาณ	 ทำาให้ดิฉันได้มีความรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ

ทางภาคอิสานมากขึ้น

	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2514	 ปลายปีจนขึ้นปีใหม่ปี	 2515	 ท่านวิญญูได้รับการแต่งตั้งให้	 

ดำารงตำาแหนง่ผูว้า่ราชการนครหลวงกรงุเทพฯธนบรุ	ีดร.อาษา	เมฆสวรรค	์คณุประชุม	บญุประคอง	 

กไ็ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นรองผู้วา่ราชการนครหลวงกรงุเทพฯธนบรุดีว้ย	ทำาใหค้ณุหญิงใหค้วาม

สนิทสนมกับดิฉันมากขึ้น	คุณหญิงท่านมีอายุมากกว่าดิฉันสองปี

	 การท่ีเราเปน็ภรรยาขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย	ทางครอบครวักไ็ดท้ำางานสงัคมมากขึน้	 

อาทิเราช่วยงานกาชาด	ซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรม	อาทิเช่นเมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ	งานหาโลหิต	

งานบรรเทาทกุข	์และผูว้า่ราชการจงัหวดัตา่งๆของกระทรวงมหาดไทยก็ไดช่้วยงานการชาดกัน

ทุกๆจังหวัด

	 เมือ่ทา่นวญิญ	ูองัคณารกัษ์	ไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหด้ำารงตำาแหนง่อธบิดี

กรมการปกครอง	

	 ที่กรมการปกครองนั้น	 มีงานสำาคัญกองหนึ่งคือ	 กองอาสารักษาดินแดน	 บรรดาภริยา 

ของกรมการปกครองโดยการริเริ่มของคุณหญิง	 ได้รวมตัวกันทำาน้ำาพริกน้ำาใจไปมอบให้แก่	 

บรรดาอาสารักษาดินแดน	 ตำารวจ	 ทหาร	 ที่อยู่แนวหน้าจัดทำาที่บ้านซอยอารีสัมพันธ์	 7	 

ซ่ึงทำากันในวันเสาร์และอาทิตย์	 โดยมีจังหวัดต่างๆส่งวัตถุดิบมาช่วยในการทำาน้ำาพริก	 และมี

ทา่นผูม้ใีจกศุลบรจิาคเงินชว่ยบางครัง้คุณหญงิ	ไดน้ำาภรยิาขา้ราชการและอาสาสมคัรนำาสิง่ของ 

และน้ำาพริกไปมอบให้	ตำารวจ	ทหาร	อาสารักษาดินแดน	ผู้อยู่แนวหน้าตามโอกาสอันควร
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	 ทา่นวญิญไูดร้บัโปรดเกลา้ฯแตง่ตัง้เปน็	ปลดักร	ะทรวงมหาดไทย	อนัเปน็ตำาแหนง่ทีส่งูสดุ					

ในกระทรวง	สำาหรับข้าราชการประจำา

	 คณุหญงิทา่นมสีายตาอนักวา้งไกล	หลงัจากทีเ่ราไดไ้ปเยีย่มอาสารกัษาดนิแดน	ไปเหน็เขา

ทำางานแล้วบางครั้งก็ประสพเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิต	ทำาให้ขาดผู้นำาครอบครัวไป	ท่านก็ปรึกษา

พวกเราว่า	 เราสมควรจะตั้งเป็นมูลนิธิจะได้หารายได้จุนเจือครอบครัวอาสารักษาดินแดนและ

เป็นประโยชน์	 และก็ได้เริ่มตั้งมูลนิธิในปี	 พ.ศ.	 2519	 และมูลนิธินี้ก็เป็นปึกแผ่นและได้ช่วย

ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนตลอดมา	นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

	 ในสว่นตวันัน้	คณุหญงิทา่นไดช้ว่ยเหลอืนอ้งๆทีไ่ดร้ว่มงานกบัทา่น	ทา่นจะใหค้วามเอน็ด	ู		

บุตรหลานของผู้ร่วมงาน	 ตัวดิฉันเองนั้นได้ย้ายตามคุณประชุมไปทำางานต่างจังหวัด	 ลูกๆ	 

ของดิฉันเรยีน	ในกรงุเทพฯ	ทา่นกด็แูลจดัการใหท้กุเรือ่ง	ครอบครวัของดฉินัจะไมล่มืความกรณุา

ไมตรีจิตมิตรภาพที่ท่าน	มีแด่ครอบครัวดิฉันเลยตลอดชีวิต

	 ดิฉันและครอบครัวรู้สึกเสียใจและอาลัยในการจากไปของท่าน	 ขอให้ดวงวิญญาณ												

ของคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ด้วยเคารพรักยิ่ง

   

ประชุม - บรรจบพร บุญประคอง

   ประชัญ – วรรณิดา - พลากร – อิทธิพร บุญประคอง
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คุณหญิงสุภางค์  อังคณารักษ์
              

	 ผู้มุ่งมั่น	 สร้างความเป็น	 “แม่บ้านมหาดไทย”	 ที่เกิดประโยชน์ต่อชาติ	 และประชาชน	 

ผู้เป็นแบบอย่างอันงดงาม	ของ	แม่บ้านมหาดไทย	ทั้งปวง	เป็นผู้ที่เต็มใจ	ในการที่จะถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่แม่บ้านมหาดไทย

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

นางฉวีวรรณ  สุภสร

	 	 	 อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด	

สกลนคร	อุดรธานี	และนครราชสีมา

	 	 	 	 				อดีตนายกเหล่ากาชาดภาค	3	และ	4	สภากาชาดไทย
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ดร.วิญญู - คุณหญิงสุภางค์  อังคณารักษ์

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และภรรยา
-------------------

  
	 ครอบครวัของกระผม	พร	-	จำานงค	์เพญ็พาส	ตอ้งถอืไดว้า่มจีดุกำาเนดิจาก	ทา่นปลัดวญิญ	ู

-	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	เลยก็ว่าได้	โดยย้อนไปเมื่อปี	พ.ศ.	2501	ท่านเสมอใจ	พุ่มพวง	

(อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร)	 ตำาแหน่งหัวหน้าแผนกในกรมการปกครองในขณะนั้น	 ร้องขอให้ 

คุณจำานงค์ซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติห่างๆ	 ให้ไปช่วยเฝ้าไข้ภรรยา	 (คุณหญิงสุภางค์)	 ของเจ้านาย	 

(ท่านปลัดวิญญู)	 ซึ่งนอนรอคลอดบุตรสาวคนแรก	 (คุณตู๋)	 ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ	 เนื่องจาก 

คุณจำานงค์เธอเป็นพยาบาลทำางานอยู่ที่ธนาคารเลือด	 โรงพยาบาลจุฬาฯ	 และต่อมาในปี	 

พ.ศ.	2502	คุณจำานงค์ก็ได้ไปเฝ้าไข้ท่านคลอดบุตรคนที่	2	(คุณเต้ย)	โดยเล่ากันว่าบุตรทั้งสอง

ของทา่นเมือ่แรกคลอด	คณุจำานงคเ์ปน็ผูร้บัมาจากมอืคณุหมอทีท่ำาคลอดเปน็คนแรกเลยทเีดยีว	

แลว้จากนัน้	คณุจำานงคก์ไ็ดด้แูลรบัใชอ้ยา่งใกล้ชิดกับครอบครวัอังคณารกัษต์ัง้แตน้ั่นเปน็ตน้มา

  
	 สว่นตวักระผมเม่ือปี	พ.ศ.	2507	ไดโ้อนและบรรจเุปน็ปลัดอำาเภอสุวรรณภมู	ิจงัหวัดรอ้ยเอด็	 

ซ่ึงมีท่านปลดัวญิญเูปน็ผู้วา่ราชการจังหวดัในขณะนัน้	กระผมจงึไดม้โีอกาสพบปะกบัคณุจำานงค์

ครั้งเมื่อเธอแวะมาเยี่ยมเยียนครอบครัวอังคณารักษ์	 จากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจ	 จนในเวลาต่อมา 

กระผมกไ็ดร้บัความเมตตาจากทา่นปลดัวญิญแูละคณุหญงิสภุางคใ์หเ้กยีรตเิปน็เจา้ภาพจดังาน

แต่งงานให้กระผมกับคุณจำานงค์	เมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2508	ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

  
	 ครั้นเมื่อกระผมและคุณจำานงค์มีบุตร	 ก็ได้รับความเมตตาจากท่านทั้งสองในการดูแล	 

สั่งสอนบุตร		และฝากให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

  
	 เม่ือท่านทั้งสอง	 ยังมีชีวิตอยู่	 กระผมและครอบครัวได้มีโอกาสไปเยี่ยมคารวะท่านโดย

สม่ำาเสมอในวาระสำาคัญต่างๆ	ท่านก็จะแสดงความปรารถนาดี	ให้ศีลให้พร	ให้แนวทางในการ

ทำางานแก่ลูกชายของกระผมซึ่งรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทย

  
	 การสูญเสียท่านทั้งสอง	 ถือเป็นการสูญเสียผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของครอบครัวกระผม							

หากท่านทั้งสอง	 รับรู้ได้ด้วยญาณวิถีใดๆ	 ขอได้โปรดรับรู้ว่ากระผมและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้ง

ในพระคุณและความเมตตา	ที่ท่านทั้งสอง	มีให้แก่	ครอบครัวเพ็ญพาส	เสมอมา	ขอให้คุณงาม

ความดีที่ท่านสั่งสมมานำาพาท่านไปสู่สุคติให้สัมปรายภพที่ท่านปรารถนาด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพอย่างสูง						

นาย พร เพ็ญพาส

สมาชิกวุฒิสภา/ผวจ.บุรีรัมย์
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คำาไว้อาลัย
คุณหญิงสุภางค์  อังคณารักษ์

		 ผมไดพ้บคณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์	ครัง้สดุทา้ย		ในชว่งตน้เดอืนมกราคม		พ.ศ.		2563	

ในโอกาสท่ีผมเข้าอวยพรและขอรับพรปีใหม่จากท่านวิญญ	ู และคุณหญิง	 ซึ่งผมได้ถือปฏิบัติ 

เปน็ประจำาทกุป	ีเวน้แตใ่นปทีีท่า่นทัง้สองพำานกัอยูใ่นตา่งประเทศ	เพือ่แสดงความกตญัญกูตเวท	ี	

ด้วยตระหนักในพระคุณ	 ที่คุณหญิงได้ให้ความเมตตาต่อผม	 โดยอนุญาตให้ผมเข้าพักอาศัย 

ทีบ่า้นบางซอ่น	เมือ่ครัง้ทีผ่มไดร้บัคำาสัง่ย้ายเขา้มาดำารงตำาแหน่งประจำาแผนกทีก่องการเลือกตัง้		 

กรมการปกครอง	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2517	เนือ่งจากผมเปน็เดก็ตา่งจงัหวัดและไม่มีบา้นพกัในกรงุเทพ		

ซ่ึงชว่ยประหยดัคา่ใชจ่้ายไดม้าก	ผมจึงมสีถานะเสมอืนเดก็ในบา้นของทา่นคนหนึง่	ปกตคิณุหญงิ	 

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	และไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใด	ๆ	แต่ในช่วงสองสามปีหลังนี้		 

คุณหญิง	 เริ่มมีอาการหลงลืมและเคลื่อนไหวช้าลง	 เป็นอาการเสื่อมถอยของสมองด้วยเหตุที่

มีอายุมากขึ้น	 ในการพบกันครั้งสุดท้าย	คุณหญิง	นอนอยู่บนเตียงแต่ยังรู้สึกตัวดีและได้กล่าว 

กบัผมวา่	“ขอกอดหน่อย”	แม้กระน้ันทา่นกย็งัสามารถลกุขึน้โดยมพีีเ่ลีย้งคอยประคองพามานัง่ 

ขณะที่ผมกำาลังพูดคุยกับท่านวิญญู	 ความรู้สึกของผมขณะนั้นยังดูเหมือนว่าทั้งสองท่านก็ยัง 

แข็งแรงดี	โดยเฉพาะท่านวิญญู		มีความจำาดีเยี่ยม	พูดจาชัดเจนไม่ติดขัด	ผมยังคิดอยู่ในใจว่า 

ทั้งสองท่านคงจะมีอายุยืนยาวไปอีกหลายปี	 เมื่อผมได้รับทราบข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ 

ทา่นวญิญ	ู	และตอ่มาอกีไม่ก่ีวนัก็ไดร้บัทราบขา่วว่าคณุหญงิ		ไดถ้งึแกอ่นจิกรรมตามทา่นวิญญูไป		 

ผมก็รู้สึกตกใจ	เสียดาย	และอาลัย	แม้ตระหนักดีว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนไม่อาจ

หลกีพน้	เปน็ไปตามกฎอนิจจัง	แตผ่มก็ไมอ่าจหลุดพน้จากความโศกเศรา้ไปไดท้ีบ่คุคลอนัเปน็ที่ 

เคารพรกัได้จากไปอยา่งไมม่วีนัหวนกลบั	ผมตอ้งขอแสดงความเสยีใจตอ่หลานทัง้สอง	คอื	คณุตู	๋	 

และคณุเตย้และครอบครวัทีต่อ้งสญูเสยีบคุคลทัง้สองอันเปน็ทีร่กั	ซึง่เปรยีบเสมอืนรม่โพธิร์ม่ไทร 

ไปในเวลาใกล้เคียงกัน

	 คุณหญิงสุภางค์	 เป็นคนมีบุญ	 บุญคือความสุข	 นำาไปสู่ความเจริญ	 บุญของคุณหญิง		 

เกิดจากกรรมดทีีไ่ดส้ะสมมา		จงึสง่ผลใหท้า่นถอืกำาเนดิจากครอบครวัพระยาพานทอง		บดิาทา่น		คอื	 

พระยาอุภัยพิพากษา	 (เกลื่อน	 ชัยนาม)	 ท่านมีพี่น้องที่ร่วมบิดามารดาเดียวกันหลายท่าน 

ท่ีรับราชการในตำาแหน่งระดับสูง	 เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม	 คุณหญิง	 มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี	 

มีความสุขสบาย	มีสามีที่ประเสริฐ	มีบุตรหลานที่เป็นคนดีของสังคม	และมีฐานะมั่นคง

	 ในฐานะศรีภริยาของนักปกครอง	 คุณหญิง	 มีบทบาทอย่างสำาคัญในการช่วยเหลือ 

งานราชการของสามี	 โดยสนับสนุนสามีอยู่เบื้องหลัง	 คุณหญิง	 เข้าร่วมงานกาชาดครั้งแรก 

ในสมัยที่ท่านวิญญู	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการกรมการปกครอง	และเมื่อท่านวิญญู	ได้รับแต่งตั้ง 

ใหไ้ปดำารงตำาแหนง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด	เม่ือป	ีพ.ศ.	2507	คณุหญิง	ก็ไดล้าออกจากงาน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทันที	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภริยา
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ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มตัว	 ทำาหน้าที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด	 นายกสมาคมวัฒนธรรม

หญงิของจงัหวดั		คณุหญงิ		สามารถจดัตัง้		“อาสากาชาดจงัหวัด”		ขึน้เปน็แหง่แรกในประเทศไทย		

เมื่อท่านวิญญู	 ย้ายไปดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	 บรรดานายกเหล่ากาชาด 

ของจังหวัดในภาคอีสาน	 ก็พร้อมใจกันเลือกให้คุณหญิงเป็นกรรมการกาชาดผู้แทนภาค	 

นอกจากจะช่วยงานของจังหวัดอุดรธานีแล้ว	 คุณหญิง	 ยังต้องรับใช้และสนับสนุนงานของ 

จังหวัดต่าง	 ๆ	 ในภาคอีสาน	 อีกด้วย	 พร้อมกันนี้	 คุณหญิง	 ยังได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม

วัฒนธรรมหญิงของภาคอีสานตอนเหนือ		

	 คุณหญิง	เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาติ	และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์							

เมื่อท่านวิญญู	 ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง	 ในปี	 พ.ศ.	 2518	 คุณหญิงได้ชักชวน 

บรรดาภริยาข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้ง	 “มูลนิธิอาสารักษาดินแดน”	 

เพื่อช่วยเหลือบรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	 (อส.)	 ที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ 

ในพื้นที่เส่ียงภัยจนเป็นผลสำาเร็จ	 	 รวมทั้งขยายการช่วยเหลือไปยังครอบครัวของบรรดา	 

อส.	อีกด้วย	สมาชิกของมูลนิธิฯ	 	 ได้ช่วยกันทำา	 “น้ำาพริกน้ำาใจ”	 	ส่งให้บรรดา	อส.	 ในท้องที่ 

ทุรกันดารและห่างไกล	 ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยทำากิจกรรมนี้หลายครั้ง	 “น้ำาพริกน้ำาใจ”		 

จงึเปน็ทีรู่จ้กักนัทัว่ประเทศ	นอกจากน้ี	ไดมี้การจดัทำาผา้พลาสตกิอยา่งหนา	เพือ่นำาไปใช้ประโยชน ์

ได้หลายอยา่งไปมอบให	้ภายหลงักจิกรรมของมลูนธิฯิ	ขยายเพิม่มากขึน้	รวมไปถงึการนำาหยกูยา

และเครือ่งใชไ้ม้สอยทีจ่ำาเป็น	ตลอดจนเสือ้ผา้ทีจ่ะใชใ้นสนามไปมอบใหอ้กีดว้ย		ในการเดนิทาง

ไปเย่ียมและแจกสิ่งของให้แก่	 	 อส.	 	 คุณหญิงและคณะเคยถูกซุ่มโจมตีในเขตปฏิบัติการรอย

ต่อเพชรบูรณ์	-	พิษณุโลกแต่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด	ต่อมา	มูลนิธิฯ	นี้	ได้รับโปรดเกล้าฯ		 

ให้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

	 สำาหรับกิจกรรมสำาคัญที่คุณหญิง	 ได้ดำาเนินการอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 การประสานงานด้าน 

การจักสานไม้ไผ่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ทำาให้ท่าน 

ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ	 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 เพื่อเสาะหาผู้มีฝีมือด้านนี้	 รวมทั้ง 

การสรรหาวัตถุดิบมาใช้ในการนี้	 จากการสนองงานด้วยความจงรักภักดี	 ทุ่มเท	 และเสียสละ	 

คุณหญิงสุภางค์	 จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 “จตุตถจุลจอมเกล้า”	 

เหรียญรัตนาภรณ์	 เหรียญราชรุจิ	 และเหรียญกาชาดสมนาคุณ	 ชั้นที่	 1	 อันเป็นเครื่องหมาย

แห่งเกียรติยศที่ควรแก่ความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างยิ่ง	 ยังความปลาบปลื้ม	 และสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

	 	 แม้จะยุ่งกับภารกิจต่าง		ๆ 		มากมาย		แต่คุณหญิง		ยังทำาหน้าที่ศรีภริยาดูแลครอบครัว

อยา่งใกล้ชดิ		โดยเฉพาะการเลีย้งดอูบรมลูก	ๆ 	ใหเ้ปน็คนด	ีมเีมตตาธรรม	ขยนั	อดทน		เสียสละ		

ให้ยึดถือความซื่อสัตย์และกตัญญู	คุณหญิง	มีเคล็ดลับในการครองเรือนที่ทำาให้ชีวิตครอบครัว

มีความเจริญ	มั่นคง	และร่มเย็นเป็นสุข	โดยยึดถือความเสียสละ	อดทน	เป็นเลิศ	รู้จักให้อภัย		

โดยเฉพาะการดำารงชีวิตอย่างพอเพียง		ด้วยการอดออมและประหยัด
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	 คุณหญิง	 เป็นคู่บุญของท่านวิญญู	 	 ไม่ว่าจะมีสุข	 มีทุกข์	 คุณหญิง	 ได้อยู่เคียงข้าง 

ท่านวิญญู	 โดยตลอด	 โดยเฉพาะการติดตามท่านวิญญู	 ไปพำานักที่สหรัฐอเมริกาในระหว่างที่ 

ท่านวิญญู	 ไปสอนหนังสือในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	 เป็นเวลา	 3	 ปี	 

คณุหญงิและทา่นวญิญ	ูไดเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัสถานทีต่า่ง	ๆ 	มากมาย	และดว้ยความสามารถ 

ในการประกอบอาหารทัง้คาว	หวาน	คณุหญงิ		ไดน้ำาประสบการณม์าจดัทำาหนงัสอื		“อาหารไทย 

ไกลบ้าน”	 โดยเขียนอย่างง่าย	ๆ	 เพื่อช่วยให้นักเรียนไทยในต่างแดนสามารถประกอบอาหาร

ได้ด้วยตนเอง	 มหาวิทยาลัยหลายแห่งถึงกับขอหนังสือนี้ไว้ในห้องสมุด	 นับเป็นการเผยแพร่

อาหารไทยให้ขจรขจายออกไปย

	 	 คณุหญงิสภุางค์		เปน็นกักฬีาหลายประเภทโดยเฉพาะทีช่ืน่ชอบ		คอื		“กอลฟ์”		คณุหญงิ	 

เคยได้รับถ้วยชนะเลิศ	 ประเภทสุภาพสตรีในการแข่งขันกอล์ฟประเพณีของวิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร	(วปอ.)	เมื่อปี	พ.ศ.	2514

	 	 คุณหญิงสุภางค์	 เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในศีลธรรม		 

ชอบทำาบุญ		คุณหญิงและท่านวิญญู		ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปสำาคัญซึ่งสมเด็จพระสังฆราช 

ในสมัยน้ันประทานนามว่า	“พระพุทธศรีสรรเพชรญ์สันติสุขสุพรรณสถิต	วิญญู	-	สุภางค์		อังคณารักษ์		 

ประสาทนิมิตมุนินทร์”	 	 ประดิษฐาน	 	ณ	 	 มณฑปบนยอดเขาวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม	 

(วัดเขาพระ)	อำาเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 บดันี	้คุณหญงิสภุางค์	ไดล้ะสงัขารแล้ว	ยงัเหลือแตค่ณุงามความดทีีค่ณุหญงิ		ไดบ้ำาเพญ็

มาโดยตลอด	ซึ่งเป็นผลบุญที่ยังคงอยู่ตลอดไป	ขุททกนิกาย	ธรรมบท	กล่าวไว้ว่า	“บุคคลผู้ได้

ทำาบญุไว	้ยอ่มบนัเทงิในโลกนี	้ละไปแลว้กย็งับนัเทงิ	เขานัน้ยอ่มบนัเทงิอยูใ่นโลกนีแ้ละโลกหนา้		 

เขานั้นย่อมร่าเริง	 เพราะได้เห็นกรรมที่หมดจดของตน”	 ผลบุญของคุณหญิง	 ทั้งในอดีต 

และปัจจุบัน	ย่อมส่งผลให้คุณหญิง	ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ	ตราบนานเท่านาน

ด้วยความเคารพรักและอาลัย

นายนพดล  เฮงเจริญ

	 	 	 	 	 กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

	 	 	 อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด
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คำาไว้อาลัยแด่

ท่านวิญญู อังคณารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

และคุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์
 

 ท่านวิญญู	อังคณารักษ์	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย	และคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	 

เป็นปูชนียบุคคลที่ได้บำาเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงมหาดไทยอย่างมากมายใน 

ตำาแหน่งสำาคัญ	 จากผู้ว่าราชการจังหวัด	 อธิบดีกรมการปกครอง	 และที่สุดท่านได้ดำารง 

ตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำา	คือ	ตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	

 

	 ท่านวิญญู	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลโดยทั่วไป	

นอกเหนือไปจากการรับราชการที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงยิ่งแล้ว	 ท่านยังมีความสามารถ 

ในการเขียนหนังสือที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ในการรับราชการของท่านอยู่ 

หลายเล่ม	 ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสตร์และศิลป์	 ทั้งทางด้านการบริหารและการปกครอง	 ซึ่งผู้ที่ 

รับราชการหรือวิญญูชนโดยทั่วไปที่ได้อ่านหนังสือของท่าน	 สามารถที่จะนำาประสบการณ์นั้น 

ไปปรับใช้ในชีวิตและการทำางานได้	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคนมหาดไทยว่าตลอดชีวิต 

ของท่านวิญญู	และคุณหญิงสุภางค์	นอกจากจะอุทิศตนบำาเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้ว	

ท่านยังเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	อย่างมิรู้เสื่อมคลาย	ได้มีโอกาส

ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง	และพระบรมวงศานวุงศ	์ 

สิ่งท่ีเป็นเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีและเป็นผู้ที่อยู่ในสายพระเนตรพระกรรณ	 คือ	 การที่

ทา่นทัง้สองไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณจ์ลุจอมเกล้า	ซึง่เปน็เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์

ท่ีพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย	 เป็นการพระราชทานพระมหากรุณาโดยมิได้คำานึง 

ถึงยศหรือ	ตำาแหน่งใดๆ	ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลพิเศษ	นำามาซึ่งความภาคภูมิใจ 

แก่ลูกหลานและวงศ์ตระกูลอย่างสูงยิ่ง	
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	 นอกจากนี้	ท่านทั้งสองยังมีความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	โอบอ้อมอารี	แก่ผู้ร่วมงานและบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน	 โดยมีคุณหญิงสุภางค์	 คู่ชีวิตที่ติดตามสามี 

ไปรว่มทุกข์รว่มสขุในทกุทอ้งทีท่ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหไ้ปดำารงตำาแหนง่ตา่งๆ	ทางราชการ	ดว้ยความรกั 

และเอาใจใสส่ามีอยา่งยิง่	ซ่ึงคุณหญงิสภุางค	์ไดเ้ผือ่แผค่วามรกั	ความเมตตา	และความปรารถนาด ี

ต่อลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมงานและญาติมิตร	 รวมถึงครอบครัวของกระผม 

ซ่ึงเคารพรักทั้งสองท่านเสมือนญาติผู้ใหญ่	 ดังนั้น	 เมื่อท่านทั้งสองถึงแก่อนิจกรรมและ 

ถึงแก่กรรมลง	 จึงเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลของกระทรวงมหาดไทยที่ควรค่าแก่การยกย่อง

และรำาลึกถึง	นำามาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยรักเป็นอย่างยิ่ง

 

	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำานาจแห่งความดีงามที่ท่านวิญญู	 และ 

คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ได้กระทำาไว้ตลอดชั่วอายุขัยอันยาวนาน	 โปรดดลบันดาล 

ให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสองได้เสวยสุคติ	พบแต่ความเกษมสุข	ณ	สัมปรายภพชั่วกาลนาน

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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คำาไว้อาลัย
แด่

คุณหญิง สุภางค์ อังคณารักษ์

	 คุณหญิง	สุภางค์	อังคณารักษ์	เป็นคู่ชีวิตของ	ท่านวิญญู	อังคณารักษ์		ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม	

เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2563	ท่ามกลางความโศกเศร้า	เสียใจ	และอาลัยรักของญาติพี่น้อง	

ลูกหลาน	และผู้ที่เคยร่วมงานกับท่าน	เป็นอย่างยิ่ง

	 ในช่วงเวลาที่	 ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 รับราชการอยู่	 คุณหญิง	 สุภางค์	 อังคณารักษ์	 

ก็ได้มุ่งม่ัน	 ทุ่มเทการทำางานเคียงบ่าเคียงไหล่	 กับท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 อย่างเต็มกำาลัง 

ความสามารถ	 เมื่อ	 ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการปกครอง	 

คณุหญงิ	สภุางค	์องัคณารกัษ	์กไ็ดจ้ดัตัง้มลูนธิอิาสารกัษาดนิแดนขึน้	เพือ่ดแูลทางดา้นสวสัดกิาร

ให้กับ	 อส.ที่ทำางานอยู่ทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลชายแดน	 เพื่อเติมเต็มให้กับกำาลัง 

พล	อส.	ในส่วนที่ทางราชการของกรมการปกครองจัดให้ไม่เพียงพอ

 
	 นอกจากนั้น	 ยังจัดหาสิ่งของต่างๆ	 ที่จำาเป็น	 รวมทั้ง	 ชวนฝ่ายหญิงของข้าราชการ 

กรมการปกครอง	มาทำาน้ำาพรกิ-น้ำาใจ	เพือ่นำาไปเยีย่มบำารงุขวัญ	อส.ในจดุทีอ่ยูห่า่งไกลชายแดน

เป็นประจำา	ในการออกตรวจเยี่ยม	อส.	นั้น		ผมจะรับหน้าที่เป็นผู้อำานวยการเดินทาง	โดยใช้ 

รถบัสใหญ่สองชั้น	เป็นยานพาหนะ	เนื่องจากมีผู้ร่วมเดินทางจำานวนมาก	การเดินทางก็จะเต็ม

ไปด้วยไมตรีจิต	มิตรภาพ	สนุกสนาน	และคุณหญิง	ก็จะเป็นกันเองกับทุกคน

 
	 ครั้งหนึ่ง	 การเดินทางต้องผ่านถนนเลียบชายแดนที่อำาเภออรัญประเทศ	 ในขณะที่มี 

การรบติดพันกันอยู่ที่บริเวณชายแดน	ทำาให้ได้ยินเสียงปืนใหญ่	 และปืนเล็ดลอดเข้ามาในรถ	

ทำาให้ฝ่ายหญิงตกใจกันมาก	บางคนถึงกับหมอบลงกับเก้าอี้รถ	จนรถผ่านพื้นที่อันตรายไปแล้ว	

ก็ยังไม่ยอมลกุขึน้	เป็นทีก่ลา่วขาน	และเลา่ตอ่ๆ	กนัมา		แตค่ณุหญงิกไ็มเ่คยตอ่วา่	หรอืตำาหนผิม	

ทีท่ำาใหค้ณะตอ้งเสีย่งภยั	แตท่า่นกลบัพดูแบบตดิตลกว่า...		ถ้าง้ันกจ็ะไมม่อีะไร	มาเล่าสู่กันฟงั...

	 การจากไปของ	คุณหญิง	สุภางค์		อังคณารักษ์		ซึ่งเป็นที่รักของผู้ที่เคยทำางานอยู่ใกล้ชิด

ท่าน	ทำาให้รู้สึกโศกเศร้า	เสียใจ	และอาลัยรักเป็นอย่างยิ่ง		ขออำานาจผลบุญ	และคุณงามความ

ดีที่ท่านได้ทำาไว้	จงเป็นพลว	ปัจจัย	ส่งผลให้ดวงวิญญาณของ	คุณหญิง	สุภางค์		อังคณารักษ์	

ประสบความสุข	ณ	สัมปรายภพ	ตลอดกาลเทอญ.

      

นายนาวิน   ขันธหิรัญ
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คำาไว้อาลัยคุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์

	 “ความกตัญญูเป็นพื้นฐานสำาคัญในการดำาเนินชีวิต”

	 ผมได้พบและรู้จักคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	คร้ังแรกในฐานะภริยาอธิบดีกรมการปกครอง	 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมทำาหน้าที่ผู้ช่วยท่านชาญชัย	 สุนทรมัฏฐ์	 เลขานุการท่านวิญญู	 อังคณา

รักษ์	อธิบดีกรมการปกครอง	ผมพบท่านครั้งแรกก็รู้สึกเกรงขามเพราะท่านดูค่อนข้างเงียบขรึม	 

แตเ่มือ่ไดรู้จ้กัใกลช้ดิแลว้กลบัรูส้กึวา่ทา่นเปน็ผูห้ญงิเกง่	เฉลยีวฉลาดทีม่แีตค่วามเมตตา	ทา่นเปน็ 

ภริยาท่ีช่วยเหลือให้การทำางานในหน้าท่ีราชการและการดูแลครอบครัวของท่านวิญญู	อังคณารักษ์	 

มีความสมบูรณ์แบบ

 
	 ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหญิงหลายคร้ัง	แต่มีส่ิงท่ีอยู่ในความทรงจำาของผมสองเร่ือง	คือ

	 1)	 ในทุกวันขึ้นปีใหม่	 ผมจะหาสิ่งของเล็กๆ	 น้อยๆ	 เพื่อไปกราบขอพรปีใหม่จากท่าน									

โดยจะพมิพบ์ตัรอวยพรขนาดใหญก่วา่นามบตัรเลก็นอ้ย	มคีำาอวยพรปใีหมพ่รอ้มกบัคำาลงทา้ยวา่	 

“ด้วยความรักเคารพและระลึกถึงพระคุณเสมอ”	 คุณหญิงบอกว่าท่านได้เก็บบัตรอวยพรไว้ 

เพราะท่านให้ความสำาคัญของความกตัญญูมากกว่าส่ิงของ	 ซึ่งทำาให้ผมระลึกอยู่เสมอว่า	 

“ความกตัญญูเป็นพื้นฐานสำาคัญในการดำาเนินชีวิต”

	 2)	 ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณหญิงหลายคร้ังในเร่ืองตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	ท่านได้สอนให้รู้ว่า 

ตำาแหนง่หนา้ทีร่าชการเป็นเพียงสิง่สมมตุใิหค้นเราทำาหนา้ทีต่ามบทบาททีถ่กูกำาหนดไวเ้ทา่นัน้	 

ถึงเวลาก็ต้องพ้น	 จากหน้าที่	 อย่าได้ยึดถือว่าเป็นของตนเอง	 แม้แต่ร่างกายหรือสังขาร 

ท่ีจิตของเรามาอาศัยเพ่ือสร้างบุญบารมี	 เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องละจากสังขารที่เรามาอาศัย	 

เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งสมมุติ		จิตของเราก็จะรู้สึกปล่อยวางไม่ยึดติดกับทุกสิ่งทำาให ้

จิตสงบ	 เม่ือถึงเวลาที่เราต้องละสังขาร	 จิตของเราที่สงบก็จะไปสู่สุคติ	 คุณหญิงเป็นผู้ที่เข้าใจ

เรื่องธรรมะเป็นอย่างดี

  
	 คณุหญงิมแีตค่วามรกัความผกูพนักบัทา่นวญิญ	ูองัคณารกัษ	์เมือ่ทราบวา่ทา่นวญิญถูงึแก่

อนิจกรรม	ท่านก็ได้ละสังขาร	ขออำานาจแห่งพระรัตนตรัยและคุณความดีที่ท่านได้ทำามาตลอด

ตัง้แตอ่ดตีชาต	ิสง่ดวงวญิญาณของคณุหญงิไดไ้ปสูส่คุตใินภพภมูเิดยีวกบัทา่นวญิญ	ูองัคณารกัษ	์ 

ด้วยเทอญ

รักเคารพและระลึกถึงพระคุณเสมอ	

                สุรพล ภาษิตนิรันดร์
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คำาไว้อาลัย ท่าน ดร.วิญญู และ คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์

	 กระผม	 ภรรยา	 และลูกๆ	 เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความรักและความกรุณาจาก	 

ท่าน	ดร.วญิญ	ูและ	คณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์มาโดยตลอด	ทา่นทัง้สองเปน็ทัง้ผูบ้งัคบับญัชา 

และเป็นครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำางานรับราชการ	 อีกทั้งท่าน 

ทั้งสองยังเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่	ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ครอบครัวของกระผมเสมอมา

	 การจากไปของท่านทั้งสองในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย	 ปูชนียบุคคล	 ที่ทรง 

คณุประโยชนต์อ่ทัง้สถาบนันกัปกครอง	ญาตสินทิ	มติรสหาย	ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูท้ีไ่ดม้โีอกาส

ใกล้ชิด	ครั้งสำาคัญยิ่ง	 เนื่องด้วย	ท่าน	ดร.วิญญู	ฯ	 เป็นต้นแบบในการทำางานของผู้นำาองค์กร 

ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซ่ึงปฏิบัติงานด้วยความรอบรู้	 รวดเร็ว	 และมีความริเริ่มสร้างสรรค์	 

โดยวิธีการกำาหนดเป้าหมายในการทำางานที่ชัดเจนซึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จ	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 

โดดเด่น	 และมีเอกลักษณ์	 ส่วน	 คุณหญิงสุภางค์	 ฯ	 เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างพลังของ 

เหลา่ภรยิานักปกครอง	ใหมี้บทบาทสำาคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืดแูลการบำาบดัทกุขบ์ำารงุสขุ

ให้กับผู้คนรอบข้าง	ทั้ง	ชาวบ้าน	และ	ผู้ใต้บังคับบัญชา	อีกทั้งยังได้สร้างความกลมเกลียวและ

ความสัมพันธ์อันดีในหมู่ครอบครัว	 นักปกครอง	 โดยวิธีการออกกุศโลบาย	 “น้ำาพริก	 น้ำาใจ”	 

ให้เป็นกองทุนในการจัดตั้งมูลนิธิอาสารักษาดินแดน	 เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ 

ผู้ปฏิบัติงานในนามของอาสารักษาดินแดนซึ่งต้องเสี่ยงกับภยันตราย	 โดยทำางานร่วมกับ 

ฝ่ายพลเรือน	 และฝ่ายทหาร	 ท่านท้ังสองยังได้หล่อหลอมถ่ายทอดความสมาร์ททั้งความคิด	

การกระทำารวมถึงบุคลิกภาพให้คนรอบข้างอีกด้วย	 คุณงามความดีของท่านทั้งสองถือเป็นที่ 

น่าจดจำาและควรค่า	ต่อการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติของคนรุ่นหลังสืบไป

	 สุดท้ายนี้	กระผม	ภรรยา	หลานต่อ	และหลานต้อง	ขอกราบขอบพระคุณคุณอาทั้งสอง

อย่างสงู	และจะระลกึถงึคณุงามความดแีละพระคณุของทา่นทัง้สองตลอดไป	ขอใหด้วงวญิญาณ

ของท่านทั้งสอง	ไปสู่สุขติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

ดร.ประภากร สมิติ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	

และจังหวัดชัยนาท)	

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน	

(อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน)
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ด้วยความอาลัยและความเคารพอย่างสูง
 ผมโอนมารบัราชการทีส่ำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยในป	ีพ.ศ.	2518	ซึง่ขณะนัน้ทา่น
วิญญู	อังคณารักษ์	ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง	แม้จะไม่ได้ทำางานอยู่ในกรมเดียวกัน	 
แต่ช่ือเสียงกิตติศัพท์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของท่านก็เป็นที่ประจักษ์และกล่าวขาน
กันทั่วไปในบรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 ต่อมาเมื่อท่านชลอ	 วนะภูติ	 ปลัดกระทรวง
มหาดไทยคนเดิมเกษียณอายุราชการ	 เดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2520	 จึงเป็นการเปล่ียนแปลง 
ครั้งสำาคัญของกระทรวงมหาดไทย	 เพราะได้ปลัดกระทรวงคนใหม่	 ลำาดับที่	 19	 ซึ่งเป็นบุคคล 
ทีม่ปีระสบการณก์วา้งขวาง	เคยดำารงตำาแหน่งแทบทกุประเภททีก่ระทรวงน้ีมีอยู	่เปน็ผูมี้อาวุโส
ทางราชการสูงสุด	 และที่สำาคัญคือเป็นบุคคลที่ทุกคนคาดหมายอยู่แล้ว	 เพราะเป็นบุคคล 
ท่ีข้าราชการยอมรับว่าเหมาะสมที่สุดสำาหรับตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำาในกระทรวง
มหาดไทย	 ผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนี้พอดี	 จึงจำาได้ว่าเมื่อท่านมารับตำาแหน่งปลัดกระทรวง

มหาดไทยแล้ว	ท่านได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการ	โดยเน้นเรื่องสำาคัญ	5	เรื่อง	คือ

	 1.	ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ
	 2.	การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
	 3.	ปรับปรุงงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ
	 4.	ปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 5.	ปรับปรุงงานภายในสำานักงานปลัดกระทรวงให้สามารถบริการกรม	จังหวัด	
	 และรัฐวิสาหกิจได้ดียิ่งขึ้น

 
	 ส่วนวิธีปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย	ยังถืออุดมการณ์ทำางานเดิมท่ีเคยยึดถือปฏิบัติ	 
ครั้งดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมการปกครองและได้ผลดีอย่างมากคือ	 หลักรอบรู้	 รวดเร็ว	 ริเริ่ม	 

หรือ	หลัก	3	ร.	ถือว่าเป็นหลักสากลสามารถนำาไปใช้ได้กับทุกประเภทงาน

	 ในท่ีประชุมข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ท่านกำาหนดเป้าหมายและ
แนวทางท่ีจะปรบัปรงุสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	ใหเ้ปน็”ศนูยก์ลางในการบรหิารราชการ 
ของกระทรวงมหาดไทย”อย่างแท้จริง	 ส่วนทางด้านบุคลากร	 เน้นให้มีความรู้หลายด้าน	 
โดยเฉพาะควรมีประสบการณ์ในการทำางานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมาแล้วอย่างดี	 
จนมีคำาพูดกันติดปากว่า	 ต้องเป็น	 “นักวิชาการที่มีประสบการณ์หรือผลงานทางปฏิบัติ	 และ 
หรือ	เป็นนักปฏิบัติที่ไม่ทอดทิ้งวิชาการ”	สำาหรับบรรยากาศในการทำางานก็เป็นไปอย่างคึกคัก	 
มีการประชมุสมัมนาขา้ราชการของสำานกังานปลดักระทรวง	ตามหลกัทฤษฎพีฒันาองคก์าร	(OD)	 
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง	 นับตั้งแต่	 ปลัดกระทรวง	 รองปลัดกระทรวง	 ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง	ผู้อำานวยการกอง	หัวหน้ากอง	และหัวหน้าฝ่าย	ต่างเข้าร่วมสัมมนากันอย่าง 
พรอ้มเพรยีง	ทัง้ในสว่นกลางและทีต่า่งจงัหวัด	ในการปฐมนิเทศขา้ราชการใหม่	ทา่นปลัดกระทรวง 
มหาดไทยจะไปกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติด้วยตนเอง	 
กรณีเม่ือหน่วยงานต่างๆ	เสนอหนังสือให้พิจารณา	ท่านจะวินิจฉัยส่ังการด้วยลายมือตัวโตสวยงาม	 
ถ้าเรือ่งใดท่ีขา้ราชการคิดรเิริม่และเปน็ประโยชนต์อ่สว่นรวม	ทา่นมกัจะเกษยีนชมเชยวา่	“ดมีาก	
ขอบคณุมาก”ทกุครัง้	และเมือ่มงีานจัดเลีย้งสงัสรรคข์องหนว่ยงาน	ทา่นปลดักระทรวงมกัจะเดนิ
ทกัทายตามโตะ๊ตา่งๆอยา่งทัว่ถงึ	สว่นตราสัญลักษณ	์3	ร.	สมัยน้ันจะเหน็ปรากฏอยูท่ัว่ไป	มีทัง้เส้ือ	 
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เสือ้ยดื	เนคไท	แกว้น้ำา	ปากกา	ไฟแชค็	แหวน	ปา้ยชือ่	และเพลง	แมก้ระทัง่นายกรฐัมนตรกีน็ำาเรือ่ง	 

3	ร.ไปกล่าวถึงในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด

 
	 ในส่วนตัวผมซึ่งเป็นข้าราชการผู้น้อย	 ไม่ได้มีโอกาสทำางานใกล้ชิดกับท่าน	 แต่มีงาน 
อย่างหนึ่งที่ทำาเป็นประจำาขณะที่ท่านดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	 คือติดตามท่าน
เมื่อไปบรรยายตามสถานที่และหลักสูตรต่างๆ	 บางครั้งจะไปทำาหน้าที่วางแผ่นใสประกอบคำา
บรรยาย	แตส่ว่นใหญจ่ะไปบนัทกึเสยีงคำาบรรยายของทา่น	แลว้นำากลบัมาถอดเทปและเรยีบเรยีง 
จดัพมิพ	์ตลอดจนเผยแพรใ่หส้ว่นราชการและจงัหวัดตา่งๆนำาไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป	ซึง่ผมไดร้บั
ความรู้และประสบการณ์ในการทำางานจากคำาบรรยาย	 รวมทั้งชั้นเชิงวิธีการบรรยายของท่าน
เป็นอย่างมาก	ยังเคยคิดว่านโยบาย	วิธีคิด	และวิธีทำางานของท่านมีความทันสมัยและสามารถ

นำามาใช้ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้

	 ผมมีโอกาสรับใช้ท่านวิญญูและคุณหญิงสุภางค์อย่างใกล้ชิด	เมื่อท่านวิญญูกลับจากการ 
เป็นศาสตราจารย์พิเศษสอนหนังสือที่สหรัฐอเมริกามาอยู่เมืองไทยเป็นการถาวร	 เนื่องจาก 
ท้ังสองท่านรู้จักและให้ความเมตตา”คุณสมหทัย”ภรรยาของผมมาก่อน	 โดยในวันแต่งงาน 
คณุหญงิสภุางคก์ก็รณุาเปน็ผูส้วมมงคลและรดน้ำาอวยพรให	้หลังแตง่งานผมมาปลูกบา้นอยูใ่กล ้
กับบ้านของท่าน	 ทำาให้ได้พบกับท่านทั้งสองบ่อยขึ้น	 และเปลี่ยนมาเรียกท่านตามภรรยาว่า	 
คณุลงุและคุณป้า	ซ่ึงทกุครัง้ทีพ่บทา่นมกัจะสอบถามความเปน็ไปในราชการ	พรอ้มทัง้ส่ังสอนและ
ใหข้อ้คดิในการปฏบิตัริาชการอยูเ่สมอ	และเม่ือมีความก้าวหน้าในราชการครัง้สำาคญั	ทา่นก็จะ 
จัดเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้	 ผมจะรับใช้ท่านวิญญูในเรื่องการจัดทำาหนังสือ	 หาหนังสือ 
ที่น่าสนใจมาให้ท่านอ่าน	และช่วยยกร่างหนังสือให้ท่านบ้างนานๆ	ครั้ง	ส่วนภรรยามักจะช่วย
จัดการในเรื่องต่างๆที่คุณหญิงสุภางค์เรียกใช้ไหว้วานเหมือนเป็นลูกหลาน	 ซึ่งตลอดเวลาผม

และครอบครัวก็ได้รับความเมตตาและกรุณาจากท่านทั้งสองเสมอมา	

	 การสูญเสียแม้จะเป็นเรื่องที่เราตระหนักรู้และเตรียมใจไว้แล้วก็ตาม	 สำาหรับท่านวิญญู
และคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	อันเป็นปูชนียบุคคลซึ่งกอปรด้วยคุณงามความดี	สติปัญญา	
และความสามารถ		จึงเป็นที่น่าเสียดายและรู้สึกอาลัยเป็นอย่างมาก	

ท่านวิญญูเคยยกพุทธวัจนะมากล่าวอยู่เสมอว่า

	 “นตฺถิ	สนฺติ	ปรำ	สุขำ”	

		 ความสุขใดจะเสมอด้วยความสงบไม่มี

 
	 ในทีส่ดุนีจ้งึขออานภุาพแหง่คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัสทิธิท์ัง้หลาย	ตลอดจนบญุกศุล 
และ	คณุงามความดทีีท่า่นทัง้สองไดบ้ำาเพญ็ไวต้ลอดอายขุยั	จงเปน็ผลดลบนัดาลใหด้วงวญิญาณ 
ของท่านวิญญูและคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ได้บรรลุถึงซ่ึงความสงบสุขอันสูงสุดในสัมปรายภพ 

ชั่วกาลนาน	เทอญ

พินัย - สมหทัย อนันตพงศ์
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รำาลึกถึงและอาลัย
คุณหญิงสุภางค์  อังคณารักษ์  ท.ม., จ.จ., ภ.ป.ร. 4

	 ผมได้รับเกียรติจากทายาทให้เขียนคำาไว้อาลัย	 คุณหญิงสุภางค์	 (ชัยนาม)	 อังคณารักษ์	

ท.ม.,	จ.จ.,	ภ.ป.ร.	4	ซึ่งเป็นอาของหลานๆ	และหลานสะใภ้ของตระกูล	“ชัยนาม”	ในวาระที่

จะมีการพระราชทานเพลิงศพคุณอาในไม่กี่เดือนนี้

	 คุณอาสุภางค์เป็นธิดาคนสุดท้องของคุณปู่	 พระยาอุภัยพิพากษา	 (เกล่ือน	 ชัยนาม)	 

ซึง่มบีตุร	8	คน	คณุอาเปน็บตุรคีนสดุทอ้งในบรรดาบตุร	8	คนของคณุปู	่บตุรคนอ่ืนๆ	ของคณุปู ่

อีก	 7	 คน	 ล้วนแต่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนเมื่อคุณปู่ถึงแก่อนิจกรรม	 ชื่อของคุณอาสุภางค์ 

ยังเป็นเด็กหญิงสุภางค์	ชัยนาม	อยู่คนเดียวในขณะนั้น	บุตรทุกคนของคุณปู่ได้ถึงแก่อนิจกรรม

หรือถึงแก่กรรมไปแล้วทุกคน	 รวมทั้งคุณอาสุภางค์	 ซึ่งเป็นคนสุดท้องก็พึ่งจะถึงแก่อนิจกรรม

เมื่อไม่นานมานี้เอง

	 ชวีติและผลงานของคณุหญงิสภุางค	์องัคณารกัษ	์ท.ม.,	จ.จ.,	ภ.ป.ร.	4		ปรากฏรายละเอยีด 

อยู่ในหนังสือ	2	เล่ม	ซึ่งมีรูปภาพอยู่ด้วย	คือ

	 1.	 ๑๕	ส.ค.	๓๒	เมื่อคุณอามีอายุครบ	5	รอบ	(60	ปี)

	 2.	 คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	80	ปี	15	สิงหาคม	2552	

	 ในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง	“วิญญู	อังคณารักษ์	๗๒	ปี	๔	มิ.ย.	๔๐”	หน้า	15	คุณอาวิญญู	 

ได้กล่าวถึงภริยาของท่านไว้ดังนี้

	 “คุณหญิงสุภางค์ได้เป็นกำาลังอย่างสำาคัญในการช่วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของวิญญู	

และมีส่วนอย่างสำาคัญ	 ในการที่ทำาให้วิญญูได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จนกระทั่งได้ 

ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	อธิบดีกรมการปกครอง	และ	ปลัดกระทรวงมหาดไทย”	

	 นอกจากน้ีผมก็ขอกลา่วเสรมิคำาพูดของคณุอาวญิญดูว้ยวา่	คณุหญงิสภุางค	์ยงัไดม้สีว่นชว่ย

เหลอืดแูลใหบุ้ตรทัง้สองคือ	ชนิดา	(ตู)๋	และ	กดิากร	(เตย้)	ไดร้บัการศกึษาทัง้ในและนอกประเทศ 

เป็นอย่างดี	และได้คู่สมรสที่ช่วยกันทำามาหาเลี้ยงชีพจนประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งสองคน

	 อนึ่ง	สำาหรับ	ตู๋	(ชนิดา)	นั้น	นับได้ว่ามีเลือดของคุณปู่เต็ม	100%	แต่งกลอนภาษาไทยเก่ง

และเพราะมาก	บุตรคุณปู่ก็มีแต่คุณอาอุสาห์	(พลอากาศโทอุสาห์	ชัยนาม)	ที่แต่งกลอนเช่นกัน	

ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วเมื่อปี	2544	

	 ชวีติของคณุอาสภุางคแ์ละคณุอาวญิญ	ูเตม็ไปดว้ยความสขุ	ความสำาเรจ็	และ	ความสมหวงั	

คุณอาทั้งสองได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกหลายครั้ง	 โดยได้ไปในฐานะส่วนตัวและ 
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ได้รับเชิญเป็นทางการจากประเทศต่างๆ	 อันเป็นกำาไรของชีวิต	 ผมรับราชการในกระทรวง 

การต่างประเทศก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมากเท่ากับคุณอาทั้งสองซึ่งผม 

ได้มีโอกาสใกล้ชิดเมื่อสมัยดำารงตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออตตาวา	

ประเทศแคนาดา	ในช่วงปี	พ.ศ.	2524	-	2528	วันหนึ่งในฤดูร้อนของปี	2528	ผมได้โทรศัพท์

ทางไกลเพือ่แจ้งใหคุ้ณอาสภุางค์ทราบวา่ผมขอกราบลาคณุอาทัง้สอง	เนือ่งจากจะพน้ตำาแหนง่

และตอ้งเตรยีมตวักลบักรงุเทพฯ	ในไมช่า้นี	้คณุอาสุภางคไ์ดก้รณุาเชญิใหผ้มไปพกัอยูก่บัคณุอา

ทั้งสองที่เมือง	Palo	Alto	(พาโล	อัลโต)	รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	ซึ่งขณะนั้น	คุณอาวิญญู

ได้รับเชิญเป็นศาสตราจารย์รับเชิญของมหาวิทยาลัยโกลเดนเกต	 (Golden	 Gate	 University)	 

ผมได้รับความเพลิดเพลินเป็นอันมาก	 เพราะเคยไปแต่นิวยอร์คและกรุงวอชิงตัน	 ดีซี	 ที่ผม 

จำาได้ดีคือ	วันหนึ่งคุณอาสุภางค์	ได้ให้น้องเต้ย	(กิดากร)	และน้องอุ้ม	(ประภัสสร)	ขับรถไปเที่ยว 

เมืองซาน	ฟรานซิสโก	 (San	Francisco)	ผมจึงได้มีโอกาสนั่งเรือไปชมเกาะ	Alcatraz	อันมีชื่อ	

ซึ่งเคยเป็นเรือนจำาของนักโทษชายที่ถูกตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต	 ส่วนใหญ่ก็จบชีวิต	 ณ	 ที่นั้น	 

แตม่บีางคนหลบหนีออกมาไดด้ว้ยการวา่ยน้ำา	แตน่อ้ยมาก	มภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วท่ี	 

Hollywood	เป็นผู้ถ่ายทำา

	 ผมไปพักอยู่กับคุณอาทั้งสองหนึ่งอาทิตย์	 ได้พบกับน้องตู๋และสามี	 คือ	 ดร.เจมส์	 เฟรด	 

วิชาร์ต	(จิม)	

	 ก่อนจะกลับแคนาดา	 คุณอาสุภางค์ได้มอบหนังสือ	 “อาหารไทยไกลบ้าน”	 (Far	 From	

Home	Thai	 Food)	 ซึ่งคุณอาเป็นผู้แต่ง	 ให้ผม	 1	 เล่ม	นับว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านโดยเฉพาะ

สำาหรับผู้ที่ชอบทำาอาหารไทยด้วยตนเองขณะอยู่ต่างประเทศ	 ได้มีการพิมพ์หนังสือดังกล่าว 

อีกเมื่อปี	2538

	 ผมขอขอบพระคณุทีค่ณุอาทัง้สองไดใ้หก้ารตอ้นรบัทีอ่บอุน่ยิง่ตลอดระยะเวลาทีผ่มไปพกั 

อยู่ที่คอนโดมิเนียม	410	เชอริดาน	เอฟเวนนิว	(410	Sheridan	Avenue)	ผมยังระลึกถึงอยู่เสมอ	

เวลาก็ล่วงเลยมา	35	ปี	แล้ว

	 อนึ่ง	 ก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการในปี	 2541	 คุณอาทั้งสองได้ให้เกียรติมาเยี่ยม 

เม่ือผมเป็นเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงบูคาเรสต์	 ประเทศโรมาเนีย	 ผมได้ให้การต้อนรับในฐานะ

ญาตผิูใ้หญท่ีผ่มมีความเคารพรกัมาก	คณุอาทัง้สองมโีอกาสเหน็การเปลีย่นแปลงของโรมาเนยี	 

จากลัทธิเผด็จการคอมมิวนิสต์มาเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบยุโรปตะวันตก	 ได้ชม 

กรงุบคูาเรสตแ์ละเมอืงใกลเ้คยีง	โดยเฉพาะปราสาท	Dracula	อนัลอืชือ่	ซึง่ตัง้อยู	่ณ	เมอืงบราชอฟ	 

(Brasov)	ทางเหนือของกรุงบูคาเรสต์	คุณอาทั้งสองอยู่ที่บูคาเรสต์หนึ่งอาทิตย์	จึงกลับไปยุโรป

ตะวนัตก	มรีปูภาพปรากฏอยูใ่นหนงัสอืคณุหญิงสุภางค	์80	ป	ีหน้า	96	ซึง่ผมขอนำารปูภาพดงักล่าว 

มาลงซ้ำาด้วย	พร้อมคำาอธิบายเพิ่มเติม
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	 ก่อนจะจบคำาไว้อาลัย	 ผมขอกล่าวถึงผลงานสำาคัญยิ่งที่คุณอาสุภางค์ได้ทำาให้ตระกูล	 
“ชัยนาม”	 และตระกูลอื่นๆ	 ซึ่งเป็นญาติเกี่ยวดองกับตระกูล	 “ชัยนาม”	 คือ	 การพิมพ์หนังสือ
ลำาดับญาติขุนไชยบริบาล	(ตาด)	พิมพ์ครั้งที่	2	เมื่อ	15	สิงหาคม	2549	หนา	16	หน้า	เป็นการ
สานต่อจากการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี	2506	ซึ่งพันเอกสุรแสง	วิบูลยเสข	เป็นผู้จัดทำา	การจัดพิมพ์
หนังสือดังกล่าวทั้งสองครั้งได้รับความร่วมมือจากบรรดาญาติหลายๆ	ท่าน	ซึ่งได้เสียสละเวลา
อนัมคีา่ชว่ยกนัทำาใหห้นงัสอืเลม่นีส้ำาเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด	ีผมจงึขอบนัทกึไว้เปน็หลักฐานและตอ้ง
ขอขอบพระคณุญาตผู้ิใหญแ่ละญาตผู้ินอ้ยทกุทา่นทีไ่ดม้สีว่นสำาคญัใหห้นงัสอืเลม่นีพ้มิพอ์อกมา 

เป็นผลสำาเร็จ

	 นอกจากนี้	 คุณอาสุภางค์	 ได้ทำาหน้าที่ประธานในการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
ท่ีล่วงลับไปแล้วเป็นเวลาหลายปีที่วัดทองนพคุณ	 อันเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมาชิกตระกูล
ชัยนามและตระกูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกัน	 พิธีดังกล่าวมีขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของ 

เดือนมีนาคมทุกปี

	 งานครั้งสุดท้ายที่คุณอาสุภางค์ได้ร่วมกับญาติผู้ใหญ่และผู้น้อยร่วมกันกับผู้ใหญ่ใน 
วงราชการ	 คือ	 จัดงานทอดกฐินสามัคคีทายาทขุนไชยบริบาล	 (ตาด	 ชัยนาม)	ณ	 วัดไชยนาม	 
ตำาบลชยันาม	อำาเภอวงัทอง	จงัหวดัพษิณโุลก	เมือ่วันที	่5	พฤศจกิายน	2548	ซึง่ไดร้บัความสำาเรจ็ 
อันดียิ่ง	 โดยสมเด็จพระนางเจ้า	 พระบรมราชินีนาถ	 (ปัจจุบัน	 คือ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนน	ีพนัปหีลวง)	พระราชทานผา้พระกฐนิ	เพือ่ใหค้ณุอาสภุางค	์ 
และญาติๆ 	นำาไปทอดทีว่ดัไชยนาม	เม่ือวนัที	่5	พฤศจกิายน	2548	ไดม้ผีูม้จีติศรทัธารว่มทำาบญุ	
เป็นเงินทั้งสิ้น	999,999	บาท	ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มเป็นเงิน	109,618	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	

1,109,617	บาท

	 ในท่ีสุดนี้	 ผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณงามความดีตลอดจนกุศลกรรมที่คุณอาสุภางค์

ไดส้ะสมกระทำาไวเ้มือ่ยงัมชีวีติอยู	่จงนำาดวงวิญญาณของคณุอาไปสู่สุคตใินสัมปรายภพ	ตลอด

กาลนาน	เทอญ		

กราบมาด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จากหลานๆ	ของคุณอาและครอบครัว

ดร.ศุภศิลป ชัยนาม

	 	 				กรุงเทพฯ	22	สิงหาคม	2563

อดีตเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงออสโล	ราชอาณาจักรนอร์เวย์

อดีตเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงบูคาเรสต์	สาธารณรัฐโรมาเนีย

เมื่อคุณอาทั้งสองมาเยี่ยมหลานชายท่ีโรมาเนีย	 จากซ้ายไปขวา:	 คุณภัทรวดี	 ชนิตรบวร	
เอกอัครราชทูต	ดร.ศุภศิลป	ชัยนาม	คุณหญิงสุภางค์	และ	ดร.วิญญู	อังคณารักษ์
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“ครูคนแรกของเรา”
	 ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที	่2	คุณพอ่ไดใ้หค้ณุแมก่บัลูกๆ	ทัง้	4	คน	อพยพหนภียัสงครามจาก
บา้นทีอ่ยูใ่นซอยสทิธเิกษม	ถนนสมเดจ็เจา้พระยา	ธนบรุ	ีไปอยูท่ีห่วัหมาก	ในสมยันัน้ถอืวา่ไกลมาก	
ตอ้งไปลงเรอืพว่งทีป่ระตนู้ำา	ถนนเพชรบรุ	ีตอนเช้าล่องไปตามคลองแสนแสบ	กว่าจะถงึหวัหมาก 
ก็จะตกบ่ายแล้ว	บ้านที่คุณแม่และพวกเราไปอยู่ก็คือ	บ้านของคุณยายแม้น	(นางอุทัยราชธานี)	 
ซึง่เปน็พีส่าวคนโตของคณุนา้สภุางค	์โดยเหตทุีต่ดิอยูบ่า้นหวัหมากเปน็เวลานาน	คณุนา้สภุางค ์
จงึรบัอาสาคณุแมจ่ะสอนหนงัสอืใหพ้วกเราทัง้	4	คน	ซึง่จะรวมหลานจากครอบครวัอืน่อกีหลายคน	 
คุณน้าจะเริ่มสอนตั้งแต่	 9	นาฬิกาไปถึงเที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ตอนบ่ายไม่มีเรียน	
เป็นความทรงจำาที่ไม่เคยลืมก็คือ	 คุณครูสุภางค์ดุมาก	 ถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนเพราะมัวแต่คุยกัน	
จะถูกคุณครูดุทันที	จึงติดมาจนโต	 เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณน้าสั่งแล้วก็จะต้องเชื่อฟังไม่มีข้อโต้แย้ง
ใดๆ	ทั้งสิ้น

	 เมือ่คณุนา้วญิญไูปสอนหนงัสอืที	่Golden	Gate	University	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เปน็ระยะ 
เวลา	3	ป	ีคณุนา้สภุางคต์อ้งตดิตามไปดว้ย	คณุนา้สภุางคไ์ดม้อบหมายใหป้ฏภิาณมาอยูด่แูลบา้น	 
จนคณุน้ากลบัมาอยูป่ระเทศไทย	ปฏภิาณจงึไดไ้ปซือ้บา้นอยูใ่กลก้นักบัคณุนา้ทัง้สอง	โดยใชเ้วลา
เดินประมาณ	5	นาที	ซึ่งในช่วงหลังๆ	มานี้	คุณน้ามีเรื่องที่เรียกปรึกษาบ่อย	หรือบางวันต้อง
ไปติดต่อกับธนาคารใกล้บ้าน	ก็จะนัดล่วงหน้าประมาณ	1-2	วัน	และเวลาที่สะดวกของทั้งสอง
ท่านก็คือ	9:00	น.	ซึ่งท่านจะเป็นคนตรงต่อเวลามาก	โดยท่านจะแต่งตัวรอก่อนเวลานัดเสมอ

	 คุณน้าสุภางค์เป็นผู้มีจิตใจดี	 โอบอ้อมอารีต่อทุกๆ	 คนที่ท่านรู้จัก	 ฉะนั้นเมื่อมีกิจกรรม
ทางสังคม	 อาทิเช่น	 ทำาน้ำาพริกน้ำาใจ	 เพื่อนำาไปแจกตามจังหวัดต่างๆ	 ที่คุณน้าจะไปเยี่ยม	 
กจ็ะมทีัง้ขา้ราชการ	จากในวงั	กระทรวงมหาดไทย	ธนาคาร	รวมถึงหลานๆ	มาช่วยเปน็จำานวนมาก	 
ที่จำาได้มี	 พล.ต.ท.	 ประเวศน์	 คุ้มภัย	 อดีตแพทย์ใหญ่	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ท่านจาก
ครอบครัวสุวรรณจินดา	ครอบครัวบุญบำารุง	และยังมีท่านอื่นๆ	อีกหลายท่าน

	 สาเหตทุีค่ณุนา้สภุางคเ์ปน็ทีร่กัและเคารพของคนจำานวนมาก	กเ็นือ่งมาจากคณุนา้มจีติใจ
เมตตาโอบอ้อมอารี	 ใครมีเรื่องเดือดร้อนหากมาปรึกษา	 จะไม่มีใครเคยผิดหวังแม้แต่คนเดียว	 
จะได้รับความช่วยเหลือจากคุณน้าทุกคน	ถ้าคุณน้าเห็นว่าลูกหลานของใครยังทำางานท่ีไม่ม่ันคงนัก	 
ก็จะช่วยหางานที่ท่านเชื่อว่าจะมีความก้าวหน้า	 สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้	 
ท่านก็จะเป็นเจ้าภาพนำาไปสมัครงาน	รวมถึงฝากฝังกับหัวหน้า	หรือเจ้าของงานนั้นๆ	ซึ่งทุกคน
ตอบสนองคุณน้าด้วยดีทุกราย

	 การเขียนคำาไวอ้าลยัคุณน้าในครัง้นี	้เปน็ความรูสึ้กผกูพนัอยา่งลึกซึง้	จนไมอ่าจจะสรรหา
คำาพดูใดๆ	ใหก้ลัน่ออกมาจากหวัใจของพวกเราผูม้คีวามคดิถงึ	สำานกึในบญุคณุทีค่ณุนา้ไดม้อบ
ใหก้บัพีน่อ้งครอบครวัของเรา	จนถงึชัน้ลูกๆ	ของเราก็ไดร้บัความเมตตากรณุาตลอดระยะเวลา
นานมาก	เกินกว่า	80	ปี

	 หากชาติหน้ามีจริง	 ขอตั้งจิตอธิษฐาน	 ขอให้พวกเราพบกับคุณแม่คนที่สองของเราอีก	 
และขอให้คุณน้าพบกับความสุขสงบในสัมปรายภพเทอญ	

       ครอบครัว กาญจนวิโรจน์

115



คำาไว้อาลัย คุณหญิง สุภางค์  อังคณารักษ์
	 คุณยาย	สุภางค์		อังคณารักษ์	ผู้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

 	 คณุยาย	สภุางค	์เปน็ญาตผิูใ้หญท่ีม่คีวามเมตตากรณุากบับคุคลใกล้ชิดทกุๆ	คน	ญาต	ิมติร	 
ลูก	หลาน	เหลน	คนใดมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ	เมื่อนำาเรียนให้ท่านทราบ	ท่านจะรีบพิจารณา
หาทางช่วยเหลือทันที	 ไม่เคยปฏิเสธ	 แต่ท่านจะให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งสั่งสอนไปด้วย	 
เรือ่งท่ีคณุยายสอนอยูเ่สมอคอื	ตอ้งรูจ้กัดคูนใหอ้อก	อา่นคนใหเ้ปน็	เพราะแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั	 
ดงันัน้	การปฏบิตัติอ่คนแตล่ะคนจงึตอ้งต่างกนัไป	ควรปฏบิตักิบัเขาอยา่งไรจงึจะยดึโยงจติใจกัน
ไวไ้ด	้การทีค่ณุยายไมเ่คยเฉยเมยกับขอ้ขดัขอ้งของคนรอบขา้ง	ทา่นจงึเปรยีบเสมอืนตน้ไมใ้หญ	่ 

แผ่ร่มเงาให้กับลูกหลานทุกคนเสมอมา 

  	 คณุยายสภุางค์	เป็นนักวางแผน	และมคีวามเปน็ผูน้ำา	นอกจากครอบครวัผมจะไปเยีย่มเยยีน 
คณุยายตามปกตแิลว้	บอ่ยครัง้ทีผ่ม	นอ้ย	เอริธ์	และโอค๊	ถกูเรยีกไปรบัมอบหมายงานในหนา้ทีท่ี่ 
คุณยายรับเป็นแม่งานไว้	อาทิเช่น	งานวันเกิด	งานทำาบุญ	งานเล้ียงรวมญาติ	งานแต่งงาน	และงานศพ	 
ในการมอบหมายงานไม่วา่จะเป็นงานเล็กหรอืงานใหญ	่คณุยายจะเขยีนรายละเอยีดการปฏบิตัิ
ทุกขั้นตอน	แม้แต่เรื่องเล็กๆ	คุณยายก็ไม่ละเลย	เช่น	งานทำาบุญแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว	 
ซึง่จะมญีาติๆ 	ลกู	หลาน	เหลน	หลายสกุลมารว่มทำาบญุ	ส่วนใหญ่จะเปน็บคุคลใกล้ชดิ	แตค่ณุยาย 
กจ็ะเรยีกประชมุผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่จดัทำาตารางมอบหมายงาน	ใครรบัผดิชอบเรือ่งใด	มกีารจดัสรร 
ตำาแหน่งการรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน	เชน่	ฝา่ยอาหาร	ฝา่ยสงฆ	์ฝา่ยการเงนิ	ฝา่ยสถานที	่งานใดที ่
คุณยายรับเป็นแม่งาน	 ทุกคนจะสบายใจได้ว่า	 จะไม่มีข้อผิดพลาดให้ต้องมาแก้ไขกันหน้างาน

อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมอย่างแน่นอน

 	 คณุหญงิ	สภุางค	์องัคณารกัษ	์เปน็ผูจ้งรกัภกัดตีอ่ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรยิ	์และยดึมัน่ 
ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย	มีความแม่นยำาในงานพระราชพิธี	รัฐพิธี	พิธีการต่างๆ	 
และท่านได้สั่งสอนให้ลูกหลานอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรในงานพิธีต่างๆ	นอกจากนี้	 
ในระยะหลัง	 หากคุณยายไม่สะดวกร่วมงานพิธีใด	 อันเนื่องมาจากเหตุผลทางสุขภาพก็มักจะ
มอบหมายให้ลกูหลานเป็นตัวแทนไปร่วมงานเสมอ	และไม่ลืมที่จะกำาชับให้ลูกหลานช่วยเหลอื	

ดูแลงานและเจ้าภาพแทนคุณยายด้วย

  	 คณุยายสภุางค	์เปน็คูช่วีติทีด่ขีองคณุตาวญิญ	ู	องัคณารกัษ	์อดตีปลดักระทรวงมหาดไทย	
คณุยายคอยดแูลสนบัสนนุคณุตาในฐานแมบ่า้นมหาดไทย	ไมเ่คยบกพรอ่ง	นบัไดว้า่เปน็ทัง้คูช่วีติ 

และคู่คิดของคุณตาเสมอมา	และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในการครองเรือน

 	 การจากไปของคุณยายสุภางค์	จึงถือเป็นการสูญเสียร่มโพธิ์ร่มไทยของลูกหลาน	แต่ด้วย
คุณงามความดีของคุณยายที่ได้สร้างสมมาตลอดชีวิตของท่านนั้นจะเป็นพลวปัจจัยให้ดวง

วิญญาณของคุณยายสุภางค์	อังคณารักษ์	จงเป็นสุขสงบในสุคติภพด้วยเทอญ

       อัครสิงห์ (สิงห์)  วิบูลยเสข

       สุพรรณี (น้อย)  วิบูลยเสข
       สรรเพชญ์ (เอิร์ธ)  วิบูลยเสข
       ณัฐชนินทร์ (โอ๊ค)  วิบูลยเสข
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กราบเท้าคุณป้าสุภางค์ ที่เคารพรักสุดหัวใจ

	 กระผมได้เริ่มเข้ารับราชการ	 ในปี	 2548	 โดยการแนะนำาและสนับสนุนมาโดยตลอดจาก											

คุณลุงวิญญูและคุณป้าสุภางค์	นับเป็นบุญเป็นวาสนายิ่งนัก	ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำางาน

สายงานมหาดไทย	 โดยคุณลุงวิญญูและคุณป้าสุภางค์ได้ให้กระผมไปพักอาศัยที่บ้านสวน

สามพราน	รมิแม่น้ำานครชยัศร	ีอนัรม่รืน่เยน็สบาย	ทา่มกลางตน้ไมน้อ้ยใหญม่ากมาย	ตืน่เชา้มา 

ก็เดินไปใส่บาตรที่ศาลาริมน้ำา	 จะมีพระพายเรือมารับบิณฑบาตรในตอนเช้าได้อย่างสบาย	

กระผมอาศยัอยูท่ีบ่า้นสวนสามพรานเปน็เวลาเกอืบ	10	เดอืน	จงึไดย้า้ยเขา้มารบัราชการในสงักดั 

ส่วนกลาง	เพื่อที่จะได้ทำาหน้าที่ลูกในการดูแลครอบครัว	ตลอดจนคุณลุงวิญญู	คุณป้าสุภางค์	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	คุณลุงวิญญูและคุณป้าสุภางค์	ได้อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนกระผม

เป็นอย่างดียิ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นการสอนแนวคิด	 วิธีการทำางานอย่างไรให้ได้ดี	 ตลอดจนถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการทำางาน	 ในสมัยก่อนให้กระผมได้ฟังอย่างมีความสุขสนุกสนานอย่างมาก	 

เพือ่ทีจ่ะเรยีนรูเ้รือ่งราวจากประสบการณใ์นการทำางานของคณุลุงคณุปา้อยูส่ม่ำาเสมอ	จงึทำาให ้

ไดรู้ว้า่ขา้ราชการมหาดไทยนัน้	เคา้ทำางานกนัอยา่งหนกัมาก	โดยเฉพาะเวลาพวกเราออกเดนิทาง 

ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ	 คุณป้าสุภางค์บอกว่าจะได้มีเรื่องคุยทำาให้คนขับจะได้ไม่ง่วงไปด้วย	 

ในวันหยุดสุดสัปดาห์คุณลุงวิญญูจะชวนคุณป้าสุภางค์	โดยให้กระผมจัดทริปเดินทางไปทานอาหาร 

อรอ่ยๆทีเ่ปดิใหมท่ัง้ใน	กทม.	และตา่งจงัหวดั	เพือ่เปลีย่นบรรยายกาศอยูเ่สมอๆ	คณุลงุวญิญ	ูและ

คณุปา้สภุางค์	เลา่วา่ทา่นชอบเดนิทางไปในทีท่ีเ่คยไปในสมยัอดตีจงึอยากยอ้นวนัวานกลับไปดู 

พัฒนาการความเจริญเติบโตของสภาพสังคม	สิ่งแวดล้อม	ภูมิประเทศ	ไปดูสถานที่มีความรัก

ความผกูพนันัน้ๆ	เรือ่ยมาจนกระทัง่ระยะหลงัคณุลงุวญิญมูปีญัหาเรือ่งสขุภาพจงึไมไ่ดเ้ดนิทาง 

ไปไกลๆ	นอกจากชอบให้กระผมพาไปเซ็นทรัลลาดพร้าวสถานท่ีโปรดของคุณลุงวิญญูอยู่เป็นประจำา

	 ทา่นทัง้สองเปน็ผูม้พีระคณุกบัผมและครอบครวั	เปรยีบเสมอืนคณุพอ่	คณุแมข่องกระผม

ไดใ้หค้วามรกัความเมตตากรณุากบักระผมอยา่งยิง่	ในเวลาทีผ่มมาหาทา่นทีบ่า้น	คณุปา้สุภางค ์

จะบอกว่า	 ตาเอกลูกชายคนเล็กมาแล้วพี่วิญ	 ต่อไปนี้เสียงแบบนี้คงไม่ได้ยินอีกต่อไปแล้ว	 

แตม่นัจะจดจำาและอยูใ่นใจ	ของกระผมตลอดไป	และจะคงจดจำาความด	ีความรกั	ทีท่า่นทัง้สอง 

ได้มอบให้กระผมในทุกๆวันมิลืมเลือน	 ไปจากหัวใจผม	 เอกขอยกย่องเทิดทูลคุณลุงวิญญู	 

คุณป้าสุภางค์	เป็นต้นแบบของการดำาเนินชีวิตที่ดี	เป็นต้นแบบของการทำาความดี	เป็นต้นแบบ

ของการทำางานทีด่	ีเปน็ตน้แบบของการทำาคณุงามความดตีอ่ชาต	ิศาสน	์กษตัรยิ	์ตลอดจนบคุคล

อื่นๆ	อีกมากมายตลอดชีวิตของท่านตลอดไป	
 
 ดว้ยกศุลผลบญุทีค่ณุลงุวญิญ	ูไดบ้ำาเพญ็มาขอจงเปน็พลวปจัจยัดลบนัดาลใหด้วงวญิญาณ
ของคุณลุงวิญญู	ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ

  
	 รักและเทิดทูลคุณป้าสุภางค์ด้วยหัวใจ	 หลับให้สบายครับ	 กราบเท้ามาด้วยความเคารพรัก 
และอาลัยยิ่ง

 เอก – ศุภกร ทิมจรัส
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กราบเท้าเคารพรักอาลัยคุณพ่อคุณแม่จากลูกตู๋และลูกจิม

	 คุณพ่อจากเราไปเม่ือวันศุกร์ท่ี	17	เมษายน		คุณแม่จากเราไปเม่ือวันเสาร์ท่ี	30	พฤษภาคม	
ตู๋และจิมใจหายมาก		ไม่นึกเลยว่า	ท้ังคุณพ่อและคุณแม่	จะจากเราไปอย่างรวดเร็วในเวลาใกล้ๆ

กันเช่นน้ี

	 ตู๋และจิมรู้สึกผิดมากท่ีไม่ได้อยู่เมืองไทยเพ่ือดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด	ได้แต่ขอบคุณ 
เต้ย	 อุ้ม	 เอก	 เอิร์ธและโอ๊ค	 และสำานึกในพระคุณพ่ีน้อยพ่ีสิงห์	 คุณอาเฉลิม	 ท่านปลัดฉัตรชัย		

ตลอดจนคุณอาและพ่ีๆทุกคน	ท่ีได้กรุณาดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีย่ิงตลอดมา

	 ช่วงปลายเดือนมกราคมปีน้ี	 จิมมีลางสังหรณ์อยากกลับไปกราบเท้าเย่ียมคุณพ่อคุณแม่ 
ในเดือนมีนาคม	 แทนท่ีจะคอยถึงเดือนมิถุนายนเหมือนเคย	 เพราะเป็นห่วงสุขภาพคุณแม่	 
เราซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินและเตรียมลางานพักร้อนเรียบร้อย	แต่พอถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์	 รัฐบาล 
ท้ังสหรัฐและไทย	ประกาศมาตรการระงับการเดินทาง	กักกันคนเข้าเมือง	และปิดสนามบิน	ตู๋และจิม 
เรียนถามคุณพ่อ		คุณพ่อบอกว่า	ให้เล่ือนการเดินทางกลับกรุงเทพฯออกไปก่อน	จนกว่าสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรคไวรัสจะสงบลง	 ในช้ันแรก	 จิมและตู๋ขอเล่ือนการเดินทางไปเป็นเดือนมิถุนายน	 

แต่สายการบินไม่ยอม	และกำาหนดให้เราเล่ือนการเดินทางไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

	 ช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสน้ี	 ตู๋และจิมต้องทำางานอยู่กับบ้านท่ีลองก์ไอส์แลนด์		 
ซ่ึงอยู่ห่างจากนครนิวยอร์คมาทางตะวันออกประมาณ	 2	 ช่ัวโมง	 ปรกติตู๋และจิมจะโทรศัพท์ 
มาเรียนสายกับคุณพ่อคุณแม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา	7	โมงคร่ึงตามเวลาในประเทศไทย	ซ่ึงเป็น

ช่วงท่ีคุณพ่อคุณแม่รับประทานอาหารเช้า		

	 ในวันอังคารท่ี	24	มีนาคม	เต้ยเขียนอีเมล์มาบอกว่า	คุณพ่อไม่สบาย	เพราะสำาลักอาหารทำาให้
ติดเช้ือในปอด	ก่อนหน้าน้ันคุณพ่อบอกว่าจะไปฉีดตา	เต้ยได้ขอว่าไม่ให้ไป	แต่คุณพ่อยืนยันว่า 
ต้องไปเพราะถ้าไม่ไปฉีดตาตามวาระแล้วตาจะบอด	เต้ยก็เลยจำาเป็นต้องยอมให้ไป	ตู๋และจิมจึงได้
เรียนสายกับคุณพ่อคุณแม่ว่า	ไม่อยากให้ออกจากบ้านไปโรงพยาบาล	เพราะกลัวติดเช้ือ		พร้อมท้ัง 
อ่านคำาส่ังรัฐบาล	 และคำาแนะนำาของหมอไทยท่ีว่า	 ผู้สูงอายุท่ีไม่จำาเป็นต้องไปพบแพทย์	 
ขอให้รอไว้ก่อน		คุณพ่อไม่เช่ือ	และขอให้เอกช่วยนำาคำาส่ังรัฐบาลมาให้คุณพ่อดูด้วย		พอเช้ามืดวันน้ัน		 
เต้ยก็อีเมล์มาบอกว่า	คุณพ่อต้องนอนโรงพยาบาลและต้องใส่เคร่ืองช่วยหายใจ	ตู๋และจิมตกใจมาก 
ท่ีอาการของคุณพ่อทรุดลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ัน		

	 คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาสามสัปดาห์์	 ทุกคืนประมาณเวลาเท่ียงคืนตามเวลา
นิวยอร์ค	เต้ยและเอกจะส่งอีเมล์แจ้งอาการคุณพ่อพร้อมรูปถ่ายในห้องพยาบาลมาให้เราได้ทราบ 
ด้วยความตกใจ	แต่ด้วยความสามารถของคุณหมอและพยาบาล	คุณพ่อก็มีอาการดีข้ีนตามลำาดับ 
จนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เม่ือเย็นวันพุธท่ี	 15	 เมษายน	 และกลับบ้านมาหาคุณแม่ได้		 
วันรุ่งข้ึนคือ	 พฤหัสท่ี	 16	 ยังดูปกติ	 แต่พอวันศุกร์ท่ี	 17	 กลับทรุดลงมากหลังจากท่ีเต้ย 
เพ่ิงได้ซ้ือเตียงพยาบาลไฟฟ้ามาเพียง	 2-3	 ช่ัวโมง	 เต้ยรีบพาส่งกลับโรงพยาบาลและแม้แพทย์ 
จะได้พยายามช่วยไว้อย่างเต็มท่ีก็สุดความสามารถจะช่วยไว้ได้			เต้ยได้อีเมล์มาบอกว่า	คุณพ่อ
เสียแล้ว		ตู๋และจิมตกใจและเสียใจมากท่ีสุดในชีวิต		ไม่คิดว่า	คุณพ่อจะจากเราไปโดยรวดเร็วเช่นน้ี
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	 ในขณะท่ีเต้ย	 อุ้ม	 เอก	 พ่ีน้อยพ่ีสิงห์	 คุณอาเฉลิม	 ท่านปลัดฉัตรชัย	 ตลอดจนคุณอา 

และพ่ีๆทุกคน	 ได้พยายามจัดงานรับพระราชทานน้ำาอาบศพและขอพระราชทานเพลิงศพคุณ

พ่อให้เป็นไปอย่างดีท่ีสุดน้ี		เอกก็ได้ส่งอีเมล์มาบอกว่า	คุณแม่เสียแล้วอีกคนหน่ึง	ตู๋และจิมตกใจ 

และเสียใจมากท่ีสุดในชีวิตอีกคร้ังหน่ึง	 และไม่คาดคิดว่า	 คุณแม่จะจากไปอีกคนหน่ึงหลังจากท่ี 

คุณพ่อเพ่ิงจากไปเพียงแค่	6	สัปดาห์	เน่ืองจากเต้ยได้ตัดสินใจไม่ให้เรียนคุณแม่ว่า	คุณพ่อจากเรา

ไปแล้ว		ได้แต่ให้เรียนคุณแม่ว่า	คุณพ่อยังอยู่ในโรงพยาบาล	ตู๋และจิมจึงใจช้ืนว่า	คุณแม่คงจะอยู่

อีกนาน	เพราะต้องการคอยคุณพ่อกลับบ้าน

	 คุณพ่อคุณแม่รักกันมาก		เป็นสามีภรรยาคู่ชีวิตท่ีร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาตลอดอย่างแท้จริง			

และมีความรักลูกหลานและผู้ใกล้ชิด	 ตลอดจนผู้ร่วมงาน	 ผู้บังคับบัญชา	 และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในหน่วยราชการต่างๆ	ตลอดจนครอบครัวของทุกคนอย่างมาก	 คุณพ่อคุณแม่ทำาทุกอย่างเพ่ือ 

ทุกคนตลอดมาท้ังชีวิต	อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	ถวายตัวสุดชีวิตเพ่ือสนองพระมหากรุณาธิคุณ 

และเพ่ือชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และเพ่ือประชาชนโดยไม่เคยคิดเหน็ดเหน่ือย	

	 คุณพ่อคุณแม่สอนลูกๆอยู่เสมอว่า	ยศฐาน์บรรดาศักด์ิเหมือนความฝัน	รูปโฉมโนมพรรณ

เหมือนดอกไม้			เม่ือคร้ังท่ีคุณพ่อได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังเป็นปลัดกระทรวง

มหาดไทยเม่ือวันท่ี	1	ตุลาคม	2520	น้ัน	คุณพ่อได้บอกกับคุณแม่และลูกๆว่า	วันน้ี	พ่อท่ีรับราชการ 

มาต้ังแต่เป็นเสมียนมหาดไทย	 ได้ไต่เต้าข้ึนมาอยู่ในตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำาแล้ว		 

แต่เน่ืองจากเด๋ียวน้ีตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กลายเป็นตำาแหน่งอิงการเมืองไปเสียแล้ว	 

เพราะฉะน้ัน	แต่น้ีต่อไป	ซ่ึงยังไม่รู้จะนานอีกเท่าไหร่	วันหน่ึงพ่ออาจจะต้องพบกับการเปล่ียนแปลง

ในตำาแหน่งของพ่อก่อนท่ีจะถึงเวลา	 ถ้าวันไหนท่ีพ่อจะต้องพ้นจากตำาแหน่งน้ีออกมาก่อน 

กำาหนดเวลา	 ก็ขอให้ลูกท้ังสองรู้เถิดว่า	 น่ันไม่ใช่เพราะพ่อไม่มีความสามารถ	 แต่จะเป็นเพราะ

ความผันผวนทางการเมืองเท่าน้ัน		

	 คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก่ง	ชอบแสวงหาความรู้	 ต้ังใจจริง	 เห็นการณ์ไกล	 	 ตู๋เคยเรียนถาม 

คุณแม่ว่า	ทำาไมถึงได้ตกลงแต่งงานกับคุณพ่อ	คุณแม่บอกว่า	เพราะคุณพ่อเป็นคนเก่ง	คุณพ่อคุณแม่ 

ชอบอ่านหนังสือมาก	แม้ตู๋และจิมจะออกมาอยู่อเมริกาได้	40	ปีแล้ว	คุณพ่อคุณแม่ก็ยังส่งหนังสือ

ต่างๆ	ตลอดจนบทความต่างๆท่ีตัดจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆมาให้อ่านเสมอ	แต่ท่ีสำาคัญ 

ก็คือ	หนังสืองานศพท่ีมีประวัติผู้วายชนม์และคำาไว้อาลัย	ตลอดจนบทความน่ารู้	ทำาให้ตู๋และจิม

สามารถติดตามความเป็นไปของญาติพ่ีน้องและผู้ใกล้ชิดครอบครัวเราได้ตลอดมา	แม้ตอนท่ียัง

เป็นเด็กเล็กๆ	อยู่	คุณพ่อคุณแม่ก็กำาชับให้ดูข่าวและอ่านหนังสือพิมพ์เพ่ือแสวงหาความรู้รอบตัว 

มาตลอด

	 นอกจากจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจแล้ว		คุณพ่อคุณแม่ยังชอบเขียนหนังสือเร่ืองน่ารู้ 

ไว้ให้ลูกหลานได้ทราบอีกด้วย	 ข้อเขียนและหนังสือของคุณพ่อคุณแม่	 มีสาระ	 มีอารมณ์ขัน	 

อ่านเพลิน	วางไม่ลง	ผู้อ่านได้ทราบเร่ืองราวในชีวิต	เร่ืองราวในประวัติศาสตร์เมืองไทย	ตลอดจน 
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วิถีการครองตัวโดยชอบธรรมในการรับราชการไปพร้อมกัน	 คุณพ่อเคยพูดเสมอว่า	 มหาดไทย

ต้องทำาได้ทุกอย่างเหมือนเป็ด	เดินก็ได้	ว่ายน้ำาก็ได้	บินก็ได้	ข้อเขียนของคุณพ่อคุณแม่เล่าถึง

ผู้บังคับบัญชา	เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าของคุณพ่อ	ซึ่งต่างได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 ตั้งใจทำางานเพื่อความเป็นดีอยู่ดีของประชาชนอย่างเต็มที่

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	เป็นแบบอย่างการดำาเนินชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างดียิ่ง	ทั้งคุณพ่อคุณแม ่

เป็นผู้มีความกตัญญูเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งบุพการี	 ผู้บังคับบัญชา	 ตลอดจนผู้ที่เคยมีบุญคุณต่อ

ครอบครัวเรา	และได้สอนลูกๆ	เสมอมาว่า	ให้ทดแทนพระคุณท่านทั้งหลาย	ตลอดจนคุณอา

และพี่ๆ	 น้องๆ	 ที่เคยช่วยเหลือครอบครัวเรามาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 คุณอาและ 

พี่ๆ	น้องๆ	ที่สนิทกับบ้านเรา	ที่ตู๋ขนานนามท่านว่า	ชาวบ้านสามปิ๊น

	 คุณพ่อเป็นคนรักษากฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	 ตรงต่อเวลา	 รักษาสุขภาพเป็นอย่างดี	 

ชอบออกกำาลัง	 และรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะมาโดยตลอด	 สมัยตู๋เต้ยยังเล็กๆ		 

คุณพ่อชอบให้เดินออกกำาลังรอบสระว่ายน้ำาหลังอาหารเย็นทุกมื้อ	พอโตหน่อยคุณพ่อคุณแม่

ก็ให้หัดเล่นกอล์ฟ	 และว่ายน้ำาเป็นประจำา	 สมัยเพิ่งจำาความได้	 คุณพ่อสอนให้ชอบทานของ 

ที่เป็นประโยชน์		เช่น	ผัก	ผลไม้	ปลาและกระดูกหมูอ่อน	และบอกว่า	โอชะ	โอชะ

	 คณุแมเ่ป็นคนใจกวา้งเหมือนแม่น้ำา	เปน็คณุพีข่องทกุคน	ใครมอีะไรเดอืดรอ้น	คณุแมจ่ะชว่ย 

ไวไ้ดห้มด	ถา้ทำาเองไม่ไดก็้จะตดิตอ่คนทีจ่ะชว่ยได	้จนทำาไดส้ำาเรจ็		คณุแมเ่ปน็คนเขม้แขง็อดทน		 

สมัยอยู่บ้านบางซ่อน	 คุณแม่เคยชอบทำากับข้าว	 เคยให้อาทำาแกงส้มดอกแคหน้าบ้าน	 

สลกัขงิออ่นดอง		เหด็ดองน้ำาปลา	ฝอยทอง	คสัตารด์	ตอนทีค่ณุพอ่คณุแมย่า้ยไปอยูพ่าโลอลัโต	้

คุณแม่ต้องทำากับข้าวเอง	และทำาได้ดีจนเขียนตำารากับข้าว	อาหารไทยไกลบ้าน	เป็นประโยชน์

แก่เด็กๆ	นักศึกษาที่จำาเป็นต้องทำาอาหารทานเองเป็นอย่างมาก	คุณแม่สอนตู๋และจิมทำาพะโล้

ปลาสเม้ล์ท	 ซึ่งเป็นปลามหาสมุทรแปซิฟิค	 ตัวไม่ใหญ่มากเพียงเท่านิ้วมือ	 แต่รสหวานอร่อย		

คุณแม่ให้มีดคว้านจิมสองเล่ม	 จิมยังใช้มีดคว้านนี้เป็นประจำามาจนทุกวันนี้	 สมัยคุณพ่อเป็น 

ผูว้า่รอ้ยเอด็	คณุแมข่อใหอ้าทำาไกผั่ดขงิเหด็หหูน	ู	ระหวา่งการเดนิทางไปรอ้ยเอด็	จอดรถทานกนั 

กลางคันนาริมทางข้างถนน	 จำาได้ว่ามีฟางหญ้าสีเหลืองเต็มนาไปหมด	 เป็นอาหารมื้อที่อร่อย

มากที่สุดมื้อหนึ่ง			

	 คุณแม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้	 สมัยอยู่บ้านบางซ่อน	 คุณแม่เคยชอบปลูกกุหลาบแดง 

ฟูซาเลีย	 (Fusilier)	 และกุหลาบไม้	 (Wood	 Rose	MERREMIA	 TUBEROSA)	 ต่อมาเมื่อเต้ย 

และอุ้มมีเอ้ยและอัม้	คณุพอ่จงึไดห้นัมาสนใจปลกูผกัไรส้ารพษิไวใ้หห้ลานทาน	ตูแ๋ละจมิสง่เมลด็ 

พชืผกัสมนุไพรฝรัง่ตา่งๆไปใหคุ้ณพ่อเพาะหลายอยา่ง	เมือ่ป	ี2537	คณุพอ่คณุแมช่วนตูแ๋ละจมิ 

ไปดูฝรั่งทำาสวนที่อังกฤษและสก็อตแลนด์	ได้เห็นพระราชวังบัคกิ้งแฮม	มหาวิทยาลัยลอนดอน	 

หอพกัเกา่คณุพ่อ	ก่อนหน้าน้ันคุณพ่อคุณแมเ่คยพาตูแ๋ละจมิไปดงูานแสดงดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด	์ 

ชื่องานฟลอริอาดมาด้วย		
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 สิง่หนึง่ทีค่ณุพอ่คณุแมเ่ปน็แบบอยา่งอันดยีิง่ใหแ้ก่ลูกหลานไดแ้ก่ความมีมานุษยสัมพนัธ	์		
คณุพอ่คณุแมม่วีธิผูีกใจทัง้ผู้ใกลช้ดิและผูอ้ืน่ทีต่อ้งตดิตอ่คบคา้ดว้ยเปน็อยา่งด	ีตูแ๋ละจมิไดเ้รยีนรู้ 
วธิสีรา้งความสมัพันธกั์บเพ่ือนรว่มงาน	ผูบ้งัคบับญัชา	ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา	และคนอืน่ๆ	จากการที ่
คุณพ่อคุณแม่สอนและทำาเป็นตัวอย่าง	อีกสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างอันดียิ่ง	ได้แก ่
การจัดการบริหารงานเป็นระบบระเบียบ	แม้คุณพ่อและคุณแม่จะมีวิธีบริหารจัดการทำางานต่างกัน	 
แต่ก็สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จ	 ลุล่วงได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง	 ตู๋และจิมได้เรียนรู้วิธีทำางานจาก
คุณพ่อคุณแม่	ทำาให้ได้รับความก้าวหน้าในการงานเป็นอย่างดียิ่ง

	 ความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ลูกๆ	 หลานๆ	 และผู้ใกล้ชิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุด	 คุณพ่อคุณแม่ 
เคยบอกว่า	ถนอมรักลูกท้ังสองคนเหมือนไข่ในหิน	คุณพ่อคุณแม่อบรมส่ังสอนให้เป็นคนดี	มีศีลธรรม	 
รกัเรยีน		ตัง้ใจทำางาน		สมยัอยูโ่รงเรยีนราชนิ	ีคณุพอ่คณุแมใ่หเ้งนิรางวลั	5	บาทสำาหรบัแตล่ะวชิา 
ท่ีตู๋เต้ยได้คะแนนเป็นท่ีหน่ึงของห้อง	และถ้าสอบได้เป็นท่ีหน่ึงถึงห้าของช้ันเรียน	ก็จะมีรางวัลพิเศษ 
เพิม่ใหด้ว้ย	ทำาใหตู้เ๋ตย้ตัง้ใจทอ่งหนงัสอืสอบเปน็อยา่งมาก	แมแ้ตเ่วลาดโูทรทศัน	์ถา้เปน็รายการ
ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ	 คุณพ่อจะปิดเสียงพากย์ภาษาไทย	 และเปิดวิทยุฟังเสียงประกอบเป็น 
ภาษาอังกฤษต้นฉบับดั้งเดิม	 เพ่ือให้ลูกๆฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ	 ตอนตู๋อยู่ประถมห้า	
คุณพ่อคุณแม่มีโครงการแลกลูกกับคุณป้าชาร์ล็อตต์และคุณลุงดร.พิคเคอรริ่ง	 โดยผลัดกัน 
ให้แคธี่ลูกสาวเขามาอยู่บ้านเรา	 และให้ตู๋ไปอยู่บ้านเขาคนละสองวันสุดสัปดาห์	 เป็นการฝึก 
ภาษาองักฤษ		พอตูอ๋ยูช่ัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4		คณุพอ่คณุแม่รบันักเรยีนทนุอเมรกัินฟลิดเ์ซอรว์สิ
มาอยูบ่า้นเราสามเดอืน	เปน็พีส่าวตูเ๋ตย้	ตัง้ช่ือว่าแตม๋	ภรณ	ีอังคณารกัษ	์ไปโรงเรยีนราชินีกับตู๋	 
และเปน็พีส่าวชาวอเมรกินัทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่	ีเพราะเธอเรยีนเกง่และอัธยาศยัด	ีคณุพอ่คณุแม ่
สง่เสยีใหล้กูๆเรยีนหนังสอือยา่งเตม็ที	่ตัง้แตค่ณะอกัษรศาสตร	์จฬุาฯ		ไปจนถงึเรยีนจบปรญิญาโท	 
3	 สาขา	 คือ	 วรรณคดีอังกฤษ	 การวิจัยสื่อสาร	 และบรรณารักษ์ข้อมูลกฏหมาย	 แม้แต่กับจิม	 
ในวันท่ีจิมกำาลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฝอร์ด	 จิมลืม 
เข็มขัด	 คุณพ่อเลยต้องให้ขอยืมเข็มขัดของคุณพ่อให้จิมใส่กับเส้ือสูทไปสอบ	 เมื่อจิมและตู๋
ตดัสนิใจแตง่งานกัน	คุณพ่อคุณแมก็่ขอพระราชทานน้ำาสังขใ์ห	้เปน็พระมหากรณุาธคิณุล้นเกลา้ 
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้	 เพราะจิมเป็นคนอเมริกัน	 และเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับ
พระราชทานน้ำาสงัข์	ตูจิ๋มและครอบครวัจมิจะไมม่วีนัลมืพระคณุคณุพอ่คณุแม	่ตลอดจนคณุอา 
และพี่ๆ	 ทั้งหลายที่กรุณาจัดงานนี้ให้อย่างดียิ่ง	 คุณพ่อคุณแม่กรุณาให้ค่ามัดจำาบ้านที่ตู๋จิม 
อยูม่าจนทกุวนันี	้ตลอดจนยกรถบเีอม็ดบับลิวสุดรกัให	้พรอ้มทัง้ส่งเฟอรน์เิจอรใ์นบา้นมาใหด้ว้ย	 
แม้เม่ือเราโตแล้ว	 คุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วง	 ส่งของรับประทาน	 เครื่องครัว	 เส้ือผ้า	 และ
หนังสือมาให้อยู่เรื่อยๆ	 เมื่ออายุมากขึ้น	 คุณพ่อคุณแม่ก็มีความเป็นห่วงกลัวว่าลูกหลาน 
จะตอ้งกังวลจัดงานพระราชทานเพลงิศพและหนงัสอืไวอ้าลยัคณุพอ่คณุแม	่จงึไดจ้ดัทำาแนวทาง
ข้อปฏิบัติและเขียนจดหมายถึงลูกหลานสั่งเสียไว้ให้อย่างละเอียด

	 เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่และได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นอย่างดียิ่งสมตามท่ี 
คณุพอ่คณุแม่สอน	ตูแ๋ละจิมไดมี้โอกาสสนองพระคณุตอบแทนคา่น้ำานมคณุพอ่คณุแมท่กุเดอืน		
โดยได้ส่งเงินค่าหมอค่ายาค่าโรงพยาบาลค่าอาหารค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถคนในบ้านตลอดจน 
คา่ใชจ้า่ยในบ้านมากราบเทา้คุณพ่อคุณแมเ่ดอืนละ	50,000	บาททกุเดอืน	พรอ้มทัง้ออกคา่ใช้จา่ย 
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เป็นจำานวน	2/3	ของค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ค่าโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่	ค่าเตียงพยาบาลไฟฟ้า	
ค่าเก้าอี้เลื่อน	 (stair	 lift)	 ไว้สำาหรับคุณพ่อขึ้นลงบันได	 เนื่องจากเต้ยและอุ้มต้องเป็นคนลงแรง
ดแูลคณุพอ่คณุแม่	ครอบครวัเตย้อุม้จึงออกคา่ใชจ้า่ย	1/3	ตูแ๋ละจมิขอขอบคณุเตย้	อุ้มและเอก 
ที่ได้กรุณาลงแรงดูแลคุณพ่อคุณแม่โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยตลอดมาเป็นเวลาหลายปี	

	 ไม่มีแลว้ทีจ่ะไดย้นิเสยีงคณุพอ่คณุแมร่บัโทรศพัทท์กุเช้าวันอาทติยว่์า	สวัสดจีะ้ลูกสาวทีร่กั
ของพอ่	สวสัดจีะ้ลกูสาวทีร่กัของแม	่ไมมี่แล้วทีจ่ะไดท้านขา้วพรอ้มหน้าพรอ้มตาคณุพอ่คณุแม่			
ไม่มีแล้วท่ีจะได้นั่งรับลมรับแดดริมสระน้ำาหน้าบ้านและเรียนคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงเรื่องเก่าๆ
สมัยคุณพ่อยังรับราชการอยู่	 ตลอดจนกิจการบ้านเมืองเรื่องน่ารู้ต่างๆ	 ไม่มีแล้วที่จะได้เรียน
ปรกึษาคณุพ่อคุณแม่เรือ่งหน้าทีก่ารงาน	นาย	เพือ่นรว่มงาน	ลูกนอ้ง	ไมม่แีล้วทีจ่ะไดเ้รยีนถาม 
คณุพอ่คณุแมว่า่	วนันีอ้ยากทานอะไรมือ้เทีย่งมือ้เยน็	หรอืจะอยากทานผลไมอ้ะไร	ไมม่แีลว้ทีจ่ะได้
สัง่ซือ้ถงุเทา้กนัลืน่	แปรงฟันปลอม	น้ำาหอม	หนงัสอืสขุภาพและการแพทย	์ตลอดจนของฝากตา่งๆ	
กลับเมืองไทย	 ไม่มีแล้วที่ตู๋และจิมจะได้คอยใส่รองเท้าให้คุณพ่อคุณแม่และคอยประคองเดิน	 
ไม่มีแล้วท่ีจะได้กราบเท้าทูนหัวของลูกท้ังสอง	 ต่อแต่นี้ไป	 ตู๋และจิมจะต้องกลับเมืองไทยไปสู่
บ้านที่ว่างเปล่า	ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นมิ่งขวัญหัวใจสำาคัญของชีวิตบ้านเราอีกต่อไปแล้ว	

	 ตู๋และจิมขอขอบคุณเต้ย	 อุ้ม	 เอก	 เอิร์ธและโอ๊ค	 และกราบขอบพระคุณพี่น้อยพี่สิงห์	 
คุณอาเฉลิม	 ท่านปลัดฉัตรชัย	 ตลอดจนคุณอาและพี่ๆทุกคน	 ที่ได้กรุณาดูแลคุณพ่อคุณแม่ 
เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา	 และรวมทั้งเป็นธุระจัดงานพระราชทานเพลิงศพและหนังสือไว้อาลัย
คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดียิ่ง

	 พร้อมกันนี้	 ตู๋ขอนำาบทประพันธ์ที่เขียนไว้ตั้งแต่คุณแม่ครบห้ารอบ	 15	 สิงหาคม	 2532	 
ซึ่งมีประวัติชีวิตและผลงานคุณแม่มาไว้ด้วยดังต่อไปนี้	

ศุภกรกรอง	กาพย์แก้ว	แพร้วพรายเพริศ
ผจงร่าย	ลายพรหมเลิศ	ประเสริฐเขียน
ต่างสรรเพชร	สุมาลี	แลธูปเทียน
โชติวิเชียร	บูชา	มารดาชม

ขออัญเชิญ	ชัยนาม	ตามเทพสิทธิ
ดิเรกฤทธิ์	ลือชา	ศรัทธาผล
พร้อมไพโรจน์	สมโภชสถาน	วารมงคล
นิรันดร	ดาลประดล	ยุบลพลี

อุสาห์ฤกษ์	เบิกอุบัติ	โอภาสแพร้ว
พุ่มพวงแก้ว	กัลยาณ์	สมราศรี
ถือกำาเนิด	ที่สิบห้า	สิงหามี
พระพฤหัส	ศุภสิรี	บริบาล
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ทิพย์ธิดา	พระยาอุภัย	พิพากษา
แม้นมารดา	พวงรัก	ประจักษ์ฐาน
อัครภรรยา	วิญญู	คู่บุญกาล
รับพระราชทาน	จตุตถา	มาแต่เดิม

ศรีสุภางค์	นางแก้ว	กมลาศรี
สู่มิ่งขวัญ	สามี	ศรีเรือนเสริม
อุตสาหะ	เอื้อหนุน	คอยจุนเจิม
พลพูนเพิ่ม	ภักดี	ทวีวันทน์

ประกาศยศ	คุณหญิง	มิ่งมิตรแท้
เป็นทั้งแม่	เมียพร้อม	เป็นจอมขวัญ
เป็นคุณพี่	น้องนุช	สุดสำาคัญ
เป็นปัจจัย	คงมั่น	ของชีวิต

เป็นแรงดล	บรรดาลให้	มีใจสู้
เป็นแม่ผู้	สถิตธรรม	กรรมสุจริต
เป็นแม่พระ	ประโลมใจ	ผู้ได้ชิด
เป็นแม่กอง	ประกอบกิจ	การทั้งปวง

สู้สละ	แรงกาย	ใจมั่นเหมาะ
ราษฎร์สงเคราะห์	สวัสดิการ	ทั้งงานหลวง
ถวายเป็น	ราชพลี	ที่บำาบวง
ได้ลุล่วง	สำาเร็จลง	ตรงตามลักษณ์

มูลนิธิ	ราชประชา	สมาศรัย
ทั้งโครงการ	จักสานไม้	ไผ่ประจักษ์
มูลนิธิ	อส.	ก่อพร้อมพรัก
ตึกศัลยกรรม	นำาชัก	ช่วยหาทุน

เป็นนายก	เหล่ากาชาด	มาตรสมัย
อุทกภัย	ช่วยเหลือ	ได้เกื้อหนุน
ปฎิบัติ	วัตรฉลอง	สนองคุณ
เต็มการุญ	กตัญญู	ชูเชิดธรรม

เย่ียมทหาร	ชาญกล้า	อาสาสมัคร
กันดารนัก	เสี่ยงสุข	ทุกสิ่งสรรพ์
นบน้อมนำา	น้ำาพริกน้ำาใจ	ไม่ทิ้งกัน
มุ่งยึดมั่น	พิทักษ์	รักษ์ปฐพี

ได้โอนอ่อน	โอบอ้อม	อารีรอบ
เพียรประกอบ	กิจนิยม	สมศักดิ์ศรี
สมัครสมาน	มหาดไทย	เชื่อมไมตรี
สามัคคี	เลิศล้ำา	บำารุงชัย	 123



ประพายพิมพ์	นิ่มนวลศรี	สุภางค์เพชร
ทั้งพระคุณ	พระเดช	ดำาริได้
รู้ประมาณ	กาลเวลา	เทศะนัย
รู้สถาน	การณ์ไกล	กำาหนดเนา

รักษ์บำารุง	ญาติมิตร	สนิทสหาย
ฟูมฟักฝ่าย	บริวาร	การเรือนเหย้า
รู้แข็งขืน	คืนอ่อน	ผ่อนหนักเบา
รู้เลศน์เชาวน์	เท่าทัน	พรรค์คนพาล

พระคุณแม่	เท่าฟ้า	มหาสมุทร
โสรจวิสุทธิ์	สรวมจิต	อธิษฐาน
ขอทูนหัว	ลูกจงดี	เป็นศรีวาร
ขอชนมาน	ยั่งยืน	ถึงหมื่นปี

สมาธิ	ศีลปัญญา	เดชาโชติ
ศานติ์ประโยชน์	เฉลิมรักษ์	ศักดิ์สิทธิศรี
สุขฉัตรชัย	ไตรวัชรา	วงศ์ธาตรี
เบื้องบารมี	บำาเพ็ญ	เป็นบุณย์ยง

ประภากร	พรพริ้ม	พิมพ์นงลักษณ์
ประจวบจักร	ราศรี	อานิสสงค์
ปฎิภาณ	ชาญชัยมั่น	ชั้นสมวงศ์
เจตน์จำานงค์	สิ่งใด	ให้มีมา

ให้หมู่มาร	โรคภัย	แพ้พ่ายพ้น
สลักสกนธ์	สุวรรณวาด	ตามปรารถนา
ชิดชื่นชม	สมเชื้อ	เอื้ออัตรา
ชาญวิชา	รตนี	ศรีสุขเทอญ	ฯ

	 ด้วยกุศลผลบุญที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำาไว้	 รวมทั้งที่ลูกๆหลานๆและญาติมิตรอุทิศให้	 
จงเป็นผลสนองและดลบรรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่	 ที่เป็นที่รักยิ่งของลูกหลาน			
จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

กราบเท้ามาด้วยความเคารพรักอาลัยคุณพ่อคุณแม่อย่างสุดซึ้ง

ลูกตู๋ ชนิดา อังคณารักษ์

ลูกจิม ดร. เจมส์ เฟรด วิชาร์ต
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กราบเท้าเคารพรักอาลัยคุณพ่อคุณแม่จากลูกจิม

	 I	met	Too	at	Stanford	University	in	November	1983.	I	was	doing	my	Ph.D.	in	Inorganic	

Chemistry	and	she	was	doing	her	second	Master’s	Degree	in	Applied	Communications	

Research.	I	met	Father	and	Mother	shortly	after	Too	and	I	met.	They	were	kind	to	me	

and	regarded	me	as	one	of	Too’s	closest	friends.	At	that	time	they	were	living	in	Palo	

Alto.	Mother	sometimes	cooked	delicious	Thai	food	for	Too	and	me.

	 I	went	 to	 look	 them	up	at	 the	Stanford	Library	and	 found	out	 that	Father	was	

the	Governor	and	Lord	Mayor	of	Bangkok,	and	later	the	Permanent	Secretary	of	State,	 

Ministry	of	Interior,	who	supervised	all	governing	functions,	including	the	governors	and	

the	police	nationwide.	Her	Majesty	Queen	Elizabeth	II	appointed	him	an	Officer	of	the	

Most	Excellent	Order	of	the	British	Empire	(OBE).	Mother	was	bestowed	the	title	of	“Lady”	

(Khunying	in	Thai),	for	her	charity	work	for	Their	Majesties	King	and	Queen	Rama	IX	of	

Thailand.	

	 One	of	the	first	events	that	brought	us	closer	was	when	the	garbage	disposal	in	

their	condo	malfunctioned.	Father	was	so	impressed	that	I,	a	Stanford	Ph.D.	candidate,	

used	the	tools	borrowed	from	my	academic	advisor,	Dr.	Henry	Taube,	who	had	 just	

won	 the	Nobel	Prize	 in	Chemistry	 that	year,	using	 the	skills	 learned	 from	my	 father,	 

an	electrical	engineer	and	executive	at	General	Motors	(GM),	to	successfully	fix	the	gar-

bage	disposal.

	 Too	was	one	of	the	first	people	at	Stanford	to	buy	a	Macintosh	when	it	first	came	

out.	In	the	very	early	days,	there	was	no	Thai	font	available	for	the	Mac,	so	I	used	some	

programming	tools	to	create	one	so	that	Too	could	use	her	Mac	in	Thai.	Father	was	very	

impressed	that	I	took	great	pains	to	learn	the	Thai	alphabet	and	programmed	it	into	a	

Thai	font	for	the	Macintosh.

	 On	the	day	that	I	gave	my	dissertation	defense,	I	forgot	to	bring	a	belt	to	go	with	

my	suit.	Father	loaned	me	one	of	his	belts	and	allowed	me	to	keep	it.	I	passed	the	exam	

and	became	a	Ph.	D.	with	a	new	belt.

	 When	Too	and	I	decided	to	get	married,	Father	and	Mother	arranged	to	ask	for	a	

Royal	Sponsored	Wedding.	His	Majesty’s	generosity	was	endless,	because	I	am	American	

and	I	was	the	first	foreigner	to	receive	such	a	great	honor.	Too	and	I,	and	my	family,	 

will	never	 forget	 their	kindness,	as	well	as	 that	of	everyone	who	tirelessly	and	kindly	

organized	 this	event	 for	us.	Moreover,	Father	and	Mother	gave	us	a	down	payment	 

125



for	 the	 house	 that	we	 live	 in	 to	 this	 day,	 as	well	 as	 giving	 us	 their	 beloved	BMW.	 

They	also	sent	us	a	lot	of	furniture.	Even	when	we	were	older,	they	still	sent	Thai	food,	 

kitchenware,	clothing,	and	books	to	us	on	a	regular	basis.

	 We	 took	 several	 trips	with	 Father	 and	Mother	 after	 they	 returned	 to	 Thailand.	 

They	paid	 for	all	of	our	expenses.	We	took	 two	 trips	 to	Europe	with	 them.	The	first	

time	was	in	July	1992,	when	we	met	them,	Toey,	Oum	and	Oey	in	Zurich.	We	drove	

with	Father	and	Mother,	with	Father	as	our	navigator,	 from	Zurich	 to	Vienna,	seeing	 

Vaduz,	Liechtenstein,	Innsbruck	and	Melk	Abbey	along	the	way,	with	an	overnight	stay	in	 

Salzburg.	We	enjoyed	seeing	sights	in	Vienna,	and	then	Father	and	Mother	rejoined	Toey,	

Oum	and	Oey,	who	had	taken	a	different	path	through	Bavaria,	and	continued	their	trip.	

That	was	actually	the	first	time	I	had	been	to	Europe.

	 The	next	year	we	met	Father	and	Mother	 in	London,	and	we	drove	all	around	

England	and	Scotland	back	to	London,	again	with	Father	as	our	navigator,	in	more	or	

less	clockwise	order.	Father	told	us	many	things	about	his	time	in	England	as	a	student,	

and	how	he	travelled	all	around	Britain	then.	We	had	two	weeks	together,	and	some	of	

the	highlights	I	remember	are	a	World	War	II	Spitfire	fighter	plane	flying	low	overhead	

in	 the	Cotswolds,	where	we	were	also	caught	 in	a	 traffic	 jam	of	sheep,	seeing	King	

Lear	in	Stratford-upon-Avon,	staying	overnight	in	a	castle	near	Edinburgh,	and	visiting	

St.	Andrews	and	 some	of	 the	 small	 towns	nearby	where	my	ancestors	 came	 from.	 

Eight	years	later,	I	visited	St.	Andrews	with	my	own	father.

	 Father	and	Mother	also	visited	us	on	Long	Island	in	the	United	States.	The	first	

time	 we	 showed	 them	 our	 new	 home	 and	 around	 the	 Island,	 which	 we	 were	 still	 

exploring	ourselves.	We	visited	my	Uncle	Dr.	Alexander	and	Aunt	Linda	Lane	in	Glen	Ridge,	 

New	Jersey.	Uncle	Alex	gave	us	a	tour	of	Schering-Plough	Research	Institute,	where	

he	was	 the	Chairman.	The	second	 time,	we	started	 from	Long	 Island	and	drove	 to	

Michigan	to	see	my	family.	Mother	never	complained	that	she	had	to	share	the	back	

seat	of	the	BMW	with	Too	and	her	grandson,	a	45	kg	Golden	Retriever	named	Rad.	

My	 parents	 took	 all	 of	 us	 to	 their	 vacation	 home	 in	 northern	Michigan	 and	 to	 the	 

resort	 town	of	Mackinac	 Island.	We	 left	Rad	with	my	parents	and	 returned	 to	Long	

Island	by	way	of	Canada	(Niagara	Falls,	Toronto,	Montreal,	Quebec)	and	New	England	 

(including	Kennebunkport,	Maine).
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	 When	Father	came	down	with	pseudo-gout	and	had	difficulty	with	the	stairs	at	

home,	I	remembered	that	my	father	had	a	chair	(“stair	lift”)	to	go	up	and	down	stairs,	 

so	I	suggested	that	we	should	get	one	for	Father.	It	was	very	useful	and	Father	liked	

using	it	very	much.

	 Although	I	haven’t	learned	to	speak	Thai,	I	do	speak	“restaurant	Thai”,	that	is	just	

enough	Thai	to	order	Thai	food	in	restaurants.	It	is	very	useful	because	it	helps	me	find	

out	if	the	restaurant	staff	is	Thai,	so	that	I	know	whether	to	expect	an	authentic	meal.	 

I	manage	to	understand	some	of	the	Thai	that	Father	and	Mother	spoke,	and	they	made	

a	genuine	effort	to	speak	to	me	in	English,	with	Father	speaking	the	BBC	English	he	

acquired	from	his	5	years	studying	 in	London.	The	 love	and	kindness	they	extended	 

to	me	and	my	family	will	stay	in	our	hearts	forever.

	 May	all	the	virtues	that	Father	and	Mother	accumulated	all	their	lives,	as	well	as	all	

the	virtues	dedicated	to	them,	guide	their	spirits	forever	to	the	afterlife.

Dr. James Fred Wishart
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กราบเท้าเคารพรักอาลัยคุณพ่อคุณแม่จากลูกจิม

	 จิมพบตู๋ที่มหาวิทยาลัยสแตนฝอร์ดเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2526	 ช่วงนั้นจิมกำาลังทำา

ปรญิญาเอกสาขาเคมอีนนิทรยีสาร	และตูก๋ำาลังทำาปรญิญาโทตวัทีส่องสาขาการวิจยัการส่ือสาร		

จิมมีโอกาสได้ทำาความรู้จักคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่พบตู๋ได้ไม่นาน	 คุณพ่อคุณแม่ดีกับจิมมาก

ในฐานะท่ีจิมเป็นเพื่อนสนิทมากที่สุดคนหนึ่งของตู๋	 ในช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่คอนโดที่เมือง

พาโลอัลโต	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	คุณแม่มักชอบทำาอาหารไทยอร่อยๆมาฝากจิมและตู๋อยู่เสมอ

	 เมือ่รูจั้กกันใหม่ๆ	จิมไปค้นหาขอ้มลูเกีย่วกบัครอบครวัตูท๋ีห่อสมดุสแตนฝอรด์	และพบวา่	 

คณุพอ่เคยเปน็ผู้วา่ราชการและนายกเทศมนตรกีรงุเทพมหานคร	และหลังจากนัน้ไดร้บัแตง่ตัง้ 

เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ดูแลการปกครองของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ	 นอกจากนั้น	 

สมเด็จพระนางเจ้าอลิสเบธยังได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 Order	 of	 the	 British	 

Empire	 (OBE)	ให้คุณพ่อด้วย	สำาหรับคุณแม่ก็ได้รับพระราชทานจตุตถจุลจอมเกล้าฯในฐานะ

ที่ได้ถวายงานการกุศลหลายด้าน

	 สิ่งหนึ่งที่ทำาให้จิมได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นในช่วงแรกๆ	 นั้น	 ได้แก่การที่ 

เครือ่งบดขยะในครวัทีค่อนโดของคณุพอ่คณุแม่เกิดเสีย	จมิสามารถเปน็ช่างจำาเปน็	แก้ไขจนใช้งาน 

ไดส้ำาเรจ็	คณุพ่อประทบัใจมากทีนั่กศึกษาระดบัปรญิญาเอกจากสแตนฝอรด์มาเปน็ชา่งจำาเปน็		 

โดยใช้เครื่องมือซ่อมที่ขอยืมมาจากศาสตราจารย์	Dr.	Henry	Taube	ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ของจิม	 ซึ่งเพ่ิงเป็นข่าวเพราะเพ่ิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีนั้น	 และโดยที่จิมได้ใช้ 

วิชาความรู้ในการซ่อมที่เรียนมาจากคุณพ่อจิม	ซึ่งมีพื้นฐานด้านวิศวกรไฟฟ้าและเป็นผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำา	General	Motors	(GM)

	 เมือ่ตอนทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรแ์อปเปิล้แมค็คนิทอชเพืง่ออกวางตลาดใหม่ๆ 		ตูเ๋ปน็ลกูคา้

รายแรกๆที่ซื้อคอมพิวเตอร์แบบนี้มาใช้	 ในช่วงแรกๆ	นั้น	แม็คคินทอชไม่มีระบบ	ตัวหนังสือ

ภาษาไทย	 จิมมีความรู้ด้านโปรแกรมและสามารถคิดค้นสร้างระบบ	ตัวหนังสือภาษาไทยให้ตู๋

สามารถพมิพภ์าษาไทยโดยใชแ้มค็คินทอชได	้ถกูใจคณุพอ่มากทีจ่มิสามารถเรยีนตวัหนงัสอืไทย 

และสร้างระบบตัวหนังสือภาษาไทยให้ตู๋ได้ใช้พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ได้

	 ในวันท่ีจิมสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนั้น	 จิมลืมเข็มขัดที่คาดกับชุดสูท	 

ร้อนถึงคุณพ่อต้องให้จิมขอยืมเข็มขัดมาคาด	 วันนั้นจิมสามารถสอบผ่านเป็นดร.ได้พร้อมกับ 

ได้เข็มขัดเส้นโปรดของคุณพ่อมาใช้อีกเส้นหนึ่ง

	 เมือ่จมิและตูต๋ดัสนิใจแตง่งานกัน	คณุพอ่คณุแมก่ข็อพระราชทานน้ำาสงัขใ์ห	้เปน็พระมหา 

กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้	เพราะจิมเป็นคนอเมริกัน		และเป็นชาวต่างชาติคนแรก 

ทีไ่ดร้บัพระราชทานน้ำาสงัข	์ตูจิ๋มและครอบครวัจมิจะไมม่วีนัลืมพระคณุคณุพอ่คณุแม	่ตลอดจน 

คุณอาและพี่ๆทั้งหลายที่กรุณาจัดงานนี้ให้อย่างดียิ่ง	 คุณพ่อคุณแม่กรุณาให้ค่ามัดจำาบ้าน 
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ที่ตู๋จิมอยู่มาจนทุกวันนี้	ตลอดจนยกรถบีเอ็มดับบลิวสุดรักให้		พร้อมทั้งส่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน 

มาให้ดว้ย		แมเ้มือ่เราโตแลว้	คุณพ่อคณุแมก่ย็งัคงเปน็หว่ง	สง่ของรบัประทาน	เครือ่งครวั	เสือ้ผา้	

และหนังสือมาให้อยู่เรื่อยๆ

	 เมื่อคุณพ่อคุณแม่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้ว	 จิมและตู๋ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับ 

คุณพ่อคุณแม่หลายครั้ง	 โดยคุณพ่อคุณแม่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด	 จิมและตู๋ 

ไปยุโรปกับคุณพ่อคุณแม่สองครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฏาคม	 2535	 โดยเราเดินทางไปพบ 

คุณพ่อคุณแม่	เต้ย	อุ้มและเอ้ยที่นครซูรคิ	เราขับรถพร้อมคุณพอ่คุณแม่จากซูริคไปกรุงเวียนนา	

โดยคณุพอ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็คนนำาทางดแูผนที	่	ขบัลดัเลาะผา่นกรงุวาดซุ	ลคิเทน่สไตน	์นครอนิสบรุค	 

และวหิารเมลค์		คา้งคนืทีน่ครซาลสเบริค์		หลงัจากชมกรงุเวยีนนาแลว้คณุพอ่คณุแมก่ไ็ปพบกบั

คณะเตย้	อุม้	เอย้ซึง่แยกไปชมบาวาเรียในชว่งเดยีวกนันัน้		ครัง้นีน้บัเปน็ครัง้แรกทีจ่มิไดไ้ปยโุรป		

	 ปีรุ่งขี้น	 จิมและตู๋ไปพบคุณพ่อคุณแม่ที่กรุงลอนดอน	 คราวนี้เราขับชมทั่วอังกฤษ 

และสก็อตแลนด์	 คุณพ่อทำาหน้าที่เป็นคนนำาทางดูแผนที่เช่นเคย	 คุณพ่อเล่าเรื่องราวต่างๆ	 

สมัยเรียนอังกฤษและได้เดินทางรอบเกาะอังกฤษให้เราฟังอย่างสนุกสนาน	ทริปนั้นเราใช้เวลา 

ขบัสองสปัดาห	์จิมจำาไดแ้มน่วา่	วนัหนึง่มเีครือ่งบนิรบสปติไฟรโ์บราณสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

มาบินต่ำาเหนือศีรษะแถบคอตสวอล์ดส์	 ส่วนอีกวันหนึ่งเราเกิดการจราจรตัดขัดเนื่องจาก 

มแีกะฝงูใหญม่าออกนัแนน่อยูใ่นทอ้งถนนทำาใหร้ถขบัผา่นไมไ่ดอ้ยูน่าน	เราไดช้มละครเชค็สเปยีร์ 

เรือ่งคงิเลยีรท์ีน่ครสแตรทฝอรด์อพัออนเอว่อน		ไดค้า้งคนืในปราสาทโบราณชานกรงุเอดนิเบอระ	 

และได้ชมนครเซนต์แอนดรูว์และเมืองใกล้เคียง	 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบุพการีจิม	 หลังจากนั้น 

อีกแปดปี	จิมได้กลับไปเย่ียมนครเซนต์แอนดรูว์พร้อมคุณพ่อของจิมเอง

	 คุณพ่อคุณแม่เดินทางมาเยี่ยมจิมและตู๋ที่ลองก์ไอแลนด์สองครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อเรา 

ย้ายมาอยู่ลองก์ไอแลนด์ใหม่ๆ	 จิมและตู๋พาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าของจิมคือ 

คุณลุงดร.แอเล็กซ์และคุณป้าลินดา	เลนที่เมืองเกลนริดจ์	มลรัฐนิวเจอร์ซีย์		คุณลุง	ดร.แอเล็กซ์ 

เชิญคณุพอ่คุณแมไ่ปเยีย่มชมสถาบันวจิยัเชอรร์งิพลาว	ซึง่เปน็บรษิทัเภสชักรรมชัน้นำา	เนือ่งจาก

คุณลุง	 ดร.แอเล็กซ์เป็นประธานสถาบัน	 ส่วนตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมเราครั้งที่สอง	 

จิมและตู๋ขับรถพาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมครอบครัวจิมที่มลรัฐมิชิแกน	 คุณแม่ไม่เคยปริปากบ่น 

ท่ีตอ้งน่ังหลงัรถพรอ้มดว้ยตูแ๋ละหนแูรดหลานชายซึง่เปน็สนุขัพนัธโ์กลเดน้รทีรฟีเวอ่รต์วัโตหนกั	

45	 กิโลกรัม	 คุณพ่อคุณแม่จิมพาคุณพ่อคุณแม่ตู๋ไปเยี่ยมบ้านพักตากอากาศทางตอนเหนือ 

ของมลรฐัมชิแิกน	พรอ้มทัง้แวะชมเกาะแมค็คนินอว	์ซึง่สะกดวา่แมค็คนิแนค็	แตอ่า่นออกเสยีงวา่	 

แม็คคินนอว์	 จากนั้นเราฝากหนูแรดไว้กับคุณพ่อคุณแม่จิมและขับพาคุณพ่อคุณแม่ตู๋ไปเที่ยว

แคนาดา	ชมน้ำาตกไนแอการา	นครโทรอนโท	กรุงมอนรีออล	แคว้นควีเบค	และกลับเข้าสหรัฐ

ผา่นนิวอิงกแ์ลนด	์ผา่นบา้นประธานาธิบดบีชุผูพ้อ่ทีเ่มอืงเคนนบิงัผอรต์	มลรฐัเมนกอ่นกลับบา้น 

ที่ลองก์ไอแลนด์ด้วย
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	 เม่ือคุณพ่อป่วยด้วยโรคเก๊าท์และหัวเข่าปวดมากเดินขึ้นบันไดไม่ไหวนั้น	 จิมเสนอว่า	 

คุณพ่อของจิมเอง	 	 เมื่อขึ้นบันไดไม่ไหว	 ได้ติดตั้งเก้าอี้เลื่อนให้	 	 เต้ยอุ้มตู๋จิมเอกจึงได้ร่วมกัน 

ติดตั้งเก้าอี้เลื่อนนี้ให้คุณพ่อได้ใช้	เป็นที่ถูกใจคุณพ่อมาก

	 ถีงแม้จิมจะพูดไทยไม่ได้มาก	 จิมก็สามารถใช้ภาษาไทยเอาตัวรอดเวลาไปนั่งส่ังอาหาร

ตามภัตตาคารได้	 	 ซึ่งมีประโยชน์มาก	 เพราะทำาให้จิมสามารถคาดการณ์ได้ว่า	 พนักงาน 

ในรา้นเปน็คนไทยหรอืไม่		และอาหารไทยในรา้นนัน้จะมรีสชาตเิปน็ของแทห้รอืไม	่จมิสามารถ 

เรียนคุยรู้เรื่องกับคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาไทยพอได้	 และคุณพ่อคุณแม่ได้กรุณาพยายามพูด

ภาษาอังกฤษกับจิมอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 คุณพ่อพูดภาษาอังกฤษสำาเนียงวิทยุบีบีซี	 

ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงเวลา	5	ปี	ที่คุณพ่อเรียนอยู่กรุงลอนดอน	ความรักกรุณาที่คุณพ่อคุณแม่

หยิบยื่นให้จิมและครอบครัวจิม	จะจารึกอยู่ในหัวใจของเราไม่เสื่อมคลาย

	 ด้วยกุศลผลบุญที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำาไว้	 รวมทั้งที่ลูกๆ	 หลานๆ	 และญาติมิตรอุทิศให้	 

จงเป็นผลสนองและดลบรรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่	 ที่เป็นที่รักยิ่งของลูกหลาน			

จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

	 กราบเท้ามาด้วยความเคารพรักอาลัยคุณพ่อคุณแม่อย่างสุดซึ้งจากลูกจิม

ดร. เจมส์ เฟรด วิชาร์ต

130



กราบเท้า คุณพ่อ/คุณปู่ คุณแม่/คุณย่า ที่เคารพรักยิ่ง

	 สมยัทีเ่ตย้ยงัทำางานอยู	่ในการฝกึอบรม/สมัมนา	โดยเฉพาะในหวัขอ้ภาวะผูน้ำา	(leadership)	 

บ่อยครั้งท่ีวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนานึกถึงบุคคลที่เป็นแบบอย่าง	 (role	 model)	 

แทบจะไม่ต้องคิดเลย	 เต้ยก็จะนึกถึงว่า	 role	 model	 ของเต้ยก็คือคุณพ่อคุณแม่	 คุณสมบัติ 

ในสว่นทีด่ีๆ 	ทีเ่ตย้ไดม้มีาจนถงึทกุวนันี	้กไ็ดม้าจากคณุพอ่คณุแมน่ัน่เอง	จากการทีไ่ดร้บัรูต้ัง้แตเ่ดก็ 

ก็คอืคณุพอ่ไดเ้ปน็ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญแ่ลว้	คอืเปน็ผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอด็ตัง้แตเ่ตย้ยงัเรยีน

ชัน้อนุบาลสอง	ซึง่เปน็ผลจากการทีค่ณุพอ่ไดมุ้ง่มัน่ตัง้ใจทุม่เทรบัราชการดว้ยความซือ่สตัยส์จุริต	

วริยิะอุตสาหะ	โดยคณุแมเ่ปน็คูช่วีติทีไ่ดร้ว่มกนัสนบัสนนุ	ทำาใหลู้กๆ	ไดซ้มึซาบคณุสมบตัเิหล่านี ้

เข้าไปโดยไม่รู้ตัว

	 ตั้งแต่เด็ก	คุณพ่อคุณแม่ได้ยกตัวอย่างของลูกๆ	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอยู่สองแบบ	คือ 

แบบท่ีมีความต้ังใจเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะจากน้ันก็ทำางานมีความเจริญก้าวหน้า	ทำาให้พ่อแม่ 

มีความสุขมีความภาคภูมิใจ	 ส่วนอีกแบบก็คือเป็นคนเกเร	 ถูกสปอยล์ทำาให้พ่อแม่เดือดร้อน 

มีความทุกช์ใจ	 คุณพ่อคุณแม่สอนพี่ตู๋และเต้ยว่า	 หน้าที่ความรับผิดชอบของเด็กวัยเรียนคือ 

การตัง้อกตัง้ใจเรยีนหนงัสอืศกึษาหาความรู	้ส่ิงทีค่ณุพอ่คณุแม่มีใหค้อืการสนับสนุน	การใหโ้อกาส	 

แต่การท่ีลูกๆ	 จะประสบความสำาเร็จได้	 ต้องมีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบด้วยตนเอง	 

ไมม่ใีครชว่ยได	้การตอบแทนบญุคณุของบพุการกีค็อื	เปน็คนด	ีประพฤตดิ	ีตัง้ใจเรยีน	ตัง้ใจทำางาน	 

ไม่สร้างความเดือดร้อนให้บุพการีต้องกังวลใจเสียใจ	 เมื่อลูกๆ	 สอบไล่ได้เลขตัวเดียว	 คุณพ่อ 

ก็จะมรีางวลัใหด้ว้ยเสมอ	คณุพอ่ยงัไดย้กตวัอยา่งของผูบ้งัคบับญัชาทีด่	ีและทีไ่มสู่จ้ะดนีกั	รวมถงึ 

เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบต่างๆ	ให้ลูกๆ	ได้รู้จักแยกแยะและเรียนรู้ไปด้วย	

	 ด้วยพระคุณของคุณพ่อคุณแม่	 อุ้ม-เต้ยจึงได้รับโอกาสอันเป็นมงคลที่สุดในชีวิตในการ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบ

พิธีสมรสพระราชทาน	 ด้วยพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เช่นกัน	 ที่	 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 

กรมหลวงวชิรญาณสังวร	ประทานชื่อจริงของเอ้ยว่า	“กรวรรณ”	แปลว่าผู้มีผิวพรรณงาน	และ 

ของอ้ัมวา่	“ภรณัย”ุ	แปลวา่	ผูเ้พยีงพระอาทติย	์และการทีเ่ตย้ไดบ้รรพชาอปุสมทบทีว่ดับวรนเิวศ

ราชวรวหิาร	โดยม	ีสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้	กรมหลวงวชิรญาณสังวร	เม่ือครัง้ทรงพระสมณศกัดิ	์

สมเดจ็พระญาณสงัวร	ทรงเปน็พระอปัุชฌาย	์และการทีอ้ั่มไดบ้รรพชาอุปสมบททีวั่ดบวรฯ	เช่นกนั	 

โดยมี	สมเด็จพระวันรัตเป็นพระอุปัชฌาย์

	 คุณพ่อคุณแม่มักจะเล่าให้ฟังถึงความยากลำาบากตั้งแต่วัยเด็กของทั้งคู่	 ก่อนที่คุณพ่อ 

จะมาถึงระดบัสงูสดุของขา้ราชการประจำา	คอืปลดักระทรวงมหาดไทยตัง้แตอ่าย	ุ50	ตน้ๆ	จากที ่

ได้ใช้ความมุ่งมั่น	 วิริยะอุตสาหะ	 ศึกษาเล่าเรียน	 สอบไล่ได้ที่หนึ่งมาตลอด	 ทุ่มเทการทำางาน	

โดยเริ่มต้นรับราชการจากตำาแหน่งต่ำาสุด	 ในช่วงที่คุณแม่ท้องพี่ตู๋	 คุณพ่อเขียนหนังสือเรื่อง	 

“วิธีสอบไล่ให้ได้”	 จากประสบการณ์ของตัวเอง	 ตอนที่คุณแม่ท้องเต้ย	 คุณพ่อก็เขียนหนังสือ 

อีกเล่มหนึ่งคือ	“วิธีทำางานให้ได้ดี”	เพื่อจะได้มีรายได้มาใช้เลี้ยงดูลูก	เสริมจากเงินเดือนคุณพ่อ

ที่กระทรวงมหาดไทยและเงินเดือนคุณแม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	
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	 ดว้ยความทีคุ่ณพ่อชอบเลน่กีฬาและออกกำาลงักาย	คณุพอ่ไดส้อนใหว้า่ยน้ำา	ปัน่จกัรยาน	

ตีปิงปอง	แบดมินตัน	บาสเก็ตบอล	ฯลฯ	หลายๆ	ครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆ	โรงเรียนสอนวิชา

พลศกึษาดว้ยกฬีาอะไร	ตอนเยน็ๆ	เมือ่คุณพอ่กลับจากทีท่ำางาน	กจ็ะชวนลูกออกกำาลังเล่นกฬีา

ต่างๆ	ที่ว่าด้วยกัน	จากนั้นก็ไปอาบน้ำา	แล้วทานอาหารเย็นพร้อมกัน	4	คนพ่อแม่ลูกๆ	ในเวลา	

19:00	น.	หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินย่อยอาหารรอบๆ	สระว่ายน้ำาที่บ้าน	แล้วคุณพ่อ 

ก็จะหายเข้าไปในห้องทำางาน	 ช่วงเย็นที่คุณพ่อกลับมาจากที่ทำางานก่อนจะมาออกกำาลังกัน	 

สิ่งที่ได้เห็นจนชินตาคือ	 แฟ้มเอกสารงานราชการที่ขนมาเต็มสองคันรถ	 ซึ่งจากที่ภารกิจ 

ตอนกลางวันมีมาก	จึงไม่มีเวลาพอท่ีจะดำาเนินการเร่ืองเหล่าน้ัน	คุณพ่อจะศึกษาและเซ็นแฟ้มเอกสาร 

จนดกึทกุคนื	สิง่ทีคุ่ณพ่อเลา่ใหฟั้งคือ	ตอ้งอา่นตอ้งศกึษาเรือ่งเหล่านัน้ใหล้ะเอยีดรอบคอบดว้ย

ความระมัดระวัง	 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ

ต่างๆ	ของทางราชการ	แบบอย่างที่ถ่ายทอดมายังลูกๆ	ก็คือ	การมีคุณธรรม	ความเป็นธรรม	

การตรงต่อเวลา	ความมีวินัย	ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร ความมีน้ำาใจนักกีฬา

	 คุณพ่อคุณแม่ชอบเล่นกอล์ฟทั้งคู่	 และก็ยังได้ให้โปรมาช่วยสอนพี่ตู๋กับเต้ยตั้งแต่เด็กๆ	

แต่เนื่องจากสมัยนั้นเด็กๆ	ยังไม่นิยมเล่นกอล์ฟกัน	พอเริ่มวัยรุ่นก็เลยเลิกเล่นกอล์ฟไป	คุณพ่อ 

ยังคงเล่นกอล์ฟอยู่อีกหลายสิบปีหลังจากไม่ได้รับราชการแล้ว	ตอนที่คุณพ่อหยุดเล่นกอล์ฟไป	 

เคยถามคุณพ่อว่าทำาไมหยุดเล่นกอล์ฟเสียแล้ว	 คุณพ่อตอบติดตลกว่า	 “สมาชิกก๊วนประจำา 

ตายไปหลายคนแล้ว	ที่อยู่เขาก็เล่นกันไม่ค่อยไหวแล้ว	ก็เลยหยุดเล่นไปด้วย”

	 กฬีาอกีอยา่งหน่ึงทีคุ่ณพ่อชอบ	เพราะเปน็การฝกึสมาธแิละเปน็ประโยชนม์คีวามจำาเปน็

ในการป้องกันตัวสำาหรับข้าราชการฝ่ายปกครองขณะนั้น	 คือการยิงปืน	 คุณพ่อสอนให้ลูกๆ	 

ยิงปืนเป็นตั้งแต่เด็กๆ	เหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นยังมีผู้ก่อการร้ายคุกคามอยู่	คุณพ่อคุณแม่

ต้องเดินทางไปราชการต่างจังหวัดบ่อยๆ	 รวมทั้งการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันทั้งครอบครัว 

กม็คีวามเสีย่งภยั	จงึตอ้งฝกึฝนการยงิปนืใหเ้ปน็	ยงิปนืใหแ้มน่กนัทัง้สีค่นพอ่แมล่กูๆ	ในป	ี2520	

ก็ไปเรยีน	Practical	Pistol	Course	(PPC)	กนัทัง้คณุแม	่พีตู่	๋เตย้	รว่มกบัภรยิาขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ ่

หลายท่าน	และญาติมิตรคุณแม่ที่ร่วมเดินทางไปชายแดนด้วยกันบ่อยๆ	

	 อีกอย่างที่ลูกๆ	 ได้เห็นตั้งแต่เด็กคือคุณพ่อรักการอ่านหนังสือมาก	 เพื่อเป็นการศึกษา

หาความรู้ในหลายๆ	ด้าน	 ก็เลยเป็นผลให้ลูกๆ	 รักการอ่านหนังสือทั้งคู่	 คุณพ่อยังเป็นนักคิด 

นักเขียนอีกด้วย	ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ	เร่ืองราวจากการไปท่องเท่ียวท่ีต่างๆ	ท้ังในเมืองไทย 

และทัว่โลก	ภาพประกอบตา่งๆ	คุณพ่อกเ็ปน็คนถา่ยรปูดว้ยตนเองเปน็ส่วนใหญ	่และกย็งัสอน 

ใหล้กูๆ	ถา่ยรปูเปน็ตัง้แตต่อนเดก็ๆ	เชน่กนั	คณุพอ่รกัการศกึษาหาความรูใ้นดา้นตา่งๆ	อยูต่ลอด	 

ทัง้การศกึษาดว้ยตนเองและการสอบถามจากผูอ่ื้น	ใหรู้ลึ้กรูจ้รงิ	รวมทัง้การลงพืน้ทีไ่ปหาขอ้มลู

ดว้ยตนเอง	เรียกไดว้า่เป็น	lifelong	learning	จรงิๆ	คณุพอ่มาเรยีนการใช้คอมพวิเตอรเ์พือ่การพมิพ ์

บทความและหนังสือแทนการใช้พิมพ์ดีดเมื่อตอนอายุร่วม	70	ปีแล้ว	
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	 ตอนเดก็ๆ	ทกุสายๆ	วนัอาทติย	์เปน็เวลาทีพ่ีตู่ก๋บัเตย้เฝา้รอคอย	เพราะเปน็ชว่งทีค่ณุพอ่

จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวโปรด	และแปลการ์ตูนจาก	Sunday	Comics	ในหนังสือพิมพ์	Bangkok	Post	

ให้ฟัง	 ตั้งแต่เรื่องแรกจนเรื่องสุดท้าย	 ให้เราได้มีความสนุกและเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกัน	 

ทำาให้มีความสนใจและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกันตั้งแต่เด็กๆ	 จนถึงทุกวันนี้	 นอกจากนั้น

คุณพ่อคุณแม่ยังได้จัดโอกาสให้เราได้รู้จักกับเด็กๆ	 ชาวอเมริกันที่พ่อแม่มาทำางานที่มีความ

เก่ียวข้องกบัทางราชการไทย	ทำาใหเ้ราไดฝ้กึการฟงั	การพดูภาษาองักฤษ	และเขา้ใจถงึวฒันธรรม

ที่หลากหลายไปด้วย

	 ด้วยความรักความเป็นห่วงลูกๆ	คุณพ่อเห็นว่า	การรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยนั้น

เหน่ือยเกินไป	ไมม่วีนัหยดุ	เสมอืนทำางาน	7	วนั	24	ชัว่โมง	และถงึแมจ้ะวางตวัเปน็กลางทางการเมอืง 

มาโดยตลอด	 แต่ก็อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง	 จึงไม่อยากให้ลูกๆ	

ต้องเหนื่อยและลำาบากเหมือนคุณพ่อคุณแม่	 ถึงแม้ทุกอย่างจะให้ลูกๆ	 ได้เลือกตัดสินใจเอง	 

แตมี่ขอ้ยกเวน้อยูเ่รือ่งหนึง่คอื	คณุพอ่ไดบ้อกตัง้แตย่งัเดก็ๆ	ว่า	หา้มทำางานทีก่ระทรวงมหาดไทย	

ห้ามเรียนรัฐศาสตร์	ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ห้ามรวมไปถึงลูกเขยและลูกสะใภ้ในอนาคตด้วย 

	 ในขณะทีคุ่ณพ่อเป็น	role	model	ดา้น	ความรกัครอบครวั	ความรกัในงานทีท่ำา	การมคีณุธรรม	 

ความเปน็ธรรม	ความมุง่ม่ัน	ความขยนัหมัน่เพยีร	ความวริยิะอตุสาหะ	ความมวีนิยั	การตรงตอ่เวลา	 

การเปน็นักวชิาการและนักปฏิบัต	ิการมหีลกัการ	การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ความเปน็ผูน้ำาและผูต้ามทีด่	ี 

การมีอารมณ์ขัน	ความรอบรู้	การเป็นผู้บุกเบิก	

	 คุณแม่ก็เป็น	 role	model	ด้าน	ความกตัญญูรู้คุณคน	ความอดกลั้น	การปรนนิบัติดูแล

เอาใจใสค่รอบครวั	ความยดืหยุน่ผอ่นปรนผอ่นหนกัผอ่นเบา	ความไมห่เูบา	ความรกักนัในพีน่อ้ง	 

การสร้างความสัมพันธ์	 การสร้างเครือข่าย	 (networking)	 ความรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 

ความเสียสละในสิ่งที่ควรทำา	 ความเป็นผู้มีปรารถนาดี	 การเป็นผู้ให้	 การเป็นคนใจกว้าง	 

ความเมตตากรุณา	 ความโอบอ้อมอารี	 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 การช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	

การเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น	การสังคมสงเคราะห์	การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นไม่ว่าเขาจะมีตำาแหน่ง

หรือฐานะทางสังคมต่ำาหรือสูงเพียงใด	

	 ในชว่งทีค่ณุพอ่ยา้ยกลบัมากรงุเทพฯ	และตอ่มาเปน็อธบิดกีรมการปกครอง	คณุแม่ไดน้ำา 

ลูกๆ	 และภริยาข้าราชการ	 กับญาติมิตรไปเยี่ยมอาสารักษาดินแดน	 (อส.)	 ซึ่งสังกัดกรมการ

ปกครอง	อยู่บ่อยครั้ง	โดยนำาของกินของใช้ที่จำาเป็นไปให้	ไปพูดคุยให้ขวัญและกำาลังใจถึงฐาน

แตล่ะแหง่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดารและเสีย่งภยัตอ่การถกูซุม่โจมต	ีทำาใหล้กูๆ	ไดเ้ขา้ใจและเหน็ใจ

ในความเสียสละของ	 อส.	 ซึ่งสมัยนั้นประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จัก	 รู้จักแต่ทหารและตำารวจ

ตระเวณชายแดน	 (ตชด.)	 ในขณะที่	 อส.	 ก็ต้องมีความเสียสละ	 เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้อง

ประเทศไทยเคียงบ่าเคียงไหล่กับ	 ทหาร	 และ	 ตชด.	 เช่นเดียวกัน	 คุณแม่จึงได้ริเริ่มชวนภริยา

ข้าราชการและญาตสินทิมติรสหาย	มาทีบ่า้นแทบทกุเสารอ์าทติย	์เพือ่ชว่ยกนัทำา	“น้ำาพรกิน้ำาใจ”	

เพื่อนำาไปเป็นเสบียงสำาหรับ	อส.	เวลาออกพื้นที่	รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จำาเป็นเช่น	ผ้าเต้นท์
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เพื่อไว้กันแดดกันฝนเป็นต้น	ต่อมาคุณแม่จึงได้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของ	มูลนิธิอาสา

รักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์	นอกจากนั้นแล้ว	คุณแม่ยังได้มีส่วนร่วมในองค์กรต่างๆ	

อีกมากมาย	เช่น	มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

มูลนิธิสายใจไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	สภากาชาดไทย	เป็นต้น	

	 คุณแม่เป็นคนใจกว้าง	มีน้ำาใจ	ชอบช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าใครจะมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจ 

เรื่องอะไร	 ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรมแล้ว	 คุณแม่จะยินดีช่วยเหลืออย่าง 

เต็มที่ตลอด	

	 คุณแม่ชอบทำาอาหารมาก	ทุกครั้งที่ทำาอาหารหรือขนม	ก็มักจะทำาปริมาณค่อนข้างมาก	

เพือ่นำาไปแจกจา่ยผูอ้ืน่ดว้ย	ภายหลงัจากการรบัราชการในช่วงทีค่ณุพอ่ไปเปน็	visiting	professor	 

ที่	Golden	Gate	University	สหรัฐอเมริกา	คุณแม่ก็ดัดแปลงอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ใน 

ท้องถ่ินทดแทนวัตถุดิบไทย	จนสามารถเขียนตำาราอาหารข้ึนมาเล่มหน่ึงคือ	“อาหารไทยไกลบ้าน”	

	 คุณแม่รักการปลูกต้นไม้มาก	 ทั้งไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 ไม้ผล	 ที่บ้านจึงเต็มไปด้วยต้นไม้	

ให้ความร่มเย็นชุ่มชื้นต่อคนในบ้าน	 รวมทั้งที่สวนคลองมะยม	 สามพรานด้วย	 ตอนต้นเดือน

พฤษภาคม	2563	อุ้ม-เต้ย	ซื้อต้นไม้กระถางที่กำาลังออกดอกสะพรั่งสีสันสดสวยมาฝากคุณแม่ 

หลายต้น	 วางไว้ด้านหน้าของบริเวณที่คุณแม่ชอบออกมานั่งเล่นตอนเย็นๆ	 ริมสระว่ายน้ำา	 

คุณแม่มองดอกไม้แล้วยิ้มสดใสแล้วบอกว่า	“บ้านนี้ดอกไม้สวยนะ”	

	 ทกุปใีนชว่งสงกรานต	์คณุพอ่	คณุแม่	อุ้ม	เตย้	เอ้ย	อ้ัม	จะนำาพวงมาลัยดอกไม้	น้ำาอบไทย	 

ธูปเทียน	 ไปกราบคุณปู่ถวิล	 อังคณารักษ์	 คุณย่าล้วนลักษณ์	 อังคณารักษ์	 และ	 บรรพบุรุษ 

ทางคณุพอ่	ทีว่ดัพานทอง	อำาเภอพานทอง	จงัหวดัชลบรุ	ีและทกุสงกรานตเ์ชน่กนั	กจ็ะไปรว่มทำาบญุ 

กันท่ีวัดทองนพคุณ	 คลองสาน	 กรุงเทพฯ	 เป็นการทำาบุญรวมญาติทางคุณแม่คือ	 ชัยนาม	 

และสายสกลุตา่งๆ	ทีส่บืเชือ้สายมาจาก	ขนุไชยบรบิาล	เปน็ตวัอยา่งของความระลึกถงึพระคณุ

ของบุพการีและบรรพบุรุษ	

	 ความรักลูกของคุณพ่อคุณแม่นั้น	 คงจะหาอะไรมาเปรียบเปรยไม่ได้	 ตั้งแต่เด็กๆ	 

คุณพ่อคุณแม่จะบอกเสมอว่า	 ลูกๆ	 ต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและต่อสุขภาพ	 

ถา้เปน็สิง่ทีด่มีปีระโยชน	์พอ่แมห่ามาใหไ้ดท้ัง้หมดยกเวน้ดาวกบัเดอืน	แตค่วามรกันี	้คณุพอ่คณุแม ่

ก็ยังมีความระมัดระวังให้ลูกๆ	 ระลึกได้ด้วยตนเองว่ามีขีดจำากัด	 ไม่ใช่ว่าสปอยล์ตามใจ 

จนต้องการอะไรก็ได้ไปหมด	 ความรักนี้เผื่อแผ่มาถึง	 ลูกเขยคือจิม	 และลูกสะใภ้คืออุ้ม	 กับ	 

หลานทัง้สองคือ	เอย้กับอัม้	ชว่งทีห่ลานยงัเดก็ๆ	บอ่ยครัง้ทีค่ณุปูค่ณุยา่ไปรบักลับจากโรงเรยีน

มาบ้าน	และยังเตรียมอาหารว่าง	ผลไม้	น้ำาดื่มไปให้ทานระหว่างกลับบ้านด้วย 

	 ในปีท่ีบริษัทมอบหมายให้เต้ยไปปฏิบัติงานที่กรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 คุณพ่อ

อายุ	91	คณุแม่อายุ	87	มคีวามเปน็ห่วงคณุพ่อคณุแม่มาก	เพราะทัง้สองทา่นชราภาพมากแล้ว	 

ในชว่ง	2	ป	ี2	เดอืนทีไ่ปประจำาอนิโดนีเซีย	มคีณุพอ่คณุแมข่องผูท้ีคุ่น้เคยกนั	ทัง้ภาครฐัและทีบ่รษิทั	 
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ถึงแก่กรรมไปถึง	4	ท่าน	ในระหว่างที่ลูกๆ	ประจำาอยู่อินโดนีเซีย	ทุกครั้งที่กลับไทย	เต้ยก็จะนำา 

สละอินโดไปกราบคุณพ่อคุณแม่	 คุณพ่อก็จะถามถึงเรื่องการงานและเรื่องราวต่างๆ	 เกี่ยวกับ

ประเทศอินโดนีเซีย	 ในขณะที่คุณแม่ก็จะถามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่	 ช่วงน้ันอุ้มเหน่ือยมาก

เพราะต้องเป็นหลักอยู่ทางไทย	 ดูแลคุณพ่อคุณแม่ทั้งอาหารการกินและพาไปหาหมอทั้งตาม

วาระที่หมอนัด	และเวลาเจ็บป่วย	ในช่วงเวลาเดียวกัน	อาการความจำาเสื่อมของคุณแม่ทรุดลง

เรือ่ยๆ	เวลากลบัไทยเมือ่ไดไ้ปกราบคณุพอ่คณุแม	่คณุแมจ่ะถามตลอดว่าเมือ่ไหรจ่ะยา้ยกลับมา 

อยูไ่ทย	พอตอบไปสกั	2-3	นาทกีจ็ะถามอกี	และทกุครัง้ทีจ่ะลากลบั	คณุแมก่จ็ะดงึตวัไปกอด	หอม	 

และบอกว่า	แม่รักลูกมากนะ ทุกครั้งไป	

	 คุณพ่อคุณแม่เป็นนักวางแผนและเตรียมการเรื่องต่างๆ	 ไว้อย่างรอบคอบ	 แม้กระทั่ง 

การเตรยีมตวัจากไป	คอืไดพ้มิพเ์อกสาร	“ขัน้ตอนปฏบิตั	ิกรณนีายวญิญ	ูองัคณารกัษ	์ถงึแกก่รรม”	 

และ	 “ขั้นตอนปฏิบัติ	 กรณีคุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ถึงแก่กรรม”	 ไว้ร่วมๆ	 30	 ปีมาแล้ว	 

โดยระบุรายละเอียดต่างๆ	 เป็นขั้นเป็นตอนอย่างครบถ้วน	 รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ดำาเนนิการในเรือ่งตา่งๆ	ซ่ึงบางทา่นกถ็งึแกก่รรมไปกอ่นกม็	ีเอกสารนีค้ณุพอ่คณุแมม่อบใหพ้ีตู๋่	 

กับ	 เต้ย	 และผู้เกี่ยวข้อง	 และยังมีการ	 update	 เป็นระยะอีกด้วย	 รวมทั้งหนังสือ	 80	 ปี	 

ของคุณพ่อ	กับ	ของคุณแม่	ซึ่งเป็นสมุดภาพรวบรวมประวัติเอาไว้	และให้นำามาดัดแปลงเป็น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

	 ช่วงหลังคุณพ่อคุณแม่จะทานอาหารเย็นเร็วขึ้น	คือ	17:00	น.	อุ้มเต้ยก็จะนำาอาหารเย็น

ทีอุ่ม้เตรยีมไปใหคุ้ณพ่อคุณแม่	ถึงแมค้ณุพอ่ชราลงมากแตส่มองยงัดอียู	่ความจำายงัด	ีสามารถ

ทานข้าวได้เอง	ทานผักสดและผลไม้ได้	 ในขณะที่ช่วง	 3-4	ปีหลังอาการทางสมองของคุณแม่

ค่อยๆ	 ทรุดลง	 จำาใครไม่ค่อยได้	 แต่ก็ยังจำาลูกหลานได้อยู่	 จนปลายปีที่แล้วเริ่มจำาไม่ค่อยได้	

เวลาไปหาแล้วถามว่าใคร	คุณแม่ก็จะนึกไม่ค่อยออก	แต่ถ้าพูดต่อเนื่องกันว่า	อุ้ม-เต้ย	คุณแม่

ก็จะพูดต่อได้ว่า	อุ้ม-เต้ย-เอ้ย-อั้ม	

	 จนต้นปี	2563	ช่วงที่	COVID-19	กำาลังระบาดอย่างรุนแรงทั้งทั่วโลกและในไทย	ในบ่าย

วันพฤหัสบดีที่	26	มีนาคม	2563	คุณพ่อมีอาการหอบ	หายใจไม่สะดวก	(ก่อนหน้านั้นสองวัน	

มีอาการขับถ่ายน้อยลงและอาเจียนไปครั้งหนึ่ง)	 จึงได้รีบพาไปเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล

พญาไท	2	และยา้ยเขา้ไปอยูใ่นหอ้ง	ICU	รวม	7	วัน	ซึง่คณุหมอวินจิฉยัว่า	มอีาการตดิเช้ือทีล่ำาไส้

และปอด	รวมทั้งปอดอักเสบ	ซึ่งผลการตรวจพบว่าไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรน่า	แต่เป็นเชื้อแบคทีเรีย	 

โดยไม่แน่ชัดว่าติดจากลำาไส้ไปปอด	 หรือติดจากปอด	 (ซึ่งอาจเกิดจากการสำาลักอาหาร)	 

แล้วไปลำาไส้	จากนั้นคุณพ่อก็อาการดีขึ้น	ย้ายจาก	ICU	เมื่อวันที่	1	เมษายน	ไปอยู่ห้องปกติ	 

และอาการก็ดีข้ึนจนออกจากโรงพยาบาลได้เย็นวันพุธที่	 15	 เมษายน	 โดยรวมแล้วอยู่ท่ี 

โรงพยาบาล	21	วัน	ในช่วงนั้นได้เห็นความเป็นนักสู้ของคุณพ่อ	และการปฏิบัติตามที่คุณหมอ

แนะนำาอยา่งเครง่ครดั	ตอ้งกราบขอบพระคณุคณุพอ่ทีม่โีอกาสใหเ้ตย้ไดป้อ้นโจก๊ปัน่ปอ้นน้ำาคณุ

พอ่หลายครัง้	ในระหวา่งนัน้ไดต้กลงกนัวา่จะไมบ่อกใครวา่คณุพอ่เขา้โรงพยาบาล	เพือ่หลกีเลีย่ง

การเข้าเยี่ยม	 เพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขของทุกฝ่ายและเป็นไปตามมาตรการภาครัฐ 

ในขณะที่	COVID-19	ยังระบาดรุนแรงอยู่
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	 พอกล้บมาบ้านคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่อีกครั้ง	 คุณแม่กำาลังนั่งดูทีวีในห้องนอน	 

คณุพอ่กเ็ลยใหห้มนุเกา้อีค้ณุแมก่บัคณุพอ่ใหห้นัมาเจอกัน	แล้วคณุพอ่ก็บอก	“คณุหญิง	พีวิ่ญฯ	 

กลับมาบ้านแล้วนะ	 คิดถึงคุณหญิงมากนะ	 คุณหญิงคิดถึงพี่วิญฯ	 มั้ย	 ตอนอยู่โรงพยาบาล”	 

คุณแม่ก็พยักหน้านิดๆ	 คิดว่าคงจะเข้าใจได้ประมาณหนึ่ง	 ช่วงที่คุณพ่ออยู่โรงพยาบาล	 

คุณแม่ก็ถามเป็นพักๆ	 ว่า	 “คุณปู่ไปไหน	 ทำาไมไปนานจัง	 มีใครอยู่ด้วยไหม	 แม่เป็นห่วงนะ”	

เป็นต้น	เนื่องจากคุณแม่อ่อนกว่าคุณพ่อ	4	ปี	คุณแม่จึงเรียกคุณพ่อว่าพี่วิญฯ	เรียกแทนตัวเอง

ว่าหนู	ส่วนคุณพ่อเรียกคุณแม่ว่า	 ’ภางค์	และเรียกแทนตัวเองว่า	พี่วิญฯ	แต่ตั้งแต่เมื่อคุณแม ่

ไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	จตตุถจลุจอมเกลา้	คณุพอ่กจ็ะเรยีกคณุแมว่า่	คณุหญงิ	 

เพื่อยกย่องให้เกียรติคุณแม่

	 วันรุ่งขึ้นหลังจากกลับจากโรงพยาบาล	 คุณพ่ออาการดีขึ้น	 ทานอาหารเป็นโจ๊กปั่น 

ที่อุ้มเตรียมให้ได้ดี	 พูดคุยเป็นปกติ	 แต่รุ่งขึ้นอีกวันกลับมีอาการทรุดลง	 ต้องหายใจทางปาก	

แม้ว่าจะช่วยกันใช้เครื่องดูดเสมหะออก	 และให้ออกซิเจนจากเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็ตาม	

แต่จากการใช้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือก็พบว่าปริมาณออกซิเจนต่ำามาก	 เลยตัดสินใจ 

พาคุณพ่อกลับไปที่ห้องฉุกเฉินที่	 รพ.	 พญาไท	 2	 อีกครั้ง	 ระหว่างนั้นอุ้มก็โทรศัพท์ไปที่ 

โรงพยาบาลใหแ้จ้งคณุหมอเจ้าของไข	้ระหวา่งทางกพ็ยายามเรยีกคณุพอ่อยูเ่รือ่ยๆ	คณุพอ่เพยีง 

หรี่ตามองแต่ไม่ตอบสนอง	 เพราะเมื่อออกซิเจนตกไปเลี้ยงสมองไม่พอ	 ก็ทำาให้แทบจะ 

ไม่รู้สึกตัวแล้ว	คุณหมอพยายามป๊ัมหัวใจ	2	รอบแต่ก็ไม่เป็นผล	คุณพ่อจึงได้ถึงแก่อนิจกรรมโดยสงบ	 

ในวันศุกร์ที่	17	เมษายน	2563	เวลา	17:42	น.	ด้วย	ภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรง	สิริรวมอายุได้	 

94	ปี	10	เดือน	13	วัน	และเพียง	6	วันก่อนวันครบรอบแต่งงานคุณพ่อคุณแม่ปีที่	64

	 เนื่องจากช่วงนั้นภาวะการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ยังรุนแรง	เมื่อได้แจ้งพี่ตู๋-จิม	กับ 

นอ้งเอกแลว้	เราจงึตกลงกนัวา่ยงัไมแ่จง้ใคร	เพือ่ความสะดวกและความปลอดภยัทางสาธารณสขุ

กับทุกฝ่าย	 จึงเพียงกราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ	 และมีพิธีธรรมสวด 

พระอภิธรรมเพียงหนึ่งคืนในวันรุ่งขึ้นและบรรจุไว้	จากนั้นจึงจะกราบบังคมทูลขอพระราชทาน

เพลิงศพในภายหลังเมื่อสถานการณ์คล่ีคลายลงแล้ว	 จึงขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้แจ้งข่าวมา	 

ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 ทีผ่นงับา้นเรา	มภีาพถา่ยคณุพอ่ในเครือ่งแบบเตม็ยศ	พรอ้มเครือ่งยศพระราชทานประกอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ทุติยจุลจอมเกล้า	กับภาพถ่ายคุณแม่ในชุดไทยจิตรลดา	ประดับเครื่อง 

ราชอิสริยาภรณ์	 จตุตถจุลจอมเกล้า	 ขนาดสูงประมาณ	1	 เมตรเคียงคู่กันอยู่สองภาพ	ซึ่งคุณ

พอ่คณุแมเ่คยบอกไวว้า่	เพือ่ความสะดวก	เม่ือใครถึงแก่กรรมลงก็ใหน้ำาภาพน้ีไปตัง้ทีง่านศพได้

เลย	เมื่อได้นำาภาพคุณพ่อไป	คุณแม่ก็ถามวันละหลายๆ	ครั้งว่า	ใครเอารูปคุณปู่ไปไหน	ซึ่งเรา

ได้ตกลงกันว่าจะไม่เรียนให้คุณแม่ทราบว่าคุณพ่อจากไปแล้วเพราะเกรงว่าคุณแม่จะเสียกำาลัง

ใจ	จึงต้องทำาภาพคุณพ่อใหม่ไปไว้ที่วัดแทน	แล้วนำาภาพคุณพ่อกลับมาแขวนไว้ที่เดิม

	 จากนั้นคุณแม่ก็อาการดูทรงๆ	อยู่	แต่เนื่องจากนับตั้งแต่คุณพ่อไม่ได้รับราชการ	คุณพ่อ 

คณุแมอ่ยูด่ว้ยกนัเกอืบ	24	ชัว่โมงมารว่ม	40	ป	ีไปเทีย่วไปไหนมาไหนดว้ยกนัตลอด	ทานอาหาร
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ด้วยกันทุกมื้อ	 ช่วงก่อนอาหารเย็นก็จะออกไปนั่งหน้าบ้านริมสระว่ายน้ำาด้วยกันทุกวัน	 ถึงแม้

ความจำาของคุณแม่จะทรดุลงไปมาก	คณุแมก่ย็งัถามถงึคณุพอ่เปน็ระยะๆ	และดซูมึๆ	ลง	ถงึแม้

ไมม่ใีครยอมบอกวา่คณุพอ่ไมอ่ยูแ่ลว้	แตด่ว้ยความรกัความผกูพนั	คณุแม่คงจะพอทราบไดเ้อง	

	 ตั้งแต่ต้นปีนี้	 คุณแม่ทานอาหารค่อนข้างน้อย	 อาหารที่เตรียมไปให้ก็จะทานไปคายไป	 
ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง	 แต่ยังทานพวกไข่ตุ๋นและ	 Ensure	 ได้	 จนมาวันที่	 30	พฤษภาคม	 2563	 
คณุแม่ทานไดน้อ้ยลงไปอกี	อาหารเยน็ทีอุ่ม้ทำาโจก๊ปัน่มาให	้กแ็ทบจะไมย่อมทาน	คายออกหมด	 
อุม้กบัเตย้ก็เลยชว่ยกันป้อน	แตเ่ดมิบางครัง้ทีค่นดแูลปอ้นอาหารแลว้คณุแมไ่มท่าน	พออุม้กบัเตย้ 
ปอ้นกย็อมทาน	แตม่าวนัน้ีผิดปกตไิปมากดอูอ่นแรงลง	ทรงตวันัง่ไมค่อ่ยได	้จงึไดช้ว่ยกนัพาคณุแม ่
ไปห้องฉุกเฉิน	 โรงพยาบาลพญาไท	 2	 ระหว่างนั้นคุณแม่ก็ซึมลงเรื่อยๆ	 เรียกก็ไม่ตอบสนอง	
พอไปถึงห้องฉุกเฉินคุณแม่ก็หายใจแผ่วเบาลงเรื่อยๆ	 จนจากไปโดยสงบต่อหน้าอุ้มกับเต้ย	 
ในวันเสาร์	ที่	30	พฤษภาคม	2563	เวลา	18:47	น.	ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด	สิริรวมอายุได้	90	ปี	 
9	เดือน	15	วัน	หลังจากคุณพ่อจากไป	43	วัน	และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 
ยังไม่คลี่คลายดีนัก	 จึงไม่ได้แจ้งใครเช่นกัน	 เพียงแต่ขอพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ	 และ
สวดพระอภิธรรมเพียงหนึ่งคืนในวันรุ่งขึ้น	แล้วบรรจุไว้เคียงข้างคุณพ่อ	เพื่อกราบบังคมทูลขอ

พระราชทานเพลงิศพพร้อมกันในภายหลัง	จงึขออภัยทกุท่านในความไมส่ะดวกมาอกีครัง้หนึ่ง 

	 ในโอกาสนี	้มบีคุคลหลายทา่น	ทีล่กูหลานตอ้งขอกราบขอบพระคณุเปน็อยา่งสงู	ทัง้คณุอาๆ	 
คณุพี่ๆ 	คณุนอ้งๆ	คณุหลานๆ	ทางมหาดไทยและญาติๆ 	ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพธิศีพของคุณพ่อคุณแม่	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	คณุอาเฉลิม	พรหมเลิศ	ซึง่เปน็เสมอืนพีช่ายคนโต	 
ทา่นปลดักระทรวงมหาดไทยคณุฉตัรชัย	พรหมเลิศ	และ	น้องเอก-ศภุกร	ทมิจรสั	ซึง่เปน็เสมือน
น้องชายคนเล็กของครอบครัวเรา	

	 ราวกับวา่ดว้ยความรกัความเปน็หว่งลูกหลาน	คณุพอ่คณุแมจ่งึยงัไมจ่ากไปในขณะทีเ่ตย้

ยังทำางานประจำาอยู่	 รอจนปีแรกที่เกษียณจากการทำางาน	 และด้วยความรักความผูกพันของ 

คุณพ่อคุณแม่	 จึงจากไปในเวลาไล่เลี่ยกัน	 ด้วยบุญกุศลที่คุณพ่อคุณแม่ทำามาตลอดชีวิต	 

ไม่ว่าจะงานราชการหรือส่วนตัว	 คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไปสู่สัมปรายภพด้วยกันแล้ว	 และจะยังอยู่

ในใจลูกหลานตลอดไป	พร้อมทั้งการเป็นแบบอย่าง	และคำาสั่งสอนต่างๆ	กับสิ่งที่เต้ยได้ยึดถือ

มาตลอดการทำางาน	32	ปีที่ผ่านมา	และที่ลูกหลานจำาได้โดยไม่ต้องท่อง	คือ

ต้องรอบรู้	ปัญหา	สารพัด

ต้องรวดเร็ว	เร่งรัด	งานทั้งหลาย

ต้องริเริ่ม	หลายแบบ	ให้แยบคาย

ทุ่มใจกาย	สุดชีวิต	พิชิตงาน

เต้ย – กิดากร อังคณารักษ์

อุ้ม – ประภัสสร อังคณารักษ์

เอ้ย – กรวรรณ อังคณารักษ์

อั้ม – ภรัณยุ อังคณารักษ์
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ขอขอบพระคุณ

	 ลูก	หลาน	ของ	นายกองใหญ่	ดร.	วิญญู	และ	นายกองโท	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	 

ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ	 และญาติมิตรทุกท่านที่ได้กรุณาเขียนคำาไว้อาลัย	 ได้กรุณา 

ใหเ้กียรตมิารว่มงานพระราชทานเพลงิศพ	งานสวดพระอภธิรรมศพ	และไดส่้งพวงหรดีเคารพศพ	 

เสียสละเวลามาแสดงความอาลัย	คารวะศพ	และร่วมบำาเพ็ญกุศลตามวาระต่างๆ	

	 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สำานักราชเลขาธิการ	 สำานักพระราชวัง	 กระทรวงวัฒนธรรม	 

คณะข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 เจ้าหน้าที่กองอาสา 

รกัษาดนิแดน	และญาตมิติร	ซึง่ไดใ้หค้วามอนเุคราะห	์และใหค้วามสะดวกในการจดัการงานศพ	 

นายกองใหญ่	ดร.	วิญญู	และ	นายกองโท	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์

	 ขอขอบพระคุณ	คณะแพทย	์บุคลากรทางการแพทย	์และเจา้หนา้ที	่โรงพยาบาลพญาไท	2	 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ	 ที่ได้กรุณาดูแลรักษา	 นายกองใหญ่	 

ดร.	วิญญู	และ	นายกองโท	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	เป็นอย่างดีเสมอมา

	 ขอขอบพระคุณท่านผู้ได้ร่วมกับ	ลูก	หลาน	 ในการจัดทำาหนังสืออนุสรณ์	นายกองใหญ่	

ดร.	วิญญู	อังคณารักษ์	และหนังสืออนุสรณ์	นายกองโท	คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ทั้งสอง

เล่มนี้	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 •	นายเฉลิม		 พรหมเลิศ	 	 อดีต	สว.	สุราษฎร์ธานี	

	 	 	 	 	 	 	 และ	อดีตรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง

	 •	นายฉัตรชัย		 พรหมเลิศ	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 •	นายพรพจน์				เพ็ญพาส	 	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 •	นายยุทธศักดิ์	 สุภสร	 	 	 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 •	นายนาวิน	 ขันธหิรัญ	 	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

	 •	นายพินัย	 อนันตพงศ์	 	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

	 •	นายประภากร	สมิติ	 	 	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

	 •	นายปฏิภาณ	 กาญจนวิโรจน์		 อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 	 	 	 	 ธนาคารทหารไทย

	 •	นายอาระยะ	 วงศ์อุดม	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มงานประสานราชการ	

	 	 	 	 	 	 	 กองกลาง	สป.

	 •	นายนรวีร์	 ขันธหิรัญ	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนับสนุน

	 	 	 	 	 	 	 ปลัดกระทรวง	สป.

	 •	นายอัครสิงห์	 วิบูลยเสข	 	 อดีตนักพัฒนาชุมชนชำานาญการพิเศษ
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	 •	นายสรรเพชญ์	วิบูลยเสข	 	 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ	กรุงเทพมหานคร

	 •	นายจักรสิทธิ์	 แก้ววิไล	 	 หัวหน้างานเลขานุการ	

	 	 	 	 	 	 	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 •	นายศุภกร	 ทิมจรัส		 	 เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ	สน.อส.	ปค.

	 •	น.ส.ธนัชพร	 วงศ์สุวรรณพร		 นักวิเคราะห์นโยบาย

	 	 	 	 	 	 	 และแผนชำานาญการ	กสป.สป.

	 •	นายเจริญชัย	 สีตะระโส	 	 นักวิเคราะห์นโยบาย

	 	 	 	 	 	 	 และแผนชำานาญการ	กสป.สป.

	 อนึ่ง	ปัจจัยที่ท่านได้ร่วมทำาบุญ	จักได้นำาไปมอบให้กับ	ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร	โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า	 และ	 มูลนิธิอาสารักษาดินแดน	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ต่อไป	 เพื่ออุทิศ 

ส่วนกุศลให้	 นายกองใหญ่	 ดร.	 วิญญู	 และ	 นายกองโท	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 

จึงขออนุโมทนาบุญกุศลมา	ณ	โอกาสนี้

	 ขอขอบพระคณุในบญุกศุลทัง้หลายทีพ่วกทา่นอทุศิดว้ยแรงกายแรงใจ	และดว้ยปจัจยัใดๆ	 

ท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ 	 หากนายกองใหญ่	 ดร.วิญญู	 และ	 นายกองโท	 

คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	จะทราบได้ด้วยญาณวิถีใดก็คงปลาบปลื้มซาบซึ้ง	ในความกรุณา

และน้ำาใจที่ท่านได้กรุณามอบให้	หากหลงลืมใครมิได้กล่าวถึงในที่นี้	ขอได้โปรดให้อภัยด้วย

ดร.เจมส์ วิชาร์ต และ นางชนิดา อังคณารักษ์

นายกิดากร และ นางประภัสสร อังคณารักษ์

น.ส.กรวรรณ อังคณารักษ์

นายภรัณยุ อังคณารักษ์
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สมุดภาพ SCAN มาจาก

สมุดภาพ 80 ปี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552
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ภาพภายหลัง

สมุดภาพ 80 ปี
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เข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 29 มีนาคม 2554
Admitted to hospital. March 29, 2011.

เต้ยลาไปเรียน AMP ที่ Harvard 
เป็นเวลา 2 เดือน. 1 เมษายน 2554
Before Toey went to attend AMP at Harvard 
for two months. April 1, 2011.

อั้ม คุณตา คุณปู่ 27 พฤศจิกายน 2554
Um with maternal and paternal
grandfathers. November 27, 2011.

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด คุณพยอม เศรษฐบุตร
27 พฤศจิกายน 2554

Khun Payom Sethaputra’s birthday party.
November 27, 2011.

ที่บ้าน 1 เมษายน 2554
At home. April 1, 2011.
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คุณปู่ เต้ย อั้ม วันพ่อ 5 ธันวาคม 2554
Grandpa, Toey, Um. Thai Father’s Day.
December 5, 2011.

ทำาบุญบ้าน 31 มีนาคม 2555
Buddhist religious ceremony at home. March 31, 2012.

ทำาบุญบ้าน 31 มีนาคม 2555
Buddhist religious ceremony at home.
March 31, 2012.

สงกรานต์ ดร.วิญญู-คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ 
คุณประหยัด-คุณพยอม เศรษฐบุตร กิดากร
ประภัสสร กรวรรณ ภรัณยุ อังคณารักษ์ 
15 เมษายน 2555
Songkran. Dr. Winyu - Khunying Supang
Angkanarak, Khun Prayad - Khun Payom
Sethaputra, Kidakorn, Prabhassorn,
Korawan, Paranyu Angkanark. April 15, 2012.

คุณปู่กอดอั้มที่หน้าบ้าน 21 มีนาคม 2555
Grandpa hugs Um at home. March 21, 2012.
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คณุปู่ คุณย่า อุ้ม เอ้ย วันคล้ายวันเกิดคุณปู่ 
4 มิถุนายน 2555
Grandpa, Grandma, Oum, Oey on
Grandpa’s birthday. June 4, 2012.

ชม SCG Innovative Exposition ที่ SCG
Experience 11 สิงหาคม 2556
SCG Innovative Exposition at SCG
Experience. August 11, 2013.

รับประทานอาหารกลางวันที่ CDC 11 สิงหาคม 2556
Lunch at CDC. August 11, 2013.

เอ้ยรับพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต
เกียรติยม ม.ธรรมศาสตร ์ 9 กันยายน 2555
Oey receives Bachelor of Arts with Honor,
Thammasat University. September 9, 2012.

วันคล้ายวันเกิดคุณปู่ 4 มิถุนายน 2556
Grandpa’s birthday lunch. June 4, 2013

อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม พาไปกราบบรรพบุรุษ “อังคณารักษ์” 
วัดพานทอง ชลบุรี 11 พฤษภาคม 2556
Paying respect to “Angkanarak” ancestors at Phan 
Thong Temple, Chonburi. May 11, 2013.
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ครอบครัว อังคณารักษ์ 9 ตุลาคม 2556
The Angkanarak family. October 9, 2013.

เอ้ยรับของขวัญจากคุณปู่คุณย่า 9 ตุลาคม 2556
Oey receives gift from Grandpa and Grandma. 
October 9, 2013.

อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม พาไปกราบบรรพบุรษุ “อังคณารักษ์” วัดพานทอง ชลบุรี 6 เมษายน 2557
Paying respect to “Angkanarak” ancestors at Phan Thong Temple, Chonburi. April 6, 2014.
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วันคล้ายวันเกิด 85 ปีคุณหญิงสุภางค์ 15
สิงหาคม 2557
Khunying Supang’s 85th birthday lunch.
August 15, 2014.

สงกรานต์ 13 เมษายน 2558
Songkran. April 13, 2015.

สงกรานต์ 13 เมษายน 2558
Songkran. April 13, 2015.

วันครอบครัว 14 เมษายน 2558
Family Day. April 14, 2015.

สงกรานต์ 13 เมษายน 2558
Songkran. April 13, 2015.
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กราบบรรพบุรษุ วัดพานทอง ชลบุรี 1 พฤษภาคม 2558
Paying respect to ancestors at Phan
Thong Temple, Chonburi. May 1, 2015.

คุณพ่อกล่าวขอบคุณแขกผู้มาร่วมงานเลี้ยงฉลอง
วันคล้ายวันเกิด 90 ปี คุณพ่อ 4 มิถุนายน 2558
Dad’s 90th birthday party. June 4, 2015.

งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด 90 ปี คุณพ่อ 
4 มิถุนายน 2558
Dad’s 90th birthday party. June 4, 2015.

อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม พาคุณพ่อ คุณแม่ไปรับประทาน
ข้าวแช่ ร้านจิม ทอมป์สัน 16 พฤษภาคม 2558
Kao-chae (rice in ice water) lunch. 
Jim Thompson restaurant. May 16, 2015.

อุ้ม เต้ย พาไปชมละคร มังกรสลัดเกล็ด เดอะมิวสิคัล
30 พฤษภาคม 2558
Watch musical play. May 30, 2015.

คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ณ ขณะนั้น ) และคณะ กรุณาจัดงานเลี้ยงฉลอง
วันคล้ายวันเกิด 90 ปี คุณพ่อ 4 มิถุนายน 2558
Mr. Chatchai Promlert, Permanent Secretary, Ministry of Interior
(Director General, Department of Disaster Prevention and Mitigation 
at that time) kindly hosts Dad’s 90th birthday party. June 4, 2015.
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เค้กงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด 90 ปี คุณพ่อ 
4 มิถุนายน 2558
Dad’s 90th birthday party cake. June 4, 2015.

เยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คุณแม่เคยทำางาน 29 สิงหาคม 2558
Visiting the Bank of Thailand, where Mom used to work. August 29, 2015.

เยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่คุณแม่เคย ทำางาน 29 สิงหาคม 2558
Visiting the Bank of Thailand, where Mom
used to work. August 29, 2015.

วันคล้ายวันเกิด 86 ปี คุณแม่ 15 สิงหาคม 2558
Mom’s 86th birthday. August 15, 2015.

วันคล้ายวันเกิด 86 ปี คุณแม่ 15 สิงหาคม 2558
Mom’s 86th birthday. August 15, 2015.      
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หน้าห้องที่คุณแม่เคยทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
29 สิงหาคม 2558
In front of Mom’s office at the Bank of Thailand, 
where Mom used to work. August 29, 2015.

คุณพ่อไปเยี่ยมคุณแม่เป็นปอดบวม 26 ตุลาคม 2558
Dad visits Mom, who had pneumonia.
October 26, 2015.

ตู๋ป้อนนำ้าคุณแม่ 28 ตุลาคม 2558
Too feeds water to Mom. October 28, 2015.

เยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คุณแม่เคยทำางาน 
29 สิงหาคม 2558
Visiting the Bank of Thailand, where Mom
used to work. August 29, 2015.

คุณพ่อ ตู๋ จิม อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม เอก 
(คุณแม่ไม่สบาย) 24 ตุลาคม 2558
Dad, Too, Jim, Oum, Toey, Oey, Um, Ake
(Mom was not well). October 24, 2015.

แสดงความยินดี ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ภรรยาคุณประภากร สมิติ 
อดีต ผวจ.ชัยภูมิ 6 กันยายน 2558
Congratulating ML Puntarik Samitti, Permanent Secre-
tary of Ministry of Labor, wife of Mr. 
Prapakorn Samitti, former governor of Chaiyapoom. 
September 6, 2015
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คุณแม่ ตู๋ จิม อุ้ม เต้ย 28 ตุลาคม 2558
Mom, Too, Jim, Oum, Toey. October 28, 2015.

ทำาบุญสงกรานต์ และกราบบรรพบุรษุ “ชัยนาม”
วัดทองนพคุณ 26 มีนาคม 2559
Songkran & paying respect to “Jayanama”
ancestors, Thong Noppakhun Temple,
Bangkok. March 26, 2016.

กราบบรรพบรษุ “อังคณารักษ์” วัดพานทอง 
6 เมษายน 25ุ59
Paying respect to “Angkanarak” 
ancestors at Phan Thong Temple. April 6, 2016.

คุณพ่อล้มไปทำาแผล 11 พฤศจิกายน 2558
Dad falls, goes to hospital. November 11, 2015.

คุณแม่ออกจากโรงพยาบาล 2 พฤศจิกายน 2558
Mom discharged from hospital. November 2, 2015

อั้มเยี่ยมคุณย่า 1 พฤศจิกายน 2558
Um visits Grandma. November 1, 2015.
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กราบบรรพบุรษุ “อังคณารักษ์” วัดพานทอง 6 เมษายน 2559
Paying respect to “Angkanarak” ancestors at Phan Thong Temple. April 6, 2016.

ฉลองครบรอบแต่งงาน 60 ปี 23 เมษายน 2559
Celebrating their 60th Wedding Anniversary. April 23, 2016

433



อาหารกลางวันรวบยอดวันเกิด เอ้ย อั้ม 
17 กรกฎาคม 2559
Family lunch for Oey and Um’s birthdays.
July 17, 2016.

อ่านหนังสือพิมพ์หน้าบ้าน 20 ตุลาคม 2559
Reading the newspaper at home. October 20, 2016.

อั้มรับพระราชทานปริญญาบัตร 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ตุลาคม 2559
Um receives Bachelor of Engineering,
Chulalongkorn University. October 20, 2016.

วันคล้ายวันเกิด 87 ปี คุณแม่ 15 สิงหาคม 2559
Mom’s 87th birthday lunch. August 15, 2016

ครอบครัว อังคณารักษ์ กับ ญาติ 11 กันยายน 2559
The Angkanaraks and relatives. September 11, 2016.

ครอบครัว อังคณารักษ์ 11 กันยายน 2559
The Angkanaraks. September 11, 2016
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อั้มขออโหสิกรรมก่อนบวช 27 มิถุนายน 2560
Um asks for forgiveness before Buddhist ordination. June 27, 2017.

ฉลองปีใหม่ 2 มกราคม 2560
New Year’s lunch. January 2, 2017.

หน้าร้านแฮร์รอด 2 มกราคม 2560
At Harrods Thailand. January 2, 2017.

วันคล้ายวันเกิด 92 ปี คุณปู่ 4 มิถุนายน 2560
Grandpa’s 92nd birthday lunch. June 4, 2017

ฉลองครบรอบแต่งงาน 61 ปี. 23 เมษายน 2560.
Celebrating their 61st Wedding Anniversary. 
April 23, 2017.
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อั้มลาบวช 27 มิถุนายน 2560
Um preparing to enter Buddhist ordination. June 27, 2017

คุณย่ากับนาคอั้ม 6 กรกฎาคม 2560
Grandma and Um. July 6, 2017.

พระปุญฺญรกฺขิโต (พระอั้ม) คุณย่า อุ้ม-เต้ย
Buddhist monk Um with Grandma, Oum,Toey. 
July 6, 2017.

คุณย่ากับนาคอั้ม 6 กรกฎาคม 2560
Grandma and Um. July 6, 2017.

คุณย่าขลิบผมอั้ม 6 กรกฎาคม 2560
Grandma clips Um’s hair prior to ordination. 
July 6, 2017
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ถวายภัตตาหารเช้าพระอั้ม 30 กรกฎาคม 2560
Offering breakfast to monk Um. July 30, 2017.

เอ้ย รับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) เกียรตินิยม นิด้า
30 มกราคม 2561
Oey receives Master of Science in Human Resource &
Organization Development, with honors, NIDA.
January 30, 2018.

คุณพ่อ-คุณแม่ 23 พฤศจิกายน 2560
Dad & Mom. November 23, 2017.

ทำาบุญพระอั้ม วันคล้ายวันเกิด 88 ปี คุณย่า 
15 สิงหาคม 2560
Making merit at Grandma’s 88th birthday 
with monk Um. August 15, 2017.

พระอั้ม คุณปู่ คุณย่า อุ้ม เต้ย เอ้ย 3 กันยายน 2560
Monk Um, Grandpa, Grandma, Oum, Toey, Oey. 

September 3, 2017.
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คุณแม่ ฉลองวันเกิดตู๋กับจิมล่วงหน้า 16 มิถุนายน 2561
Mom celebrates Too & Jim’s early birthday party. 
June 16, 2018

ทำาบุญสงกรานต์ และกราบบรรพบุรษุ “ชัยนาม”
วัดทองนพคุณ 24 มีนาคม 2561
Songkran & paying respect to “Jayanama” ancestors, 
Thong Noppakhun Temple. March 24, 2018.

คุณแม่กับเต้ย 26 เมษายน 2561
Mom and Toey. April 26, 2018.

สงกรานต์ 13 เมษายน 2561
Songkran. April 13, 2018

อ้ัม รดน้ำาขอพร สงกรานต์ 13 เมษายน 2561
Songkran. April 13, 2018

เอ้ย รดน้ำาขอพร สงกรานต์ 13 เมษายน 2561
Songkran. April 13, 2018
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สงกรานต์ 13 เมษายน 2561
Songkran. April 13, 2018

คุณแม่ กลับจากโรงพยาบาล 5 เมษายน 2562
Mom returns home. April 5, 2019.

ทำาบุญสงกรานต์ และกราบบรรพบุรุษ “ชัยนาม”
วัดทองนพคณุ 23 มีนาคม 2562
Songkran & paying respect to “Jayanama” ancestors at Thong 
Noppakhun Temple. March 23, 2019

อ้ัมเย่ียมคุณย่า 1 เมษายน 2562
Um visits Grandma. April 1, 2019.

คุณแม่ล้มแขนซ้ายหัก 31 มีนาคม 2562
Mom falls, left arm broken. 
March 31, 2019.

นำาผ้าพันคอบาติกจาก
อินโดนีเซียมาฝากคุณแม่

วันคล้ายวันเกิด 89 ปี 
คุณแม่ 15 สิงหาคม 2561 

คุณแม่ถาม “เม่ือไหร่จะย้าย
กลับมาเมืองไทย”

Mom’s 89th birthday. 
August 15, 2018.

วันคล้ายวันเกิด 89 ปี 
คุณแม่ 15 สิงหาคม 2561
Mom’s 89th birthday. 
August 15, 2018.
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เต้ย รดน้ำาขอพร สงกรานต์ 14 เมษายน 2562
Songkran. April 14, 2019.

คุณแม่พูดโทรศัพท์กับตู๋ 20 เมษายน 2562
Mom on the phone with Too. 

April 20, 2019.

คุณพ่อเจ็บเข่าจาก pseudo-gout ไปพบแพทย์
22 เมษายน 2562
Dad sees doctor due to pseudo-gout. 
April 22, 2019.

อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม ร่วมรับประทานข้าวแช่ที่บ้าน 
วันครอบครัว 14 เมษายน 2562
Kao-chae (rice in ice water) lunch at home. 
April 14, 2019.

คุณพ่อพูดโทรศัพท์กับตู๋ 20 เมษายน 2562
Dad on the phone with Too. April 20, 2019.

คุณแม่พบแพทย์ติดตามผลที่แขนหัก 21 เมษายน 2562
Mom’s follow-up at the hospital. April 21, 2019.
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คุณแม่ถอดเฝือกแล้ว 29 พฤษภาคม 2562
Mom’s cast has been removed. May 29, 2019.

อุ้ม เต้ย กราบคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ 
12 สิงหาคม 2562
Thai Mother’s Day. August 12, 2019

อุ้มทำา Bouillabaisse อาหารจานโปรดคุณพ่อคุณแม่วันคล้ายวันเกิด 94 ปี คุณพ่อ 4 มิถุนายน 2562
Oum cooks Bouillabaisse, their favorite dish, on Dad’s 94th birthday. June 4, 2019.

อุ้มป้อนอาหารคุณแม่ 25 เมษายน 2562
Oum spoon-feeds Mom. April 25, 2019.

คุณแม่พบแพทย์ติดตามผล แขนหายดีแล้ว
7 กรกฎาคม 2562
Mom’s follow-up. Broken arm is healed.
July 7, 2019.
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เต้ย ป้อนโจ๊กป่ันคุณพ่อ 4 เมษายน 2563
Toey spoon-feeds Dad with blended

porridge. April 4, 2020.

เข้าโรงพยาบาลพญาไท 2. 26 มีนาคม 2563
Admitted to Phaya Thai 2 Hospital. 

March 26, 2020.

13 ธันวาคม 2562
December 13, 2019.

คุณแม่เพิ่งไปทำาผม 13 สิงหาคม 2562
Mom’s just back from 
hairdressing salon. August 13, 2019.

พบแพทย์ตามวาระ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
13 มกราคม 2563

Scheduled hospital visit. Phramongkutklao
Hospital. January 13, 2020.

ทานอาหารไม่สะดวก 26 มีนาคม 2563 
จึงพาไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไท 2
Difficulty swallowing. March 26, 2020. 

Taken to Emergency Room, Phayathai 2 Hospital.

442



เต้ยป้อนโจ๊กป่ันคุณพ่อ 10 เมษายน 2563
Toey spoon-feeds Dad with blended
porridge. April 10, 2020.

คุณแม่นอนพัก สงกรานต์ 13 เมษายน 2563
Mom takes a  nap. Songkran. April 13, 2020.

คุณย่ากับอ้ัม 14 เมษายน 2563
Grandma & Um. April 14, 2020

เอก - ศุภกร ทิมจรัส นอนเฝ้าคุณลุง 
4 เมษายน 2563
Ake (Suphakorn Timcharas) stays
overnight with uncle. April 4, 2020.

คุณย่ากับอั้ม 11 เมษายน 2563
Grandma & Um. April 11, 2020.

ฟื้นฟู 14 เมษายน 2563
Rehabilitation. April 14, 2020.

443



นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุณาเป็นประธาน
ในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 18 เมษายน 2563
Mr. Chatchai Promlert, Permanent Secretary, Ministry of Interior 
kindly presides at the royal funeral. April 18, 2020.

17 เมษายน 2563 คุณพ่อออกซิเจนตำ่า จึงพากลับไปโรงพยาบาล
April 17, 2020, oxygen level depleted, Dad has to be taken 
back to the hospital.

ห่มผ้า 3 ร. ตามคำาสั่งคุณพ่อ 
18 เมษายน 2563
Covering Dad with the 3Rs blanket as 
per his instructions. April 18, 2020.

คุณพ่อ ออกจากโรงพยาบาล 
15 เมษายน 2563
Dad discharged from the hospital. 
April 15, 2020.

เต้ยรับพระราชทาน
น้ำาหลวงอาบศพ 

18 เมษายน 2563
Toey receives royal water. 

April 18, 2020.

เต้ยกับเอก ขอพระราชทาน
น้ำาหลวงอาบศพ 
18 เมษายน 2563
Toey & Ake requesting 
royal water for
body ablution. 
April 18, 2020.
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อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม 18 เมษายน 2563
Oum, Toey, Oey, Um. April 18, 2020.

ญาติๆ 18 เมษายน 2563
Relatives. April 18, 2020.

เอ้ย อั้ม พิธีรดน้ำาศพ 18 เมษายน 2563
Oey and Um. Ablution ceremony. April 18, 2020.

บรรจุศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
18 เมษายน 2563 ภาพนี้นำามาจาก

ฝาผนังบ้าน ตามที่คุณพ่อสั่งไว ้
Wat Makut Kasatriyaram. April 18, 2020.

นายวิญญู อังคณารักษ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. 3
Dr. Winyu Angkanarak, most illustrious royal decorations.

พิธีพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ 18 เมษายน 2563
Royal Ablution Ceremony. April 18, 2020.
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ทำาบุญครบรอบ 7 วันคุณพ่อ 25 เมษายน 2563
Dad’s seventh-day religious ceremony.
April 25, 2020.

ทำาภาพใหม่คุณพ่อไปเปล่ียนท่ีวัด
เพราะคุณแม่ถามถึงภาพเดิมท่ีผนังบ้าน 

21 เมษายน 2563
Replacing Dad’s photo because Mom asked 

why the photo at home was missing. 
April 21, 2020.

อุ้ม เต้ย เอ้ย อ้ัม เอก 25 เมษายน 2563
Oum, Toey, Oey, Um, Ake. April 25, 2020.

นำาภาพเดิมคุณพ่อมาติดคืนที่ผนังบ้าน 
21 เมษายน 2563
Bringing Dad’s photo back home. April 21, 2020.

คุณแม่กับเต้ย 19 เมษายน 2563
Mom and Toey. April 19, 2020.

อุ้ม เต้ย เอ้ย อั้ม 25 เมษายน 2563
Oum, Toey, Oey, Um. April 25, 2020.
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คุณย่า เต้ย อั้ม 27 พฤษภาคม 2563
Grandma, Toey, Um. May 27, 2020.

คุณแม่บอกว่า ดอกไม้บ้านนี้สวยนะ 4 พฤษภาคม 2563
Mom says, “There are beautiful flowers at our home.” 
May 4, 2020.

อุ้ม ป้อนโจ๊กป่ันคุณแม่ 30 พฤษภาคม 2563
Oum spoon-feeds Mom with blended
porridge. May 30, 2020.

เต้ยรับพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ 
31 พฤษภาคม 2563
Toey receives royal water. May 31, 2020.

คุณแม่ยิ้ม 27 พฤษภาคม 2563
Mom smiles. May 27, 2020

เต้ยกับเอก ขอพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ 
31 พฤษภาคม 2563
Toey & Ake requesting royal water for
body ablution. May 31, 2020.
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คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ ท.ม., จ.จ., ภ.ป.ร. 4
Khunying Supang Angkanarak, most
illustrious royal decorations

ญาติๆ 31 พฤษภาคม 2563
Relatives. May 31, 2020.

บรรจุคุณแม่ไว้ข้างๆ คุณพ่อ 
31 พฤษภาคม 2563
Dad and Mom together. May 31, 2020.

ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ กระทรวงมหาดไทย 31
พฤษภาคม 2563
Executive officers, Ministry of Interior. May 31, 2020

อุ้ม เต้ย เอ้ย เอก 31 พฤษภาคม 2563
Oum, Toey, Oey, Ake. May 31 2020.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรุณาเป็นประธานในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
31 พฤษภาคม 2563
Mr. Chatchai Promlert, Permanent Secretary, 
Ministry of Interior kindly presides at the royal 
funeral. May 31, 2020.
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เต้ย เอก รับหมายรับส่ังท่ีสำานักพระราชวัง  24 สิงหาคม 2563
Toey and Ake receive the royal command from the 
Bureau of the Royal Household, August 24, 2020

ทำาบุญ วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ 
16 สิงหาคม 2563

Mom’s birthday religious ceremony.
August 16, 2020.

ทำาบุญ 7 วันคุณแม่ 50 วันคุณพ่อ 
และ วันคล้ายวันเกิดคุณพ่อ 6 มิถุนายน 2563
Mom’s seventh day, Dad’s fiftieth day, 
and Dad’s birthday religious ceremony. June 6, 2020.

ทำาบุญ วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ 16 สิงหาคม 2563
Mom’s birthday religious ceremony.
August 16, 2020.
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นายกองใหญ่ ดร. วิญญู อังคณารักษ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. 3
4 มิถุนายน 2468 - 17 เมษายน 2563

นายกองโท คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์
 ท.ม., จ.จ., ภ.ป.ร. 4

15 สิงหาคม 2472 – 30 พฤษภาคม 2563
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