


งานพระราชทานเพลิงศพ

นายวิญญู อังคณารักษ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. 3

ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น.
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สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
	 เมื่อนายวิญญู	อังคณารักษ์	ม.ป.ช.,	ม.ว.ม.,	ท.จ.,	ภ.ป.ร.	๓	กราบถวายบังคมลา 

ถึงแก่อนิจกรรม	 เน่ืองจากภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรง	 ณ	 โรงพยาบาลพญาไท	 ๒	

เขตพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 ๑๗	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๘.๔๒	 น.	 

	 วันเสาร์ที่	๑๘	เมษายน	๒๕๖๓	เวลา	๑๗.๐๐	น.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

มพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม	พระราชทานน้ำาหลวงอาบศพพรอ้มดว้ย 

เครือ่งเกียรตยิศประกอบศพ	ณ	ศาลา	๕	วัดมกฏุกษตัรยิาราม	เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร	

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ		พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม	ฉัตรเบญจาตั้งประดับ	ปี่	

กลองชนะ	 ประโคมเวลาพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ	 มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เวลากลางคืน	กำาหนด	๓	คืน		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	

พระราชทานเพลิงศพ	ณ	เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม	

	 วันพุธที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เชิญหีบศพออกตั้งบำาเพ็ญกุศล	 

ณ	ศาลา	๑๐	วดัมกฏุกษตัรยิาราม	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้	ฯ	พระราชทานโกศแปดเหล่ียม	 

ฉัตรเบญจาตั้งประดับ	

	 วนัอาทติยท์ี	่๖	ธนัวาคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๕.๓๐	น.	เชญิโกศศพแหเ่วยีนเมร	ุแลว้เชญิขึน้ 

ตั้งบนจิตกาธาน

	 เวลา	 ๑๗.๓๐	 น.	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 

เจา้ฟา้มหาจักรสีรินิธร	มหาวชริาลงกรณวรราชภกัด	ีสิรกิจิการณิพีรียพฒัน	รฐัสีมาคณุากร

ปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

	 หากนายวญิญ	ูองัคณารกัษ	์จกัทราบไดด้ว้ยญาณวถิใีด	คงจะมคีวามปติชิืน่ชมโสมนสั	 

และซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระ

สุดท้ายแห่งชีวิต

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	 กราบถวายบังคมแทบเบื้อง 

พระยคุลบาท	ดว้ยความจงรกัภกัด	ีและสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้หาทีส่ดุมไิด	้ 

และขอเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม	 เพื่อเป็นสิริมงคล 

แก่วงศ์ตระกูลตราบชั่วกาลนาน

ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.เจมส์ วิชาร์ต – นางชนิดา อังคณารักษ์

นายกิดากร – นางประภัสสร อังคณารักษ์

นางสาวกรวรรณ อังคณารักษ์

นายภรัณยุ อังคณารักษ์
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ประวัติ 

นายวิญญู อังคณารักษ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. 3

	 นายวญิญ	ูองัคณารกัษ	์เกดิทีบ่า้นพานทอง	อำาเภอพานทอง	จงัหวดัชลบรุ	ีเมือ่วนัพฤหสับด	ี 

ท่ี	 4	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2468	 ตรงกับวันขึ้น	 14	 ค่ำา	 เดือน	 7	 ปีฉลู	 เวลาประมาณ	 18.30	 น.	 

นายวิญญู	อังคณารักษ์	เป็นบุตรของนายถวิล		และนางล้วนลักษณ์		อังคณารักษ์		มีพี่น้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน	3	คน	คือ

	 •	 นางวิรัชพรรณ	(อังคณารักษ์)	โชติสุต	(ถึงแก่กรรม)	สมรสกับพันเอก	(พิเศษ)	

	 	 ประสาท	โชติสุต	(ถึงแก่กรรม)

	 •	 เด็กชายวิวัฒน์	อังคณารักษ์	(ถึงแก่กรรมแต่ยังเยาว์)

	 •	 นายวัชรินทร์	อังคณารักษ์	(ถึงแก่กรรม)

การศึกษาอบรม

	 2474	–	2477	 โรงเรียนประจำาอำาเภอพานทอง		สำาเร็จชั้นประถม	4

	 2478	–	2481	 โรงเรียนประจำาจังหวัดลพบุรี	 	 “พระนารายณ์”	 และ	 “พิบูลวิทยาลัย”	 

	 	 	 สำาเร็จชั้นมัธยม	4

	 2482	–	2483	 โรงเรียนประจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	“อยุธยาวิทยาลัย”	

	 	 	 สำาเร็จชั้นมัธยม	6	

	 2484	–	2485	 โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	 

	 	 	 สำาเร็จเตรียมปริญญา

	 2486	–	2489	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	สำาเร็จปริญญาตรี	

	 	 	 เป็น	“ธรรมศาสตร์บัณฑิต”	

	 2490	–	2492	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	สำาเร็จปริญญาโท	

	 	 	 เป็น	“รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต”

	 2494	–	2498	 LONDON	 SCHOOL	 OF	 ECONOMICS	 AND	 POLITICAL	 

	 	 	 SCIENCE,	 UNIVERSITY	 OF	 LONDON,	 MASTER	 OF	 SCIENCE	 

	 	 	 (COMPARATIVE	 LOCAL	 GOVERNMENT)	 เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว	 

	 	 	 ฝกึงานกบัองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ในระดบัตา่ง	ๆ 	ในประเทศองักฤษ 

	 	 	 และไอร์แลนด์อีก	1	ปี

	 2500	 ประกาศนียบัตรการสืบสวนสอบสวนชั้นสัญญาบัตร		

	 	 	 โรงเรียนสืบสวน	กรมตำารวจ
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	 2501	 ดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่น	และการเลือกตั้ง	ที่ประเทศออสเตรเลีย	 

	 	 	 ภายใต้แผนการโคลอมโบ

	 2502	 ประกาศนียบัตรผู้ฝึกอบรมข้าราชการ	 (TRAINING	 DIRECTOR)	 

	 	 	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 2503	 ประกาศนียบัตร	PERSONNEL	MANAGEMENT	FOR	EXECUTIVES,	 

	 	 	 DEPARTMENT	OF	THE	ARMY,	U.S.A.

	 2503	 ประกาศนียบัตรการพัฒนาชุมชน	 UNIVERSITY	 OF	 CALIFORNIA	 

	 	 	 และดูงานที่ประเทศปอตโตริโก	และจาเมกา

	 2507	 ประกาศนียบัตรวิชาผู้กำากับลูกเสือสามัญขั้น	 WOODBADGE	 

	 	 	 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	 และ	 ASSISTANT	 DEPUTY	 CAMP	 CHIEF	 

	 	 	 (2511)	DEPUTY	CAMP	CHIEF	(2514)

	 2507	 ประกาศนียบัตรสัมมนาพัฒนานักบริหารระดับอธิบดี	รุ่น	12	

	 	 	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศศาสตร์

	 2510	 ดงูานการเลอืกต้ังและการจดัระบบพรรคการเมืองในประเทศฟลิิปปนิส์

	 2513	 ปริญญาบัตรกับเข็มรัฎฐาภิรักษ์	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่น	13	

	 2520	 ดูงานการป้องกันฝ่ายพลเรือน	ประเทศอินโดนีเซีย

	 2520	 ดูงานการเลือกตั้ง	ประเทศอิสราเอล

	 2520	 รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 2522	 ดูงานการพัฒนาชนบท	ประเทศออสเตรเลีย

การอุปสมบท 

	 อปุสมบททีว่ดัโพธสิมภรณ	์จงัหวดัอดุรธาน	ีเมือ่วนัที	่1	กรกฎาคม	2492	เปน็เวลา	1	พรรษา	 

โดยมี	 พระธรรมเจดีย์เป็นพระอุปัชฌาย์	 ลัทธิวิหาริกท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์	 หมายเลข	 1852	 

ได้รับนามฉายาว่า	มหาวิญญู	ภิกขุ

ชีวิตครอบครัว

	 นายวิญญู 	 อั งคณารักษ์ 	 ได้ทำ าการมงคลสมรสกับนางสาวสุภางค์ 	 ชัยนาม	 

(คุณหญิง	 สุภางค์	 อังคณารักษ์	 ท.ม.,	 จ.จ.,	 ภ.ป.ร.	 4)	 ธิดาพระยาอุภัยพิพากษา	 

(เกลื่อน	ชัยนาม)	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2499	มีธิดาและบุตร	คือ	

	 •	 นางสาวชนิดา	 อังคณารักษ์	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

	 	 ประกอบพิธีสมรสพระราชทานกับ	DR.	JAMES	FRED	WISHART,	DEPARTMENT	 

	 	 OF	CHEMISTRY,		BROOKHAVEN	NATIONAL	LABORATORY,	NEW	YORK,	U.S.A.

	 •	 นายกดิากร	องัคณารกัษ	์	ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มประกอบ 

	 	 พิธีสมรสพระราชทานกับ	 นางสาวประภัสสร	 เศรษฐบุตร	 มีธิดาและบุตร	 คือ	 

	 	 นางสาวกรวรรณ		อังคณารักษ์		และ	นายภรัณยุ		อังคณารักษ์
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การรับราชการและการทำางาน

	 14		มกราคม	2490	 ประจำาแผนก	กองร่างกฎหมาย	คณะกรรมการกฤษฎีกา	

	 	 	 	 	 สำานักนายกรัฐมนตรี

	 1	มกราคม	2491		 ผู้ตรวจการเทศบาลจังหวัดปทุมธานี

	 19	เมษายน	2492	 ประจำาแผนกอำานวยการ	กองควบคุมเทศบาล	กรมมหาดไทย

	 23	สิงหาคม	2498	 หัวหน้าแผนกสภาจังหวัด	กองการปกครอง	กรมมหาดไทย

	 22	มิถุนายน	2500	 หัวหน้าแผนกสภาจังหวัดและสภาตำาบล	กองราชการส่วนท้องถิ่น	 

	 	 	 	 	 กรมมหาดไทย

	 18	มกราคม	2501	 หัวหน้ากองวิชาการ	กรมมหาดไทย

	 23	มีนาคม	2503	 ปฏิบัติราชการในหน้าที่หัวหน้ากองฝึกอบรม	อีกตำาแหน่งหนึ่ง

	 28	ธันวาคม	2503	 ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และนายกเทศมนตรีเมืองนคร 

	 	 	 	 	 ศรีอยุธยา

	 16	กันยายน	2504	 นายอำาเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง

	 1	มกราคม	2505		 ปลัดจังหวัดภูเก็ต	และนายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต

	 1	กุมภาพันธ์	2505	 เลขานุการกรมมหาดไทย

	 1	ตุลาคม	2505	 	 เลขานุการกรมการปกครอง

	 4	มีนาคม	2507			 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

	 26	มกราคม	2509			 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

	 10	เมษายน	2511			 รองอธิบดีกรมการปกครอง

	 15	ธันวาคม	2514	 ผูว้า่ราชการนครหลวงกรงุเทพธนบรุ	ีและนายกเทศมนตรเีทศบาล 

	 	 	 	 	 นครหลวง

	 1	มกราคม	2516		 ผูอ้ำานวยการสำานกันโยบายและแผนมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย

	 1	ตุลาคม	2516	 	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 1	ตุลาคม	2518	 	 อธิบดีกรมการปกครอง

	 1	ตุลาคม	2520	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 1	กรกฎาคม	2525	 ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอย่างอื่น

	 8	สิงหาคม	2525		 ศาตราจารย์วิชารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ	 (VISITING	 

	 	 	 	 	 PROFESSOR,	 COMPARATIVE	 PUBLIC	 ADMINISTRATION)	 

	 	 	 	 	 GOLDEN	GATE	UNIVERSITY,	CALIFORNIA,	U.S.A.

	 10	มกราคม	2528	 ครบสัญญา	เดินทางกลับประเทศไทย
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ราชการพิเศษ

	 •	 อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 
	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 ผู้บรรยายในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	 โรงเรียน 
	 	 เสนาธกิารทหารอากาศ	วทิยาลยัการทพับก	วิทยาลัยการทพัเรอื	วิทยาลัยการทพัอากาศ	 

	 	 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 •	 ผูน้ำาอภปิรายในการฝกึอบรมและสัมมนาของกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานตา่งๆ	 

	 	 หลายแห่ง

	 •	 บรรณาธิการนิตยสาร	“เทศาภิบาล”	นิตยสาร	“ท้องถ่ิน”	และนิตยสาร	“กำานันผู้ใหญ่บ้าน”

	 •	 ผู้บังคับการกองกำาลังพลเรือน	ตำารวจ	ทหาร	(ผบ.พตท.)	จังหวัดอุดรธานี

	 •	 รองหัวหน้าฝ่ายอำานวยการ	หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ	ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการ	 

	 	 กองอาสารักษาดินแดน

	 •	 รอง	เสธ.	รมน.	ฝพร.,	หน.	ฝปพ.	กอ.	รมน.,	รอง	ผอ.	ปค.	ฝพร.

	 •	 หัวหน้าคณะผู้แทนหรือร่วมในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับประเทศต่างๆ	 

	 	 หลายครั้ง

	 •	 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	 •	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	3	สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

	 •	 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย	 2493

	 •	 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก	 2499

	 •	 เหรียญราชการชายแดน	 2506

	 •	 เหรียญกาชาดสมนาคุณ	ชั้น	2	 2506

	 •	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	 2508

	 •	 เหรียญลูกเสือสดุดี	 2508	

	 •	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก	 2509

	 •	 เหรียญกาชาดสมนาคุณ	ชั้น	1	 2510

	 •	 เหรียญรัตนาภรณ์	ชั้น	3	 2511

	 •	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	 2511

	 •	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	 2513

	 •	 เหรียญพิทักษ์เสรีชน	 2514

	 •	 THE	MOST	EXCELLENT	 2515

	 	 ORDER	OF	THE	BRITISH	EMPIRE	
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	 •	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 2515

	 •	 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	 2515

	 •	 ประถมาภรณ์ช้างเผือก	 2518

	 •	 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	 2519

	 •	 เหรียญราชรุจิทอง	 2520

	 •	 มหาวชิรมงกุฎ		 2520

	 •	 ทุติยจุลจอมเกล้า	 2521

	 •	 เหรียญพิทักษ์เสรีชน	ชั้น	1	 2521

	 •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	 2522

ยศ

	 1	 	 พฤษภาคม	2500	 นายหมวดเอก	 กองอาสารักษาดินแดน

	 16		 เมษายน	2505	 นายกองตรี	 กองอาสารักษาดินแดน

	 10		 กุมภาพันธ์	2508	 นายกองเอก	 กองอาสารักษาดินแดน

	 23		 พฤศจิกายน	2520	 นายกองใหญ่	 กองอาสารักษาดินแดน
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คำาประกาศสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา 2519

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2520
                                                 ******

	 นายวิญญู	 อังคณารักษ์	 เกิดที่จังหวัดชลบุรี	 ปัจจุบันอายุ	 52	 ปี	 สำาเร็จการศึกษาเป็น

ธรรมศาสตร์บัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2490	 

สำาเร็จการศึกษาเป็นรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2493	 	 สำาเร็จปริญญา	MASTER	OF	 

SCIENCE	 (COMPARATIVE	 LOCAL	 GOVERNMENT)	 จาก	 UNIVERSITY	 OF	 LONDON	 

เมื่อ	 พ.ศ.	 2498	 	 และได้ผ่านการศึกษาดูงานในระดับต่างๆ 	 ในต่างประเทศและในประเทศ 

อีกหลายครั้ง	 เริ่มรับราชการในตำาแหน่งผู้ตรวจการเทศบาลจังหวัดปทุมธานี	 เมื่อ	พ.ศ.	2491		

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ	พ.ศ.	 2507	 เป็นอธิบดีกรมการปกครองเมื่อ	พ.ศ.	 2518	

และไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ปลดักระทรวงมหาดไทย	

เมื่อ	พ.ศ.	2520	

 
	 นายวญิญ	ู	องัคณารกัษ์		เป็นผู้ฝักใฝใ่นการศกึษา	มคีวามสนใจตดิตามศกึษาวิทยาการตา่งๆ 	 

อยู่เสมอ	เป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นสูงหลายแห่ง	เป็นกรรมการตรวจ

วิทยานิพนธ์	 และเป็นอาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งมีบทบาท

ควบคมุและส่งเสรมิทัง้ความก้าวหน้าในทางวิชาการ	และกจิกรรมดา้นอ่ืนๆ	ของคณะอยูต่ลอดมา	 

ท่านมีผลงานปรากฏเป็นเอกสาร	 หนังสือ	 และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 	 อยู่เป็นจำานวนมาก	 เช่น	 

คำาบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง	วิธีทำางานให้ได้ดี	วิทยานิพนธ์วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร	 บทความต่างๆ 	 ทั้งในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 เป็นอาทิ		

นายวิญญู	 อังคณารักษ์	 ไม่เพียงแต่เป็นบัณฑิตผู้ฝักใฝ่ในความก้าวหน้าของวิทยาการ	 และ

เป็นผู้ให้วิชาการในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอน	 ผู้บังคับบัญชา	 ผู้อบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ในการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ	และในดา้นความประพฤตใิหอ้ยูใ่นระเบยีบแบบแผนกรอบศลีธรรม

อันดีเท่าน้ัน	 ท่านยังเป็นนักปกครองที่สามารถ	 เป็นผู้รับผิดชอบสำาคัญในกระทรวงมหาดไทย	 

ซึ่งมีหน่วยงานแผ่ไปทั่วราชอาณาจักร
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	 ความสำาเร็จในชีวิตราชการอันมีขีดความรับผิดชอบเป็นอย่างสูงเช่นนี้	แสดงให้เห็นอย่าง 

เด่นชัดว่า	นายวิญญู	 อังคณารักษ์	 	 เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้	 ประสบการณ์	 มนุษย์สัมพันธ์	 อีกทั้ง 

มีความสามารถในการทีจ่ะประยกุตส์ิง่ตา่งๆ 	ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั	เพือ่ดำาเนนิการในอันทีจ่ะใหเ้กดิ 

ผลดีแกป่ระเทศชาต	ิเปน็บคุคลทีค่วรไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิและเปน็ผูท้รงคณุวฒุสิงูยิง่ในดา้น 

วชิาการและการปกครอง	สมควรทีจ่ะยกยอ่งใหไ้ดร้บัพระราชทานปรญิญารฐัศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต

กิตติมศักดิ์	ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิญญู	อังคณารักษ์	สืบไป

หนังสือ

	 •	 คำาบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ัง	(2499)	พิมพ์คร้ังท่ี	2	(2500)

	 •	 วิธีสอบไล่ให้ได้	(2501)	พิมพ์ครั้งที่	2	(2503)	พิมพ์ครั้งที่	3	(2520)	

	 •	 วิธีทำางานให้ได้ดี	(2507)	พิมพ์ครั้งที่	2	(2516)	พิมพ์ครั้งที่	3	(2519)	

	 	 พิมพ์ครั้งที่	4		(2522)

	 •	 GENERAL	ELECTION	IN	THAILAND	(1957)

	 •	 LOCAL	GOVERNMENT	IN	THAILAND	(1958)

	 •	 วิทยานิพนธ์	ว.ป.อ.	เรื่อง	การปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	เป็นรากฐานของการ 

	 	 รักษาความมั่นคงแห่งชาติ	(2514)

	 •	 กรุงเทพมหานคร		(2516)		เขียนร่วมกับคณะข้าราชการสำานักนโยบายและแผนมหาดไทย

	 •	 เกร็ดการบริหารและการปกครอง	(2518)	

	 •	 หัวอกอธิบดี	(2519)

	 •	 เคนยาซาฟารี	(2531)

	 •	 คุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	5	รอบ	(2532)

	 •	 เที่ยวอังกฤษ	สก็อตแลนด์	(2536)

	 •	 ประสบการณ์นักปกครอง	(2539)	เขียนร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

	 	 ในกระทรวงมหาดไทย

	 •	 วิญญู		อังคณารักษ์	72	ปี	(2540)

	 •	 ผู้ว่าฯ	3	ม.	(2544)

	 •	 หัวอกปลัดกระทรวง	(2544)

	 •	 วิญญู		อังคณารักษ์	80	ปี	(2548)

	 •	 คุณหญิงสุภางค์		อังคณารักษ์	80	ปี	(2552)
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บทความ

	 นายวญิญ	ู	องัคณารกัษ์		ไดเ้ขียนบทความในนติยสารเทศาภบิาล	ทอ้งถิน่		ตว่ย’ตนู		ออนกรนี	 

(นิตยสารกอล์ฟ)	ประมาณ	230	บทความ

สุขภาพอนามัย

	 นายวิญญู	 อังคณารักษ์	 เป็นผู้ที่ชอบออกกำาลังกายโดยสม่ำาเสมอตลอดมา	 เมื่อเด็กๆ	

ชอบเล่นปิงปองมาก	 และเล่นได้ดี	 เมื่ออยู่ชั้นมัธยม	 4	 เคยเป็นแชมป์ปิงปองของโรงเรียน 

พิบูลวิทยาลัย

 

	 เมื่อเริ่มรับราชการ	นายวิญญู	อังคณารักษ์	ก็เริ่มหัดเล่นเทนนิส	และเล่นได้ดีพอสมควร	 

นายวญิญ	ูเลน่เทนนสิอยา่งนอ้ยวนัละ	3	เซต็		เม่ือไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ	ก็เล่นเทนนิสอยา่งน้อย 

สัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 เล่นเทเบิ้ลเทนนิสเกือบทุกวัน	 วันเสาร์	 วันอาทิตย์	 ก็ถีบจักรยานไปเที่ยว

ตามที่ต่างๆ 	 เวลามหาวิทยาลัยปิดเทอมก็ถีบจักรยานทางไกลไปเที่ยวกับเพื่อนๆ 	 ครั้งละ	 

7	วนับา้ง	15	วนับา้ง	ครัง้หนึง่	นายวญิญ	ูองัคณารกัษ	์เคยถบีจกัรยานทางไกล	จากจอหน์	โอ	โกรต๊	 

จุดเหนือสุดของเกาะอังกฤษ	จนถึง	แลนด์’ส์	เอนด์	จุดใต้สุดของเกาะอังกฤษ	ใช้เวลาถึง	21	วัน

 

	 เมื่อสำาเร็จการศึกษา	 กลับมารับราชการต่อ	 นายวิญญู	 อังคณารักษ์	 ก็เล่นเทนนิส 

โดยสม่ำาเสมอตลอดมาเกือ	บทุกวัน	วันละประมาณ	3	เซ็ต		และเล่นเรื่อยมาจนกระทั่งไปเป็น 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอด็	และจงัหวดัอดุรธานี	ทีจ่งัหวดัอดุรธานี	นายวญิญตูอ้งคบคา้สมาคม

กบัชาวตา่งประเทศมาก	จึงไปหดัเลน่กอล์ฟ	และเล่นโดยสม่ำาเสมอเกอืบทกุเชา้	เมือ่ยา้ยกลับมา 

รับราชการในกรุงเทพฯ	นายวิญญู	ก็ยังคงเล่นกอล์ฟโดยสม่ำาเสมอตลอดมา	และเล่นได้ดีมาก

จนกระทั่งเหลือแต้มต่อ	 (HANDICAP)	 5	 เคยชนะการแข่งขันต่างๆ	 มากมาย	 รวมทั้งเคยได้	 

HOLE-IN-ONE	เมื่อ	พ.ศ.	2512

 

	 เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว	 นายวิญญู	 อังคณารักษ์	 เล่นกอล์ฟเกือบทุกวัน	 เข้าร่วม 

การแขง่ขนัของชมรมกอลฟ์ตา่งๆ 	เชน่	ชมรมกอลฟ์ราชสหี	์ชมรมกอลฟ์บานไมรู่โ้รย	และสมาคม

กอลฟ์ผูอ้าวโุสแหง่ประเทศไทยเป็นประจำา	รวมทัง้เคยรว่มเดนิทางไปแขง่ขนัตา่งประเทศหลาย

ครั้ง	เคยไปเล่นกอล์ฟที่	THE	OLD	COURSE	ของ	THE	ROYAL	AND	ANCIENT	GOLF	CLUB	

OF	ST.	ANDREWS	ซึ่งถือกันว่าเป็นเมกกะของนักกอล์ฟทั่วโลก	3	ครั้ง

 

	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2532	 ในการแข่งขันกอล์ฟประเพณี	 ว.ป.อ.	 รวมรุ่น	 

นายวิญญู	อังคณารักษ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	OVERALL	LOW	GROSS	(	34+41=	75	)	
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	 เนือ่งจากลกูๆ	เป็นหลกัเป็นฐานกนัหมดแล้ว	นายวิญญ	ูอังคณารกัษ	์กบัคณุหญิงสุภางค	์ 

จงึหาโอกาสไปทอ่งเทีย่วตามทีต่า่ง 	ๆ		ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยูเ่สมอ	และไดเ้ขยีนเลา่เรือ่ง 

สิ่งต่างๆ 	 ที่น่ารู้น่าสนใจในนิตยสารต่างๆ 	 เป็นประจำา	 การเขียนหนังสือเล่าเรื่องต่างๆ 	 นี้	 

ถือเป็นงานอดิเรกที่นายวิญญู	ชอบมากที่สุดอย่างหนึ่ง

	 เมือ่	พ.ศ.	2533	นายวญิญ	ูองัคณารกัษ	์	ไดร้บัอุบตัเิหตหุมอนรองกระดกูเอวเคล่ือนไปทบั

เสน้ประสาท	ตอ้งเขา้รบัการผา่ตดัฉกุเฉิน	ตัง้แตน้ั่นมา	สุขภาพของนายวิญญู	ก็เริม่ทรดุโทรมลง	 

ไมส่ามารถเลน่กอลฟ์ไดด้เีหมือนอยา่งเคย	จงึคอ่ยๆ 		ลดวนัเลน่กอลฟ์ลง	ประกอบกบัหลานทัง้สอง 

เริม่โตขึน้	จงึหนัมาปลกูผกัปลอดสารพษิ	(ผกักางมุง้)	ใหห้ลานรบัประทาน	ถา้วนัใดไมม่คีนขบัรถ	 

ก็ขับรถรับส่งหลานไปโรงเรียนเอง

 

	 ต่อมา	เมื่อได้รับการบำาบัดรักษาจากนายแพทย์ต่างๆ 		หลายท่าน	อาการดีขึ้น	นายวิญญู

จึงกลับไปเล่นกอล์ฟเป็นประจำาอีกเช่นเคย	 ได้พาเพื่อนๆ 	 ไปเล่นกอล์ฟทั้งในและต่างประเทศ

หลายครั้ง

 

	 เมื่อ	พ.ศ.	2548	นายวิญญู	อังคณารักษ์	มีอายุครบ	80	ปีบริบูรณ์	นายแพทย์หลายท่าน 

ท่ีดูแลเปน็ประจำาแนะนำาไมใ่หข้บัรถเอง	นายวิญญูไดท้ดลองใหค้นขบันำาไปเล่นกอล์ฟกบัเพือ่นๆ	

แต่ไม่สะดวกหลายประการ	 จึงหยุดเล่นกอล์ฟตั้งแต่น้ันมา	 แต่นายวิญญูก็ยังออกกำาลังกาย

สม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกวัน	ตอนเช้ากายบริหาร	30	นาที	ตอนบ่ายว่ายน้ำา	30	นาที	ตอนเย็น

เดินก่อนอาหารและหลังอาหารอีก	30	นาที	

 

	 พ.ศ.	2554	นายวิญญู	เริ่มมีอาการโรคหัวใจ	ได้ทำาบอลลูนและฝังขดลวด 
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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

	 ชว่งท่ีผา่นมา	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+	 

แถมช่วงน้ียังได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	 หรือ	 

เครื่อง	 ventilator	 ที่ใครๆ	 ก็พูดถึงว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม 

เป็นการด่วนทั้งประเทศ	 และทั้งโลก	 เพื่อพยุงชีวิตผู้ป่วยวิกฤติที่ระบบหายใจไม่ทำางาน	 

จากปอดอักเสบ/ปอดบวม	 อันเป็นผลมาจากการติดเชื้อ	 Coronavirus	 ที่มีชื่อเป็นทางการว่า	

COVID-19	ที่กำาลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก	(pandemic) 

เรื่องมีอยู่ว่า...

	 คณุปู	่(คอืคณุปูข่องลกูผม)	/	คณุพ่อผม	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

ก่อนหน้านั้นคือ	 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	คร้ัง	 

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 

และยาดีข้ึนเป็นลำาดับ	 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

กนัวา่ไมอ่นญุาตใหญ้าตนิอนเฝ้าใน	ICU	แตจ่ะจำากดัเวลาเยีย่มเปน็ชว่งๆ)	พอจะเขา้บา้นกต็อ้ง

เปลีย่นชดุก่อนภายนอกตวับ้าน	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	คอืคณุหมอดา้นปอด	ซึง่เปน็เจา้ของไข	้คณุหมอดา้นหวัใจ	 

และ	คุณหมอด้านการติดเชื้อ	ช่วงที่อยู่	ICU	มีอีก	2	ท่านคือคุณหมอด้านลำาไส้	และ	คุณหมอ

ประจำา	ICU	Ward

	 คาดว่าจากนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ	 จนกลับบ้านได้	 ก็โชคดีไปอย่างที่ต้นปีนี้เกษียณพอดี	 

ไม่มีภาระกบัการทำางาน	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	 ซึ่งที่มีขายตามร้านขายยาใหญ่ๆ	 คือ	 ThickenUp	 ของ

เนสทเ์ล	่(ไม่ไดค่้าโฆษณา)	ชือ่เตม็ๆ	คอื	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

	 อีกอย่างคอืการกลนื	ตอ้งกม้หนา้	จะกลนืงา่ยกวา่แหงนหนา้	กอ่นอาหารแตล่ะมือ้	กต็อ้งมี

การบรหิารกลา้มเน้ือดา้นการกลนื	คือลบูคอแถวๆ	ลกูกระเดอืกขึน้	กระตุน้รอบๆ	ปาก	แลบลิน้ 

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

10	ครั้ง	นอกนั้นยังให้พูดออกเสียงเพื่อบริหาร	ซึ่งง่ายสุดคือสวดมนต์	นะโมตัสสะฯ	3	จบโดย

ออกเสียงไม่ใช่สวดในใจ	 และเวลาตื่นอยู่ให้พยายามปิดปากและหายใจทางจมูกลึกๆ	 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	หรอื	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 

อาการดีขึ้นเรื่อยๆ	 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	ถ้าต่ำาหรอือาการพดูผดิปรกตไิป	ใหก้ลับมาพบหมอ	ถา้ปรกติดี 

ก็อีก	2	สัปดาห์กลับมา	follow	up	และ	X-ray	ปอดอีกครั้ง 

	 สรปุวา่อยูโ่รงพยาบาลทัง้หมด	21	วัน	เปน็	ICU	7	วันและหอ้งปรกต	ิ14	วัน	ถึงไดก้ลับมาพกัฟืน้ 

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	ศนูยป์ระสานคุม้ครองสิทธผิูป้ว่ยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิ

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	ซึมลง	เหงือ่แตก	ตวัเยน็	หรอืมอีาการชกัรว่ม	เจบ็หนา้อก

เฉียบพลัน	 รุนแรง	 แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก	 พูดไม่ชัด	 แบบปัจจุบันทันด่วน	 หรือชักต่อเนื่อง 

ไม่หยุด	 หรือมีอาการอื่นร่วม	 ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง 

ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

	 คณุปูอ่อกจากโรงพยาบาลมาบา้นเยน็วนัพธุที	่15	เมษายน	2563	กใ็หน้อนพกั	วดั	อณุหภมู	ิ

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

ชกัจะจำาไมไ่ด	้พอคุณปู่ไดก้ลบัมาพบคุณยา่	คณุยา่นัง่ดทูวีีในหอ้งนอน	คณุปูก่เ็ลยใหห้มนุเกา้อ้ี

คุณย่ากับคุณปู่ให้หันมาเจอกัน	 แล้วคุณปู่ก็บอก	 “คุณหญิง	 พี่วิญกลับมาบ้านแล้วนะ	 คิดถึง 

คุณหญิงมากนะ	 คุณหญิงคิดถึงพี่วิญมั้ย	 ตอนอยู่โรงพยาบาล”	 คุณย่าก็พยักหน้านิดๆ	 

คิดว่าคงจะเข้าใจได้ประมาณหนึ่ง	 เพราะแม้คุณย่าจะจำาผมไม่ค่อยได้แล้ว	 แต่ช่วงที่คุณปู่ 

อยู่โรงพยาบาล	คุณยา่กถ็ามเป็นพักๆ	วา่คณุปูไ่ปไหน	ทำาไมไปนานจงั	มใีครอยูด่ว้ยไหม	เปน็ตน้	

กค็อยตอบวา่ไม่ตอ้งเป็นหว่ง	ลกู	คุณหมอ	คณุพยาบาลดแูลอยู	่เนือ่งจากคณุยา่อ่อนกว่าคณุปู	่ 

4	 ปี	 คุณย่าเรียกคุณปู่ว่าพี่วิญ	 เรียกแทนตัวเองว่าหนู	 ส่วนคุณปู่เรียกคุณย่าว่า	 ’ภางค์	 และ 

เรยีกแทนตวัเองวา่	พีว่ญิ	แตต่ัง้แตเ่มือ่คณุยา่ไดร้บัพระราชทานตราตัง้	คณุปูก็่จะเรยีกคณุยา่ว่า	 

คุณหญิง	เพื่อยกย่องให้เกียรติคุณย่า	คืนวันที่	15	คุณปู่หลับไม่ตลอดดีนัก	หายใจดังเป็นพักๆ	

และมีละเมอบ้าง

	 เช้าวันรุ่งขึน้	วนัพฤหสับดทีี	่16	เมษายน	2563	คณุปูก่ย็งัดโูอเค	ทานอาหารเชา้	อาหารกลางวนั	 

ยังต้องเป็นโจ๊กปั่น	 ที่ภรรยาผมเตรียมให้	 คุณปู่ทานได้ดี	 ช่วงสายๆ	 หลังอาหารเช้า	 ก็ต้องให้ 

คุณปู่น่ังบนเก้าอี้ก่อนสัก	 40	 นาทีเพื่อให้อาหารย่อยดี	 และถ้านอนราบหลังอาหารเร็วไป	 

อาจสำาลกั	ปอดกจ็ะกลบัมาตดิเชือ้อกี	ชว่งทีน่ัง่พกั	คณุปูด่แูขง็แรงมากเลย	พดูคยุไดเ้หมอืนปรกต ิ

ก่อนเข้าโรงพยาบาล	 ซึ่งคุณปู่แม้จะเดินไม่ค่อยได้	 ต้องใช้	 walker	 ส่วนสมองนั้นยังเฉียบอยู่	

ความจำาเกือบเหมือนปรกติ	 แม้ว่าจะสมองจะส่ังการช้าลงบ้าง	 คุณปู่ถามถึงเรื่องค่าใช้จ่าย 

ชว่งอยูโ่รงพยาบาล	ก็เรยีนไปวา่ไม่ตอ้งหว่ง	ลูกๆ	จดัการให	้ซึง่จรงิๆ	กเ็รยีนคณุปูไ่ปหลายรอบแล้ว	 

ว่าพี่สาวพี่เขยได้	 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	ซึง่กแ็จง้ใหค้ณุปูท่ราบเปน็ระยะอยูแ่ล้ว	ส่วนคา่ใชจ้า่ยปกติ 

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	วา่ไมน่า่จะเป็นไปได	้เพราะปรกตลิกูสาวตา่งหากจะไดด้แูลใกลช้ดิพอ่แม่	พดูถงึเรือ่งนี ้

ผมกน็กึไดอ้กีอยา่ง	คณุยา่เคยเลา่วา่มพีระอีกเหมอืนกนัพดูถงึผมตอนเดก็ๆ	ว่า	เขาจะอยูก่บัเรา

ไมน่านนะ	เลน่เอาคณุยา่ใจหาย	คดิวา่ผมจะอายสุัน้	ตายเรว็	แตแ่ลว้กป็รากฎวา่	พอผมเรยีนจบ

มหาวิทยาลัย	ก็แต่งงานกัน	โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อม	 ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน	 แล้วถึงไปเรียนปริญญาโทต่อที่อเมริกา 

ดว้ยกนั	โดยกอ่นแตง่งานกไ็ดบ้วชทีว่ดับวรฯ	โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้	กรมหลวงวชริญาณสงัวร	 

เมื่อครั้งทรงสมณศักดิ์	สมเด็จพระญาณสังวร	ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์	โดยผมบวชไม่เต็มพรรษา	

ไดเ้พยีง	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%	เจา้เครือ่งน้ี 

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

	 วนัศกุร์ที	่17	เมษายน	2563	หลงัคณุปูท่านอาหารเชา้	ราว	8	โมงเศษ	ระหว่างคณุปูน่ัง่พกั	 

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	

เน่ืองจากไม่ใชค่นไขต้ดิเตยีง	ถา้เปน็คนไขต้ดิเตยีง	กใ็ช้รุน่ทีไ่มต่อ้งลดระดบัต่ำาขนาดนีไ้ด	้เปน็ยีห่อ้	

Singha	เป็นบริษัทของคนไทยเรานี่เอง	รุ่นนี้ราคาราว	5	หมื่นเศษ	พร้อมที่นอน	4	นิ้ว	พร้อมทั้ง

ซ้ือผา้ปเูตยีงรดัมมุปทูบัเตยีงทีม่ทีีน่อนลมได	้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	ชว่งนัน้วัด

หลายครัง้	ออกซเิจนกแ็กวง่ๆ	HR	กแ็กวง่ๆ	และไมส่ม่ำาเสมอ	เพือ่ความมัน่ใจว่าเครือ่งรวนหรอืเปลา่	 

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	 คุณหมอบอกให้เพิ่มไปท่ี	 

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	 มาตอนน้ีเมื่อแตะคางเตือนคุณปู่ให้ปิดปากหายใจทางจมูก	 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 ใกล้ชิดมาสิบกว่าปีแล้ว	 

นับถือกันเหมือนญาติ	 เรียกคุณพ่อคุณแม่ผมว่า	 คุณลุงคุณป้า	 ระหว่างอยู่โรงพยาบาล 

ก็มาเยี่ยมแทบทุกวัน	 และยังได้มาค้างเป็นเพื่อนด้วย	 ซึ่งช่วงนั้นผมไม่ได้บอกใครว่าคุณพ่อ

เข้า	 รพ.	 เพราะเกรงว่าไม่สะดวกและเรื่องการติดเชื้อด้วย	 แม้แต่ครอบครัวผมก็ไม่ให้มา	 รพ.	 

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

คณุหมอกอ็อกมาพบอกีครัง้	และบอกวา่จะขออีกรอบ	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

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

กับเอกว่าคืนนี้คงต้องฝากร่างคุณพ่อไว้ท่ีโรงพยาบาลก่อน	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

โทรศพัท์เปล่ียนแปลงไป	กลา่วคอื	หลายทา่นทีม่รีายชือ่ไดร้บัการมอบหมายเรือ่งตา่งๆ	ไดท้ยอย

ถงึแกก่รรมไป	จงึตอ้งมกีารกำาหนดผูร้บัผดิชอบดำาเนินการเรือ่งตา่งๆ	ใหม่เปน็ระยะๆ	นอกจากน้ัน	 
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ทางโรงพยาบาลให้เตรียมสำาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาด้วย	เพื่อไปแจ้งเขตในการ 

ออกใบมรณบัตรวันรุ่งข้ึน	 จากน้ันก็เคล่ือนย้ายคุณพ่อไปที่	 “ห้องพิธีการ”	 ของโรงพยาบาล	 

ซึ่งก็คือห้องดับจิต	ไหว้พระจุดธูปเทียนบอกกล่าวขออนุญาตนำาคุณพ่อมาไว้ในห้องนี้	ตอนนั้น 

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ว่า	 น่าจะต้องเก็บศพไว้นานหลายเดือนทีเดียว	 จนท.	 ก็บอกงั้นต้อง 

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

	 ในส่วนของการแต่งกายน้ี	 คุณพ่อระบุไว้ว่า	 “เครื่องแต่งกายศพใช้เครื่องแบบปกติขาว	 

พ่อได้ประดับเครื่องหมายไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แขวนไว้ในตู้ไม้หัวเตียง	 ถ้าคับใส่ไม่ได้ 

ให้ใช้กรรไกรตัดเสื้อด้านหลังตรงกลางตลอดแนวจะใส่ได้ง่ายขึ้น	 เครื่องหมายที่ประดับมีดังนี้	 

ตือ	 กระดุมครุฑ	 อินทนูข้าราชการพลเรือนสามัญช้ันพิเศษ	 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 

เคารพนับถอืจำานวนมาก	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	เหรยีญเพ่ือใสไ่วใ้นปากตามธรรมเนยีมปฏบิตั	ิ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	กรุณามาเป็นประธานในพิธ	ีซึง่ในวนันัน้กไ็มไ่ดแ้จง้ใครอืน่เพือ่ความสะดวกและความ

ปลอดภัยทางสาธารณสขุกบัทกุฝา่ย	เนือ่งจากภาวะการแพรร่ะบาดของ	COVID-19	ยงัรนุแรงอยู	่

จากน้ันจงึจะกราบบงัคมทลูขอพระราชทานเพลิงศพในภายหลัง	เมือ่สถานการณค์ล่ีคลายลงแล้ว 

	 ทีผ่นงับา้นเรา	มภีาพถา่ยคณุพอ่ในเครือ่งแบบเตม็ยศ	พรอ้มเครือ่งยศพระราชทานประกอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ทุติยจุลจอมเกล้า	กับภาพถ่ายคุณแม่ในชุดไทยจิตรลดา	ประดับเครื่อง

ราชอสิรยิาภรณ	์จตตุถจุลจอมเกลา้	ขนาดสูงประมาณ	1	เมตรเคยีงคูก่นัอยูส่องภาพ	ซึง่คณุพอ่ 

คณุแมเ่คยบอกไวว้า่	เพือ่ความสะดวก	เมือ่ใครถงึแกก่รรมลงกใ็หน้ำาภาพนีไ้ปตัง้ทีง่านศพไดเ้ลย	 

เมื่อได้นำาภาพคุณพ่อไป	 คุณแม่ก็ถามวันละหลายๆ	 ครั้งว่า	 ใครเอารูปคุณปู่ไปไหน	 ซึ่งเราได้

ตกลงกันว่าจะไม่เรียนให้คุณแม่ทราบว่าคุณพ่อจากไปแล้วเพราะเกรงว่าคุณแม่จะเสียกำาลังใจ	

จึงต้องทำาภาพคุณพ่อใหม่ไปไว้ที่วัดแทน	แล้วนำาภาพคุณพ่อกลับมาแขวนไว้ที่เดิม	

 
	 จากน้ันคุณแม่ก็อาการดูทรงๆ	อยู่	แต่เน่ืองจากนับต้ังแต่คุณพ่อไม่ได้รับราชการ	คุณพ่อคุณแม่ 

อยู่ด้วยกันเกอืบ	24	ชัว่โมงมารว่ม	40	ป	ีไปเทีย่วไปไหนมาไหนดว้ยกนัตลอด	ทานอาหารดว้ยกนั 

ทุกมื้อ	ช่วงก่อนอาหารเย็นก็จะออกไปนั่งหน้าบ้านริมสระว่ายน้ำาด้วยกันทุกวัน	ถึงแม้ความจำา

ของคณุแมจ่ะทรดุลงไปมาก	คณุแมก่ย็งัถามถึงคณุพอ่เปน็ระยะๆ	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	

อุ้มกับผมกเ็ลยชว่ยกนัปอ้น	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	

 	 	
	 เมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้ว	 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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รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา และราชอาคันตุกะหลายครั้ง
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พิธีพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ

และ

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่	18	เมษายน	2563
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ภาพนี้ถ่ายโดย คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544

ในงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองคุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ 

มีอายุครบ 6 รอบ 72 ปี
40



ไว้อาลัย

แด่

ดร. วิญญู อังคณารักษ์
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อัปปมาทกถา
	 บุคคลผู้ปรารถนาความเจริญในชีวิตนั้น	 ย่อมดำาเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท	 
ไม่มัวเมาในวัย	 ไม่มัวเมาในความไม่มีโรค	 และไม่มัวเมาในชีวิต	 โดยไม่คิดว่า	 เรายังหนุ่มสาว	 
จะอยูไ่ปอกีนาน	รา่งกายของเรายงัแขง็แรงด	ีไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็	หรอืไมม่องเหน็ชีวิตเปน็เสมอืนวา่	 
จะเป็นอยู่อย่างน้ันตลอดไปไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่น	 แล้วปล่อยตัวปล่อยใจ	 และปล่อยเวลา 

ให้ผ่านไป	โดยไม่เร่งรีบทำากิจธุระหน้าท่ีและบำาเพ็ญความดีให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน

	 ผูไ้มป่ระมาท	จงึดำารงชวีติอยูด่ว้ยอาศยัปญัญาเปน็ประทปีสอ่งทางแหง่ชวีติ	รูจ้กับาปบุญ	 
คุณโทษ	 ประโยชน์มิใช่ประโยชน์	 และเมื่อรู้แล้วพยายามละบาป	 บำาเพ็ญบุญกิริยาทั้งหลาย	 
ละสิง่นีท้ีเ่ปน็โทษ	ทำาสิง่ทีเ่ปน็คณุ	ละเว้นการประกอบส่ิงทีไ่มเ่ปน็ประโยชน์และประกอบแตส่ิ่งที่ 
เป็นประโยชน์	 ประกอบกิจธุระหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เขาย่อมได้ชื่อว่า	 เป็นบัณฑิต	 
ผู้ดำารงชีวิตอย่างไม่ประมาท	และย่อมได้รับประโยชน์เกื้อกูลที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิตทั้งของตนเอง

และของผู้อื่นในภพนี้และภพหน้าสมดังพุทธภาษิตที่ว่า

   โภเค ปตฺถยมาเนน  อุฬาเร อปราปเร

   อปฺปมาทำ ปสำสนฺติ  ปุญกิริยาสุ ปณฺฑิตา

   อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต

	 	 	 บุคคลผู้ปรารถนาโภคะอันโอฬารยิ่งขึ้นไป	พึงบำาเพ็ญความไม่ประมาท

	 	 	 บัณฑิตทั้งหลาย	ย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย

	 	 	 บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับซึ่งประโยชน์ทั้งสอง

	 คุณวิญูญู	 อังคณารักษ์ 	 อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย	 พร้อมด้วยคู่ชีวิต	 คือ	 
คณุหญงิสภุางค	์	องัคณารกัษผ์ูม้คีราวเคารพนับถืออาตมภาพเปน็ระยะเวลายาวนาน	ไดด้ำารงชีวติ 
อยู่ด้วยความไม่ประมาท	มีปัญญา	สามารถสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง	เป็นปึกแผ่นอันเป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างสมบูรณ์	 และได้ขยายความสามารถในการทำาความดีออกไป 
ให้กว้างขวาง	ด้วยการช่วยงานสังคม	และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง	เป็นการบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อื่นควบคู่ไปด้วย	นับว่าได้บำาเพ็ญประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้อย่างครบถ้วน	ทำาให้
เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อประเทศชาติ	พระพุทธศาสนา	และสถาบันพระมหากษัตริย์	และยังได ้
รักษาความดีในการบำาเพ็ญประโยชน์นั้นไว้อยู่เสมอตลอดชีวิต	 จนทำาให้ท่านเป็นที่เคารพรัก
ของบุคคลทั่วไป

	 ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่คณะเจ้าภาพกอปรด้วย	 บุตร	 ธิดา	 และญาติมิตร 
ท่ีได้ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไปเพื่ออุทิศแด่	 คุณวิญญู	 	 อังคณารักษ์	 และชอให้เป็นผลสัมฤทธิ์	
เป็นอิฏฐวิบุลมนุญผลให้มีความสุขในสัมปรายภพตามคติวิสัยสมดังอุทิศเจตนาของคณะท่าน
เจ้าภาพทุกประการ

                    สมเด็จพระมหาธีราจารย์
              กรรมการมหาเถรสมาคม
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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

 ผมได้ทราบขา่วคณุวญิญ	ูองัคณารกัษ	์อดตีอธบิดกีรมการปกครอง	และอดตีปลัดกระทรวง 

มหาดไทย	 ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่ออายุเต็ม	 95	 ปี	 และหลังจากนั้นไม่นาน	 ก็ได้ข่าว 

คุณหญิงสุภางค์	คู่ชีวิตของท่าน	ก็ได้จากไปในเวลาไม่นานต่อมา	นับเป็นการจากไปด้วยความ

สูงวัยในเวลาใกล้เคียงกัน	 ผมคำานึงถึงความสัมพันธ์กับท่านปลัดวิญญูและคุณหญิงสุภางค์ 

ท่ีผมเรียกว่า	 “พี่”	 ทั้งสองคน	 ด้วยความเป็นกันเองเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี	 นับตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	 2518	 ซ่ึงผมย้ายจากตำาแหน่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นรองอธิบดี 

กรมการปกครอง	 พร้อมกับคุณเอนก	 สิทธิประศาสน์	 ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี	 เรามี 

รองอธบิดอีกีคนหน่ึง	คือคุณวงษ์	ชอ่วเิชยีร	ซึง่เปน็ผูใ้หญแ่ละอาวโุสกวา่เราทัง้สอง	มทีา่นวญิญู

เป็นอธิบดี	ในตอนนั้นงานของกรมการปกครองเองมีทั้งงานทะเบียน	งานราชการส่วนภูมิภาค	

และราชการ	 ส่วนท้องถิ่นรวมอยู่ในที่เดียวกัน	 นับว่าเป็นกรมที่ใหญ่มาก	 และการทำาราชการ 

ก็เป็นช่วงที่โด่งดังมากเช่นกัน	 	 โดยท่านอธิบดีวิญญูได้ปฏิบัติราชการอย่างเฉียบขาด	

รวดเร็ว	 โดยใช้คติพจน์	 3	 ร.	 เป็นหลัก	 คือ	 “รอบรู้	 รวดเร็ว	 ริเริ่ม”	 เป็นคำาขวัญแก่ข้าราชการ	 

โดยคุณหญิงสุภางค์ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายหญิงในมหาดไทยอย่างดีเย่ียม	กล่าวโดยสรุป	การทำาราชการ 

ในช่วงน้ัน	 นับว่ามีความสุขและสนุกอย่างมากของพวกเรา	 แต่ก็นั่นแหละ!	 ชีวิตของคนเรา 

ย่อมมีทั้งสุข	 และทุกข์	 (ความทุกข์อันสาหัสของพวกเรา	 คือเรื่องคดีโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	 

ซึง่โชครา้ยมาก	ทำาใหช้วีติราชการของเราต้องพงัพนิาศหมดส้ิน	ทกุคนถกูพกัราชการ	สำาหรบัพีว่งษ ์

ก็ได้เกษียณอายุไป)	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องก็ได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว	 โดยพวกเราได้รับชัยชนะ 

ทุกประการทั้งสามศาล	 ผมได้บรรจุกลับ	 เข้ารับราชการในตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	 

คณุเอนกเปน็ผู้วา่ราชการจังหวดันครศรธีรรมราช	สว่นทา่นปลดัวญิญ	ูดว้ยความรูค้วามสามารถ

ของทา่น	ทา่นก็ไดร้บัเชญิไปเป็นอาจารยส์อนหนงัสือระดบัปรญิญาโท	ทีม่หาวิทยาลัยโกลเดน้เกต	 

ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	3	ปี	นับเป็นเกียรติกับท่านอย่างมาก	

 
	 เมื่อทุกอย่างผ่านไปจบสิ้น	 หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	 เราก็กลับมาใช้ชีวิตคุ้นเคย

ร่วมกันอีก	ทั้งได้ไปพักผ่อนดูงานร่วมกันอย่างมีความสุข	จนอายุสูงมากแล้วจึงแยกจากกัน	

 
	 ในทีส่ดุ	หลงัจากไดรู้จั้กคุ้นเคยกับ	“พีว่ญิ”	และ	“พีสุ่ภางค”์	มายาวนาน	ผมตอ้งขอกล่าววา่	

ทัง้สองทา่นเป็นผู้มีความรู	้ความสามารถ	ทำาการงานเจรญิกา้วหนา้ประสบความสำาเรจ็อยา่งสงู

ในราชการ	และทางสังคมส่วนตัว	และด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาชั่วชีวิตที่ยาวนาน	

ย่อมเป็นพลวปัจจัย	ที่สำาคัญยิ่งที่จะส่งสนองให้ดวงวิญญานของท่านไปสู่สุคติ	ณ	สัมปรายภพ

ตลอดกาลเทอญ	

 อาษา เมฆสวรรค์

	 	 	 	 	 											อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

																			อดีตรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง

						27	สิงหาคม	2563
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“ปรมาจารย์ของการปกครองท้องถิ่นไทย”
	 ท่านวญิญ	ู	องัคณารกัษ	์	อดตีปลดักระทรวงมหาดไทย	เปน็ผูบ้งัคบับญัชา	ทีข่า้พเจา้ไดม้โีอกาส 
รู้จักท่านตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2510	 หลังจากที่ข้าพเจ้ากลับจากไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงในขณะนัน้กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ไดร้บันโยบายจากคณะปฏวิตัขิองทา่น	พณฯ	 
ทา่นจอมพล	สฤษดิ	์ธนะรชัต	์ใหม้กีารเลอืกตัง้	ซึง่ไดว้า่งเวน้ตัง้แตป่	ีพ.ศ.2501	เปน็ตน้มา	โดยได้ม ี
คำาสัง่แตง่ตัง้ใหท้า่นวญิญ	ูองัคณารกัษ	์ผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธาน	ีในขณะนัน้	มาชว่ยราชการที ่
กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 และแต่งตั้ง	 ให้ท่านเป็นหัวหน้าทีมวิจัยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาล	118	แห่งขึ้นมาก่อน	เพื่อดูผลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	ในปี	พ.ศ.2510

	 หลงัจากไดท้ำาการวจัิยแลว้เสรจ็	ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้ทมีวจิยั	คอืทา่นอดตี
ปลัดวิญญู	อังคณารักษ์	 ให้เป็นผู้ยกร่างและตรวจร่างรายงานวิจัยโดยนายฉลอง	กัลยาณมิตร	
หัวหน้ากองการเลือกตั้งในขณะน้ัน	 ก่อนที่รายงานการวิจัยฉบับนี้จะได้รับการตีพิมพ์	 พณฯ	 
ท่านจอมพลประภาส	จารุเสถียร	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ัน	ได้เมตตาเขียน 

คำานำาให้	หลังจากมีการเผยแพร่ผลรายงาน	รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจเลือกต้ังคร้ังใหญ่ข้ึนในปี	พ.ศ.2512
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 รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล	 118	 แห่ง	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2510	

ข้าพเจ้า	 เป็นผู้ทำาหน้าที่ยกร่าง	 เม่ือได้เสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย	ไดร้บัความยอมรบัและเปน็ผลพวงสง่ผลใหท้า่นอดตีปลดัวญิญ	ูองัคณารกัษ	์ 

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

อธิบดีกรมการปกครอง	 และปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ตามลำาดับ	 ทั้งยังถือว่าเป็นวีรบุรุษ	 

ที่สามารถทำาให้มีการเลือกตั้ง
 
	 ในเวลาตอ่มา	ข้าพเจ้าไดเ้ตบิโตในตำาแหนง่หนา้ทีท่างราชการ	จนใกลว้นัเกษยีณ	มโีอกาส 

ไดไ้ปกราบเรยีนทา่นวา่จะเกษยีณอายรุาชการในป	ีพ.ศ.2540	แลว้	ทา่นไดก้รณุาถามขา้พเจา้วา่	

“มีใครเขียนคำานิยมในหนังสือให้บ้าง”	ข้าพเจ้าจึงกราบเรียนไปว่า	มีท่านสมเด็จพระญาณสังวร	 

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 พณฯ	 ท่านพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	 ท่านก็ได้แจ้งกับผมว่า	 “ผมยินดีอย่างมากที่จะเขียนคำานิยม 

ให้กับผู้ท่ีได้ร่วมงานอย่างคุณเฉลิม”	 หลังจากนั้นไม่นาน	 ข้าพเจ้าก็ได้รับเอกสารที่ท่านเมตตา

เขียนให้	 ซึ่งมีบางตอน	 ขออนุญาตต่อท่าน	 เพื่อตัดตอนมาให้ผู้อ่านได้มีโอกาสชื่นชม	 ดังนี้	 

“ผมคิดว่าการครบเกษียณอายุราชการของท่านเลขาฯ	 เฉลิมในวันที่	 30	 กันยายน	 2540	 นี้	 

เป็นแต่เพียงการครบกำาหนดการแสดงบทบาท	 ในฐานะข้าราชการประจำาเท่านั้น	 ท่านคงจะ 

มีบทบาทในฐานะอื่น	 ๆ	 อีกมาก	 ซึ่งอาจจะดียิ่งกว่าในฐานะข้าราชการประจำาเสียอีก”	 

ตามเอกสารที่ปรากฏ	ดังนี้
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	 คำากล่าวของท่านนั้น	 เป็นจริงดังคำาทำานายไว้	 ซึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็น 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และเพื่อนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกในคราว 

ประชุมครั้งแรก	 ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง	 ซึ่งตรงกับคำาทำานายของ 

ท่านวิญญูที่ได้ทำานายไว้ในเอกสารคำานิยมให้ข้าพเจ้า

   

	 ขา้พเจา้ขอชืน่ชมในคำาทำานายของทา่นเปน็อยา่งมาก	แตท่ีอ่ยากจะมคีวามชืน่ชมยิง่กวา่นัน้	 

ก็คอื	ท่านสามารถเลอืกคูส่มรสทีเ่ปน็คนเกง่	คนทีม่คีวามเหมาะสมกบันกัปกครอง	ระดบัสดุยอด 

ของประเทศ	ได้เฉกเช่นคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	

	 ท่านอดีตปลัดวิญญู	 	 อังคณารักษ์	 ได้รับการศึกษาด้านการปกครองท้องถิ่นมาจาก

มหาวิทยาลัยลอนดอนและเมื่อจบการศึกษาภาควิชาการแล้ว	 ยังได้ฝึกงานในหน่วยปกครอง

ท้องถิ่นของอังกฤษ	และไอซ์แลนด์อีก	1	ปี	เมื่อกลับมาทำางานในประเทศไทย	นอกจากจะเป็น

หัวหน้าฝ่ายบริหารและวิชาการของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย	 ยังได้ออกไป 

เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ	 เคยเป็นทั้งปลัดจังหวัดและนายกเทศมนตรีที่	 

จังหวัดภูเก็ต	 พระนครศรีอยุธยา	 และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวง	 เป็นต้น	 

ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 จึงเป็นผู้มีความรู้	 มีประสบการณ์	 และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 อีกทั้งยังม ี

ความสามารถ	ในการประยกุตส์ิง่ตา่ง	ๆ 	ใหเ้ขา้ดว้ยกนั	เพือ่ดำาเนนิการใหเ้กดิผลดแีกป่ระเทศชาติ	 

ประชาชนจึงรู้จักชื่อเสียงท่านในฐานะผู้ที่มีความคิดริเริ่มโครงการแปลกใหม่อยู่เสมอ	 เช่น	 

โครงการ	 3	 ม.	 (มะพร้าว	 หมู	 ไหม)	 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 โครงการ	 ก.ข.ค.	 (ไก่	 ข้าวฟ่าง	 โค)	 

ที่จังหวัดอุดรธานี	และคำาขวัญ	3	ร.	คือ	รอบรู้	รวดเร็ว	ริเริ่ม	สมัยที่เป็นอธิบดีกรมการปกครอง	 

แต่เชี่ยวชาญในเรื่องการปกครองท้องถิ่นมากกว่า	 จึงได้สมญานามว่า	 ปรมาจารย์ของ 

การปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน

 

	 สุดท้ายนี้	 ด้วยอานิสงส์ของผลบุญที่ข้าพเจ้าปฏิบัติและส่ังสมมา	 พร้อมกับของท่านเอง	 

รวมทั้งอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย	 พระบารมีของพระสยามเทวาธิราช	 และบูรพมหา

กษัตราธิราชทุกพระองค์			และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดที่ครอบครัวของท่านได้เคารพนับถือ	เป็นพลว

ปัจจัย	ดลบันดาลประทานพร	ให้	ดวงวิญญาณของท่านอดีตปลัดวิญญู	อังคณารักษ์	ไปสู่สุคติ	 

ณ	สัมปรายภพตลอดกาลเทอญ	ส่วนในภพภูมิของโลกมนุษย์นี้	ข้าพเจ้าขอให้คำามั่นสัญญาว่า	 

ตราบท่ีข้าพเจ้าและลูกชายของข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่	 ก็จะปฏิบัติกับครอบครัวของท่าน	 น้องตู๋ 

และคุณจิม	น้องเต้ยและน้องอุ้ม	รวมทั้งหลานๆ	เสมือนหนึ่งท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่	

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	 

ท่ีเกิดมาในครอบครัวเดียวกัน	 ผมได้มีโอการ่วมเดินทางไปต่างจังหวัด	 ต่างประเทศ	 กับท่าน 

นับครั้งไม่ถ้วน	รู้จักนิสัยใจคอกันอย่างแท้จริง	

 

	 ผมจะขอระลึกถึงพี่วิญญูผ่านการเล่าเรื่อง	 หน่ึงในหลายครั้งที่เดินทางไปเล่นกอล์ฟ 

ที่ต่างประเทศ	 หลายประเทศด้วยกัน	 และยังคงอยู่ในความทรงจำาของผม	 เมื่อประมาณ	 

30	 กว่าปีมาแล้ว	 พ่ีวิญญู	 พ่ีอาสา	 เมฆสวรรค์	 และผมได้เดินทางไปแข่งกอล์ฟที่	 Scotland	 

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

ขับกันไปเองจาก	 London	 เมื่อเครื่องบินลงที่สนามบิน	 Heathrow	 เราก็หาเช่ารถคันหนึ่ง	 

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	

เดิมเป็นของครอบครัวนี้มาก่อน	ซึ่งครอบครัว	Jane	 เคยมาเมืองไทยและเราคุ้นเคยสนิทสนม

กันมานานตั้งแต่สมัยที่ผมไปศึกษามหาวิทยาลัยที่อังกฤษ	 Jane	Weir	 ดีใจมาก	 ชวนให้เรา 

ทัง้คณะไปพกัที	่Castle	ของเขา	เขาอยากจะจดัเล้ียงใหเ้พราะบงัเอิญตรงกบัวนัเกดิพีว่ญิญดูว้ย	 

และในเย็นวนันัน้	เขากไ็ดเ้ชญิแขกมารว่มงานอกี	10	กวา่คน	ลว้นเปน็ผูใ้หญทีม่ยีศถาบรรดาศกัดิ์

มารว่มงานเล้ียงวนัเกดิใหพ่ี้วญิญ	ูและมเีคก้วนัเกดิ	และไวนอ์ยา่งด	ีในเยน็วนันัน้เราสนกุกนัมาก	

แรกๆ	นึกว่าแขกที่มาเหล่านั้นจะขับรถกลับไปบ้าน	แต่เป็นความเข้าใจที่ผิด	เพราะเจ้าของบ้าน

ไดจ้ดัใหท้กุคนมหีอ้งพกัสว่นตวัใน	Castle	ของเขา	พีวิ่ญญูกับพีอ่าสานอนหอ้งเดยีวกัน	ส่วนผม

จำาเปน็ตอ้งแยกไปนอนคนเดยีวเพราะทุกหอ้งมีแคส่องเตยีง	ก็เลยเกิดเรือ่งน่าตืน่เตน้นิดหน่อย

กับผม	เพราะตกดึกมาเข้าห้องน้ำา	ซึ่งต้องลงบันไดไปชั้นล่าง	เพราะปราสาทไม่มีห้องน้ำาชั้นบน	

ครั้นเมื่อเสร็จธุระแล้ว	 ผมกลับขึ้นมาหาห้องไม่เจอ	 ลืมไปว่าเรานอนห้องไหน	 หนาวก็หนาว	 

น่ากลัวก็น่ากลัว	กว่าจะหาห้องเจอได้	เล่นเอาเหนื่อย
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	 วนัรุง่ขึน้	เราไดก้ลา่วลาเจา้ของบา้น	เพือ่เดนิทางตอ่	โดยขบัรถไปแวะเลน่กอลฟ์ทีส่นามอืน่ๆ	 

อีกหลายแห่งในอังกฤษ	เนื่องจากว่าผมมีเพื่อนเก่าแก่ที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยหลายหนคือท่าน	

Sir	Paul	Nicolson	กับ	Lady	Sarah	ทั้งสองท่านนี้เป็นเจ้าของบ้านใหญ่โตมโหฬาร	ซึ่งเป็นมรดก

ของตระกูล	เขาได้ชวนให้พวกเรานอนพักที่	Castle	ของเขา	ที่เมือง	Durham	ติดทะเล	ซึ่งด้าน

ตรงขา้มของฝ่ังทะเลจากเราไปก็จะเปน็ประเทศ	Norway	กบั	Sweden	Sir	Paul	กบั	Lady	Sarah	

สนิทสนมกันมากกับผมและภริยา	คู่นี้เขาเป็นของโรงแรมหลายสิบแห่ง		ในอังกฤษ	เป็นเศรษฐี 

อันดับต้นๆ	 เลยก็ว่าได้	 และชอบมาเที่ยวเมืองไทยเป็นประจำาทุกปี	 ทุกครั้งจะพักที่โรงแรม								

โอเรียนเต็ล	และเราก็จะต้องไปทานด้วยกันที่นั่น

	 ครั้งหน่ึงหลายปีมาแล้ว	 เราเคยชวนเขามาค้างที่บ้านสามพรานที่เป็นเรือนทรงไทย 

ติดแม่น้ำานครชัยศรี	 นอกจากจัดที่พักให้เขาอย่างดีในห้องรับรอง	 เรายังพาเขามาลงเรือยนต์ 

ลำาใหญท่ี่เรามอียูไ่ปเทีย่วตามลำาแมน่้ำาจนถงึตวัเมอืงของอำาเภอนครชัยศร	ีและพาไปรบัประทาน

อาหารที่ภัตตาคารในตัวเมืองนครปฐม

	 หลงัจากเราออกจากบา้น	Sir	Paul	กบั	Lady	Sarah	เรากข็บัรถตอ่ไปลอนดอน	โดยแวะเยีย่ม 

ลูกชายผมที่เรียนอยู่ที่โรงเรียน	 Bromsgrove	 อยู่ทางตอนใต้ของเมือง	 Birmingham	 แล้วจึง 

ขับรถเข้าลอนดอน	เมื่อ	มาถึงลอนดอน	คุณศิริ		นิลวงศ์	เจ้าของร้านอาหารไทยในลอนดอน	 

ได้ให้รถตู้ใช้แทนรถเช่าเพื่อความสะดวก	 คุณศิริเองก็ช่วยขับรถด้วย	 แถมเพื่อนที่ชื่อ 

คุณเกรียงศักดิ์		จินดานุสรณ์	ที่อยู่เยอรมัน	มีร้านอาหารที่นั่นก็มาสมทบด้วย

	 เราขบัรถลงเรอืทีเ่มอืง	Dover	รมิทะเลองักฤษ	ขา้มไปฝรัง่เศส	ขึน้ทีเ่มอืงคารไ์ลน	์แลว้ขบัเขา้	 

กรุงปารีส	 เราสนุกกันหลายวัน	จากนั้นขับต่อไปประเทศสวิสแลนด์	 ผ่าน	Lake	 Janiva	ลงไป

อติาล	ีจากน้ันก็เมืองมอนตคิาโล	่เป็นเมอืงสวยงามรมิทะเล	เราเล่นกอล์ฟบนยอดเขาเมอืงมอน

ติคาโล่	ที่สนุกก็คือ	แต่ละครั้งที่เราจะทีออฟ	 เราต้องรอให้เมฆผ่านไปก่อน	 เพื่อไม่ให้ตีไปโดน 

คนข้างหน้าที่เล่นอยู่ในสนาม	 จากนั้นเราก็ขับรถไปเล่นกอล์ฟหลายแห่งแถบ	 Rivera	 ของ 

ประเทศฝรั่งเศส

	 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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อาลัย

ท่านอาจารย์ - ท่านผู้บังคับบัญชา
------------0-----------

	 เมื่อ	พ.ศ.	2502		กระผมได้ศึกษาในชั้นปีที่	2	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 

มีโอกาสเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ	กับท่านอาจารย์หนุ่มมหาบัณฑิต	จากประเทศอังกฤษ	

ท่านวญิญ	ู	องัคณารกัษ	์กระผมมคีวามศรทัธา	เคารพรกั	ในลลีา	ทา่ทางการสอนทีก่ระฉบักระเฉง	

สนกุสนาน	เปน็กนัเอง	ไมเ่หมอืน	อาจารยค์นอืน่	ๆ 	ทีม่กัจะวางมาดเครง่ขรมึ	ทา่ทางคงแกเ่รยีน		

ขณะนั้น	ท่านวิญญู		อังคณารักษ์	เป็นหัวหน้าแผนกหนึ่งในกรมมหาดไทย	(ต่อมาเปลี่ยนเป็น 

กรมการปกครอง)	 กระทรวงมหาดไทย	 เมื่อกระผมสำาเร็จรัฐศาสตรบัณฑิต	 ก็ได้เข้ารับราชการ

ในกรมมหาดไทย		เปน็เสมยีนมหาดไทย	แล้วก็ไดเ้ปน็ปลัดอำาเภอตร	ี-	บคุลากรโท	กองการเจา้หนา้ที	่ 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
	 ขณะดำารงตำาแหนง่บคุลากรโท	กม็โีอกาสรูจ้กัและคุน้เคยกับทา่นผูว่้าราชการจงัหวัดหนุ่ม															

คนหน่ึง	ชือ่	ทา่นวญิญ	ู	องัคณารกัษ	์	ทีก่ระผมเคยศกึษาเลา่เรยีนดว้ยและเลือ่มใสศรทัธามากอ่น	 

แน่นอนว่า	 เมื่อได้พบปะ	 คุ้นเคยกันอีกครั้งหนึ่ง	 แม้จะยังไม่ได้รับราชการร่วมกัน	 แต่ก็สังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยกัน	 เร่งทวีความปรารถนาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

ท่านผู้นี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต	 เพื่อเรียนรู้	 วิธีคิด	 วิธีทำางาน	วิธีประพฤติปฏิบัติตน	ความสัมพันธ์

ตอนนั้น	กระผมยังรู้สึกเป็นความสัมพันธ์แบบลูกศิษย์	กับอาจารย์	อยู่ตลอดเวลา

 
	 ทา่นวญิญ	ู	องัคณารกัษ์		ไดย้า้ยจากรอ้ยเอด็ไปดำารงตำาแหนง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธาน	ี

รองอธิบดีกรมการปกครอง	 อธิบดีกรมการปกครอง	 ตามลำาดับ	 ส่วนกระผมได้ออกไปเป็น 

นายอำาเภอแม่ทะ	 หัวหน้าเขตบางเขน	 หัวหน้าสำานักงานจังหวัดนครสวรรค์	 คอยรับใช้บริการ

ท่านห่าง	ๆ	ตามโอกาสจะอำานวยให้

 
	 กระผมรบัใชท้า่นอธบิดกีรมการปกครองอีกครัง้หนึง่	เมือ่ดำารงตำาแหนง่	หวัหนา้เขตบางเขน	

โดยจัดส่งทีมกอล์ฟ	จำานวน	10	ทีม	ลงแข่งขันกอล์ฟการกุศล	ที่กรมการปกครองจัดหาเงินให้

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน	 เพื่อแสดงกตเวทิคุณ	ครั้งแรกที่อาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมา	ตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	2502

 
	 กระผมเกือบจะได้ไปเป็นผู้ใต้บังคับบั	ญชาท่านวิญญู		อังคณารักษ์	 	โดยตรงและอย่าง

ใกลช้ดิ	ในตำาแหนง่เลขานกุารกรมการปกครอง	ภายหลังทีก่ระผมสำาเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสูตร 

นกัปกครองระดบัสงู	รุน่ที	่5	แตเ่วลาและโอกาสไมเ่ปดิทาง	มขีา้ราชการกรมการปกครองออกมา 

เคลื่อนไหวคัดค้าน	มิให้บุคคลที่ไม่	ได้รับราชการในกรมการปกครองมารับตำาแหน่งเลขานุการ

กรมการปกครอง	 (ขณะนั้นกระผมยังดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานจังหวัดนครสวรรค์	สังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	กระผมจึงต้องโอนมาดำารงตำาแหน่ง	ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี	แทน
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	 การที่ได้ดำารงตำาแหน่งปลัดจังหวัดปราจีนบุรี	 ก็เพราะความเมตตาของท่านอาจารย์	 

ที่ต้องการให้กระผมดำารงตำาแหน่งเลขานุการกรมการปกครอง	 แต่ถูกขัดขวาง	 ท่านอาจารย์ 

จงึให้กระผมเลอืกจงัหวดั	ซึง่กระผมกเ็ลอืกจงัหวดัปราจนีบรุ	ีเพราะขณะนัน้มเีหตกุารณช์ายแดน	

ทั้งเขมรแดงและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคามแทรกแซงอย่างหนัก

 
	 กระผมดำารงตำาแหน่งนี้ เพียง	 1	 ปี เศษ	 ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่	 คือ	 

ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 ก็ออกคำาส่ังรับโอนกระผมกลับไปเป็นหัวหน้ากองการเจ้าหน้าท่ี	

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ในปีพ.ศ.	2520

 
	 นั่นคือชีวิตเริ่มต้นของการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา	 -	 ผู้บังคับบัญชา	 ที่ใกล้ชิดโดยตรง 

อย่างแท้จริง

 
	 กอ่นทีท่า่นอาจารยจ์ะมาดำารงตำาแหนง่	ปลดักระทรวงมหาดไทย	ทา่นอาจารยด์ำารงตำาแหนง่ 

อธิบดีกรมการปกครอง	ได้พยายามปรับปรุงงานในกรมการปกครอง	โดยเฉพาะ	งานทะเบียน

บัตรประชาชน	 ให้มาใช้เลข	13	หลัก	ประจำาตัวคนไทยทุก	ๆ	คน	และได้ปรับปรุงงานอื่น	ๆ	 

ทีโ่ดง่ดงัเป็นทีเ่ชดิหน้าชตูา	กรมการปกครองสมยันัน้	คอื	การมอบคำาขวญั	3	ร.	อันไดแ้ก	่	รอบรู้		

รวดเร็ว	และริเริ่ม	ให้ข้าราชการ	กรมการปกครอง	ยึดเป็นหลักปฏิบัติ

  
	 	 “ต้องรอบรู้		 ปัญหา	 	 สารพัด

	 	 ต้องรวดเร็ว	 เร่งรัด	 	 งานทั้งหลาย

	 	 ต้องริเริ่ม	 หลายแบบ	 	 ให้แยบคาย

	 	 ทุ่มใจกาย	 สุดชีวิต	 	 พิชิตงาน”

 
	 ท่านอาจารย์	 ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยโอนมาเป็นนักปกครองหลายคน	 

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีทำางานของข้าราชการในสังกัด

 
	 เมื่อกระผมมาดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่	 ท่านอาจารย์	 ได้กรุณาสั่งสอน

และแนะนำาให้กระผมปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทย	 การรักษาสัจจะ 

ความเป็นจริง	โดยท่านอาจารย์คอยให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 
	 สมัยท่านอาจารย์ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	มีการปรับปรุงงานสำาคัญๆ	คือ

	 -		ปรบัปรงุสำานกังานจงัหวดัทกุจงัหวัด		โดยยกระดบั	จากระดบั	7	เปน็ระดบั	8	ทกุจงัหวดั	

ต่อมาก็ยกเป็นระดับ	9	

 
	 -		ปรับปรุงตำาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ	ซึ่งแต่เดิมมีเพียง	4	จังหวัด	คือ

เชียงใหม่	 สงขลา	 นครราชสีมา	 และอุบลราชธานี	 	 ขอให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด																				

บางจังหวัดมี	2	ตำาแหน่ง
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	 -	 	 ปรับปรุงแฟ้มประวัติและผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด	 และอธิบดีทุกคน	 เพื่อเก็บ

ขอ้มลูไวร้ายงานและประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้โยกยา้ย	ซึง่สมยันัน้นกัการเมอืงไมล้่วงลูกการ

แตง่ตัง้โยกยา้ยเหมือนปัจจุบัน		ปลดักระทรวงกพ็จิารณาเสนอผา่นคณะกรรมการคดัเลอืกทีม่ผีู้

อำานวยการกองการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร	ผอ.กองการเจา้หนา้ทีจ่งึไดรู้จ้กับคุคล	ผลงานของ

ข้าราชการเป็นอย่างดี

 
	 โครงการดี	ๆ	เรื่องนี้ถูกเพิกเฉยไม่นำามาใช้อีกในเวลาต่อมาและปัจจุบัน

 
	 กระผมรับใช้ท่านอาจารย์ด้วยงานและยังร่วมเล่นกอล์ฟกับท่านอาจารย์เป็นประจำา	 

มีการจัดตั้งชมรมกอล์ฟราชสีห์	 ให้ข้าราชการทุกคนในกระทรวงมหาดไทย	 มาออกกำาลังกาย	

1	-	2	เดือน/ครั้งและก็เสียดาย	ชมรมกอล์ฟนี้ถูกยกเลิกไปแล้วในปัจจุบัน

 
	 วิถีชีวิตราชการของท่านอาจารย์กำาลังรุ่งโรจน์สูงสุด	ในตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	

ก็มาสะดุดหยุดลงในสมัย	พลเอก	เปรม		ติณสูลานนท์		รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ด้วยมูลกรณีจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	ที่อึกทึกครึกโครม	

 
	 โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน	 ตั้งข้ึนในสมัยท่านชำานาญ	 ยุวบูรณ์	 เป็นอธิบดีกรมมหาดไทย	 

ได้รับเครื่องพิมพ์	 แท่นพิมพ์	 มาจาก	 A.I.D	 (สหรัฐ)	 ในยุคของ	 พลเอก	 ประภาส	 จารุเสถียร	 

เปน็รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย	ไมเ่ปน็ส่วนราชการแตเ่ปน็หนว่ยงานภายในทีร่ฐัมนตรี

ออกระเบียบการบริหารจัดการมีคณะกรรมการบริหาร	 มีระเบียบการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม	

โรงพิมพ์ท้องถิ่นทำาธุรกิจ	 รับพิมพ์งานราชการและเอกชน	 พอมีกำาไรบ้าง	 ที่สามารถนำามาใช้

ประโยชน์	ช่วยเหลือราชการกรณีไม่มีงบประมาณ

 
	 ปฐมเหต	ุของเรือ่งน้ี	ก็เกิดจากคณะกรรมการบรหิารโรงพมิพส่์วนทอ้งถิน่	สมยันัน้	อนมุตั	ิ 

ผลกำาไร	จำานวนหนึง่	ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทย	(ทา่นวญิญ	ู	องัคณารกัษ)์	นำาคณะกรรมการบรหิาร

ไปมอบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

มหาดไทย	ด้วยความซื่อสัตย์	ใสสะอาด	ของมท.๒	ขณะนั้น	ปฏิเสธและได้สั่งสอบข้อเท็จจริง

การใช้จ่ายของโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นทันที

 
	 ตอ่มา	มท.1	ดร.ประเทอืง		กีรตบุิตร	ไดน้ำาผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไปสู่การส่ังพกัราชการ

และการฟอ้งคดอีาญา	ทา่นวญิญ	ูองัคณารกัษ	์นายดำารง	สนุทรศารทลู	นายประเทอืง		สทิธพิงษ	์

นายพจน์	ภู่อารีย์	ฯลฯ		ในที่สุดศาลพิพากษายกฟ้องทุกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์	แต่ชีวิตข้าราชการ

ของทุกท่านได้จบลงเว้นแต่ท่านที่ถูกกันไว้เป็นพยาน	 กรณีนี้ทำาให้ท่านประเทือง	 สิทธิพงษ์	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น	เครียดจัด	ยิงตัวตายภายในจวน

 
	 เม่ือข่าวนี้แพร่ออกมา	 มท.1	 ขณะนั้นได้ข้อมูลมาผิดว่า	 ท่านประเทืองยิงตัวตายเพราะ 

ไปโกงท่ีดินของพระเจ้าอยู่หัว	 ท่านก็แถลงข่าวเช่นนั้นออกไป	 จนปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

อธบิดีกรมการปกครอง	ผอ.กองการเจา้หนา้ที	่สป.	และผอ.กองราชการสว่นทอ้งถิน่ตอ้งเดนิทาง 

ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชียงใหม่
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	 ความจริงปรากฎว่า	 ท่านผู้ว่าฯ	 มิได้โกงที่ดินพระเจ้าอยู่หัว	 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ท่านหน่ึงใหข้อ้มลูผดิแก	่มท.1	และมท.1	เชือ่และแถลงออกไปตามทีไ่ดร้บัขอ้มลูมา	ทา่นรองผูว้า่ 

ราชการจังหวัดท่านน้ีเป็นนักเล่นละครเก่ง	ขนาดนำาขม้ิน	น้ำาอบไทยชโลมฝ่าเท้าผู้ว่าราชการจังหวัด 

แล้วใช้ผ้าขาวซับแล้วนำาน้ำามาเช็ดหน้าตัวเอง	 แสดงความอาลัยอาวรณ์	 เหลือจะพรรณนา	 

ท่านคาดหวังว่าจะได้รับตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แทน	 แต่เดชะบุญถูกย้าย 

มาอยู่จังหวัดอื่นเสียก่อน	 การเมืองเกิดเปลี่ยนแปลง	 ท่านเลยพ้นวาสนามิได้เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดใด	ๆ	เลย

 
	 กระผม	ในฐานะผูอ้ำานวยการกองการเจา้หนา้ที	่เมือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิมไิดเ้ปน็อยา่งทีท่า่น	

มท.1	 แถลงไว้กระผมจึงแถลงความจริงเสียใหม่	 ผลจึงทำาให้กระผมถูกย้ายออกจากกองการ 

เจ้าหน้าที่	 เพื่อกลับไปเป็นปลัดจังหวัดอีกรอบหนึ่ง	 เดชะบุญมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทัดทานไว้	

จึงได้ออกไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แทน

 
	 สิง่ท่ีกระผมทำาลงไป	ดว้ยความเตม็ใจทัง้ทีเ่หน็ผลทีจ่ะตามมาภายหลัง	กเ็พราะผูใ้หญ	่2	ทา่น	 

ที่เกี่ยวข้องคดีนี้ไม่อาจจะแถลงความจริงได้	กระผมจึงอาสาทำาการเสียเอง

 
	 นี่เป็นผลจากการเสียสละ	 อบรมสั่งสอนของท่านอาจารย์	 ผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือ	

ให้ยึดความจริง	พูดแต่ความจริงไม่เกรงกลัวผลการกระทบใดๆ	

 
	 เมือ่กลา่วถึงทา่นอาจารยม์าตลอด	กต็อ้งกล่าวถงึคณุหญิง	สุภางค	์	อังคณารกัษ	์ภรยิาคูชี่วติ	 

ของท่านอาจารย์ที่ร่วมทุกข์	 ร่วมสุข	 กับท่านอาจารย์	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 การทำางานของ

สามี	 อย่างน่ายกย่อง	 สรรเสริญ	 เช่น	 เป็นหัวหน้าแม่บ้านกรมการปกครอง	ทำาน้ำาพริก	 น้ำาใจ	 

แจกจ่าย	 อ.ส.ทั่วประเทศ	 จัดกอล์ฟการกุศล	 หารายได้ให้	 อ.ส.	 และอีกครั้งหนึ่งจัดหารายได้

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งทั้งสองท่านมีความจงรักภักดีมีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้ง

 
	 โดยส่วนตัว	คุณหญิง	ฯ	เมตตา	ต่อกระผม	และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะรักและ

ห่วงใย	 คุณวันเพ็ญ	 	 รุจนเสรี	 ภริยาของกระผมอย่างที่สุดที่กระผมต้องกราบขอขอบพระคุณ 

มาถึงทุกวันนี้

 
	 ณ	บัดนี้	ท่านผู้ใหญ่ทั้ง	2	ท่านละกายสังขารไปแล้วในเวลาใกล้เคียงกัน	ตั้งศพเคียงคู่กัน	 

สวดพระอภิธรรมพร้อมกัน	 และพระราชทานเพลิงศพพร้อมกัน	 	 เป็นคู่ชีวิต	 คู่ทุกข์	 คู่สุข	 

และคูส่ามภีรรยา	อยา่งไมพ่รากจากกนั		กระผมเชือ่ในคณุงามความด	ีกศุลกรรมของทา่นทัง้สองที่

รว่มกันสรา้งและสะสมมา	ยอ่มนำาพาดวงจติดวงวญิญาณ	ของทา่นทัง้สองไปสู่สคุต	ิ	ปฏสินธใิหม	่ 

เมื่อใด	ขอให้มาครองคู่กันตลอดทุกภพทุกชาติ	เทอญ

ประมวล  รุจนเสรี

ลูกศิษย์	และลูกน้อง	18	กรกฎาคม	2563
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ท่านวิญญู  อังคณารักษ์

 
 ท่านวิญญูฯ	เป็นนักปกครองที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่	เพื่อชาติ	และประชาชน	ท่านวิญญูฯ	

เป็นข้าราชการมหาดไทยที่ดีที่สุด	 ท่านวิญญูฯ	 เป็นผู้บังคับบัญชาคนมหาดไทยที่เปี่ยมไปด้วย

ความเมตตา	เปน็ทีเ่ครารพรกัของคนมหาดไทย	ทา่นวิญญูฯเปน็ผูท้ีเ่ตม็ใจ	ในการทีจ่ะถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่แม่บ้านมหาดไทย

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

           

นายสุพร  สุภสร

	 	 	 							อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	สกลนคร	อุดรธานี	และนครราชสีมา

	 	 	 	 	 อดีตสมาชิกวุฒิสภา	(	พ.ศ.	2543	–	2549)
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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

ท่านวิญญู  อังคณารักษ์

	 ผมได้ทราบข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 อย่างกะทันหัน	 

ด้วยความรู้สึกตกใจ	 	 เสียใจ	 	 และอาลัยท่านอย่างยิ่ง	 	 ที่ว่าตกใจก็เพราะผมเพิ่งพบท่าน 

ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม		พ.ศ.	 	2563		ในโอกาสเข้าอวยพรและขอรับพรปีใหม ่

ซึ่งผมได้ปฏิบัติเป็นประจำาทุกปี	 	 เว้นแต่ปีใดที่ท่านและคุณหญิงพำานักอยู่ในต่างประเทศ		 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ท่านและคุณหญิงได้ให้ความเกื้อหนุนและเมตตาต่อผมตั้งแต่ 

เมือ่ครัง้ทีผ่มไดร้บัคำาสัง่ยา้ยใหไ้ปดำารงตำาแหนง่ประจำาแผนกอำานวยการเลือกตัง้		กองการเลือกตัง้		 

กรมการปกครอง		และไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้พกัอาศยัทีบ่า้นบางซอ่นในชว่งป	ี	พ.ศ.		2517		ทา่นวญิญ	ู	 

ยังมีสมองแจ่มใส		พูดจาชัดถ้อยชัดคำาไม่ตกหล่น		ความจำายังดีเยี่ยม		สนทนาเรื่องราวต่างๆ	 

อย่างไม่ติดขัด	 	 	 มองภาพโดยรวมท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงเพียงแต่หลังค่อมเวลาลุกขึ้น		

เนือ่งจากกระดกูสนัหลงัคดงอตามสภาพของผูสู้งวยั		คณุหญิงสุภางค	์	ทีน่ัง่อยูด่ว้ยดไูมแ่ขง็แรง		 

ความจำาถดถอย	 	 หลงลืม	 	 พูดซ้ำาบ่อย	 ๆ	 	 ซึ่งปกติท่านจะเป็นคนพูดจาฉะฉานและคุยสนุก		 

แม้ผมจะตระหนักดีว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม	 ไม่อาจหลีกพ้น	 และไม่ทราบว่า 

จะเปน็วนัเวลาใด		ซึง่เปน็ไปตามกฎอนจิจงักต็าม	แตก่ไ็มอ่าจทำาใจได้	เพราะตอ้งสญูเสยีบคุคล

ทีผ่มเคารพรกัไปอยา่ไมม่วีนัหวนกลบั		ผมตอ้งขอแสดงความเสยีใจอยา่งสดุซึง้ตอ่หลานทัง้สอง		

คอื	คณุตู	๋และ	คุณเตย้		และครอบครวั	ทีต่อ้งสญูเสยีบคุคลอนัเปน็ทีร่กั	ซึง่เปรยีบเสมอืนรม่โพธิ์

ร่มไทรไปในครั้งนี้

 

	 ผมได้ยินชื่อท่านวิญญู		อังคณารักษ์		ตั้งแต่เมื่อผมศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		4		ในปี		

พ.ศ.		2507		จากสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด		ซึ่งหนุ่มที่สุดในขณะนั้น

ด้วยวัยเพียง		38		ปี		ท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ติดตามเส้นทางความก้าวหน้าในการ 

รับราชการของท่านมาโดยตลอด	 	 จนกระทั่งได้มีโอกาสได้กราบพบท่านที่บ้านซอยอารีย์ 

ภายหลงัจากทีผ่มไดเ้ข้าพักอาศัยทีบ้่านบางซอ่นซึง่เปรยีบเสมอืนเดก็อาศยัในบา้นทา่นคนหนึง่

	 ท่านวิญญู	 	 อังคณารักษ์	 	 มีผลการเรียนดีเด่นมาโดยตลอด	 	 หลังจากได้รับปริญญา

ธรรมศาสตร์บัณฑติ		และไดโ้อนไปรบัราชการกรมมหาดไทย		ทา่นวญิญ	ู	ไดส้อบชงิทนุเล่าเรยีน

หลวงตามความตอ้งการของกรมมหาดไทย		ไปศกึษาระดบัปรญิญาโท		ทีม่หาวทิยาลยัลอนดอน		

สหราชอาณาจักร		และได้รับปริญญา		Master	of	Science	(Comparative	Local	Government)		

ท่านวิญญูเป็นลูกหม้อมหาดไทยโดยแท้	 ท่านผ่านงานทั้งในส่วนภูมิภาคและในส่วนกลาง 

ในหลายตำาแหน่งที่สำาคัญ	 ทั้งงานปฏิบัติการและงานวิชาการ	 ทั้งงานบู๊และบุ๋น	 ครบเครื่อง		 

นับเป็น		“นักปกครองมืออาชีพ”		เป็นหนึ่งในทำาเนียบนักปกครอง		ซึ่งมีเกียรติภูมิ		มีชื่อเสียง	

โดดเด่น		ท่านวิญญู		เริ่มงานฝ่ายปกครองในตำาแหน่ง		“ผู้ตรวจการเทศบาล		จังหวัดปทุมธานี”		

เมื่อปี	พ.ศ.		2491		และเจริญเติบโตในสายงานฝ่ายปกครองในตำาแหน่งหน้าที่ที่สำาคัญ		ได้แก่		

ตำาแหน่ง		“หัวหน้าแผนกสภาจังหวัดและสภาตำาบล”		กองการปกครอง		กรมมหาดไทย		เมื่อปี	
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พ.ศ.	 2499	 ท่านเป็นผู้ดำาเนินการยกร่างคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย	 ที่	 	 222/2499	 ซึ่งเป็นต้น

กำาเนิดของ	 “สภาตำาบล”	 และ	 “องค์การบริหารส่วนตำาบล”	 ในปัจจุบัน	 ท่านดำารงตำาแหน่ง	 

“หวัหนา้กองวชิาการ”	กรมมหาดไทย		เมือ่ป	ีพ.ศ.		2501		ซึง่เปน็รากฐานในการจดัตัง้	“วทิยาลยั

การปกครอง”		ในเวลาต่อมา		โดยท่านทำาหน้าที่บรรณาธิการและผู้จัดการนิตยสารเทศาภิบาล		

นิตยสารท้องถิ่น	 วารสารกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 ท่านได้ริเริ่ม	 เพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษในวารสาร

เทศาภิบาลและนิตยสารท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะการเปิดให้มีคอลัมน์ตอบปัญหาข้อขัดข้องใจ 

ของกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 โดย	 “กำานันหยด”	 ท่านได้ริเริ่มปรับปรุงรูปแบบนิตยสารเทศาภิบาล	 

โดยออกแบบใหมใ่หท้นัสมยัทัง้รปูเลม่และเนือ้หา	หลังจากนัน้	ทา่นไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่	 

“หวัหนา้กองฝึกอบรม”		สว่นพัฒนาการทอ้งถิน่	กรมมหาดไทย		เมือ่ป	ี	พ.ศ.		2503		ดำารงตำาแหนง่นี ้

ในระยะเวลาสั้นๆ	 ก็ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำารงตำาแหน่ง	 “ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”	 

ในปีเดียวกัน	 ซ่ึงท่านได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการบริหาร	 สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		 

ท่านไดร้บัความไวว้างใจจากอธบิดกีรมมหาดไทย	ในครัง้นัน้	แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่	“เลขานกุาร

กรมมหาดไทย”	เมื่อปี		พ.ศ.	2505	ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งนี้ได้	2	ปี	ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไป

ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญซึ่งเป็นที่มุ่งมาดปรารถนาของบรรดาข้าราชการฝ่ายปกครองทั้งหลาย	

คือตำาแหน่ง		“ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด”	เมื่อปี	พ.ศ.	2507	ด้วยวัยเพียง	38	ปี	การทำางาน 

ท่ีจงัหวดันี	้ทา่นวญิญ	ูไดมุ้ง่เนน้การสง่เสรมิอาชพีของราษฎรซึง่เปน็งานโดดเดน่	คอื	การสง่เสรมิ 

อาชีพ	 3	 ม.	 ได้แก่	 มะพร้าว	 หมู	 และไหม	 ให้แพร่หลายในเขตจังหวัด	 โดยแต่งเพลงรณรงค์	 

ใชท้ำานองเพลงผู้ใหญล่	ี2504	ซ่ึงกำาลงัฮติมากในขณะนัน้	เผยแพรจ่นรอ้งกนัตดิปาก	จากผลงาน

ที่ปรากฏ	 ท่านวิญญู	 ได้รับการเลื่อนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ	 ซึ่งมีจำานวนน้อย 

และยากมากในสมยันัน้	รวมทัง้	ไดร้บัการเล่ือนเงินเดอืน	2	ขัน้	อีกดว้ย	ตอ่มา	ทา่นไดร้บัแตง่ตัง้ 

ให้ดำารงตำาแหน่ง	 “ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี”	 เมื่อปี	พ.ศ.	2509	ขณะนั้นที่จังหวัดอุดรธานี	 

มีทหารอเมรกินัอาศยัอยูถ่งึหกพันคนเศษ	ทำาใหม้คีวามตอ้งการไขไ่กแ่ละเนือ้สตัวม์าก	ทา่นวญิญ	ู	

จึงได้รณรงค์ส่งเสริมอาชีพ	ก.	ข.	ค.	คือ	ก.	การเลี้ยงไก่	ทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อ	ข.	การปลูกข้าวฟ่าง		

ขา้วฟา่ง	1	ไร	่มรีายไดม้ากกวา่ทำานา	13	เทา่	และปลูกหลัง	ฤดเูก็บเก่ียวก็ได	้	ค.	การเล้ียงโคเนือ้		

โคนม		ได้ราคาดีกว่าการปลูกข้าว		การส่งเสริมอาชีพ		ก.	ข.	ค.		ได้รับผลสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง

	 นอกจากนี้	ท่านวิญญู	ได้สร้างผลงานไว้ที่จังหวัดอุดรธานีมากมาย	โดยเฉพาะ	การแก้ไข

ปัญหาการก่อการร้ายที่กำาลังรุนแรงมาก	 มีการดักซุ่มโจมตีแทบทุกวัน	 จังหวัดอุดรธานีเป็น 

จงัหวดัแรกทีไ่ดม้กีารทดลองจดัตัง้ชดุคุม้ครองหมูบ่า้น		(ช.ค.บ.)		ขึน้เปน็แหง่แรกของประเทศไทย	

ด้วยผลงานที่ปรากฏ	 ทำาให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านวิญญู	 ขจรขจาย	 ต่อมา	 ท่านวิญญู	 

ได้รับแต่งตั้งให้เข้ามารับราชการในส่วนกลาง	 ในตำาแหน่ง	 “รองอธิบดีกรมการปกครอง”	 

เม่ือปี	 พ.ศ.	 	 2511	 ท่านเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองคนแรก	 ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทางรถยนต์	 ใช้เวลาไปกลับประมาณ	 15	 วัน	 ท่านมักได้รับมอบหมาย

งานพิเศษ	 เช่น	 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 งานเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 รวมท้ัง	 

เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ	อีกหลายชุด		
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	 ท่านวิญญู	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	 “ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร”	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม		

พ.ศ.	2514		และไดร้บัแตง่ตัง้เป็น	“ผู้วา่ราชการนครหลวงกรงุเทพธนบรุ”ี	และ	“นายกเทศมนตรี

เทศบาลนครหลวง”	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2514	การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ยุ่งยากซับ

ซ้อนและเป็นงานที่ท่านลำาบากใจมากที่สุด	 ไม่ว่าเรื่องอะไรก็มารุมด่ากันที่ผู้ว่าราชการนครหล

วงฯ	กลายเป็นถังขยะขนาดใหญ่ให้ผู้คนรุมด่าเล่น		แต่ก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยดีจนได้รับแต่งตั้ง

ให้ดำารงตำาแหน่ง	“ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนมหาดไทย”	คนแรก	เมื่อปี	พ.ศ.	2516		

ซ่ึงเป็นงานทางวิชาการ	 เปรียบเหมือนฝ่ายเสนาธิการ	 ให้กระทรวงมหาดไทย	 ท่านได้จัดวาง

โครงสร้าง	ระบบงาน	และจัดวางตัวบุคลากรไว้เป็นพื้นฐานอย่างเหมาะสม		หลังจากนั้น	ท่าน

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	 “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย”	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2516	

โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ	 ปฏิบัติ

หน้าที่ในตำาแหน่งนี้ได้	2	ปี	จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	“อธิบดีกรมการปกครอง”	เมื่อวัน

ที่	1	กรกฎาคม	2518	ท่านวิญญู	เป็นผู้วางรากฐานในการเสริมสร้าง	“กระบวนทัศน์ใหม่	3	ร.”		

สำาหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง

	 ร.		ตัวแรก	 คือ	 “รอบรู้”	 มีความรู้ที่ทันสมัย		ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

	 ร.		ตัวที่สอง	 คือ	 “รวดเร็ว”	 มีความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	โดยเฉพาะ 

	 	 	 	 การใหบ้รกิารประชาชน	ตอ้งไมส่รา้งขัน้ตอน	สรา้งภาระ		 

	 	 	 	 ให้เกิดแก่ประชาชน

	 ร.		ตัวที่สาม	 คือ	 “ริเริ่ม”	 มีความคิดริเริ่มที่จะทำาในสิ่งใหม่	 ๆ	 ให้เกิดประโยชน์ 

	 	 	 	 แก่ประชาชน	 และราชการ	 ข้าราชการฝ่ายปกครอง 

	 	 	 	 ในคร้ังน้ันได้ร่วมใจกันปรับวิธีคิดและวิธีการทำางานภายใต้		 

	 	 	 	 “กระบวนทัศน์ใหม่	3		ร.”	ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

	 	 	 	 ในหมูป่ระชาชน	ซึง่กอ่นหนา้นัน้	ขา้ราชการฝา่ยปกครอง 

	 	 	 	 มักถูกโจมตีว่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี		มาเฟีย		ศักดินาปู

	 ผมไดม้โีอกาสทำางานใกลช้ดิกบัทา่นวิญญู		ในช่วงเวลาทีท่า่นดำารงตำาแหน่งอธบิดกีรมการ

ปกครองโดยผมปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมอาชีพ	 กองปกครองท้องที่	 กรมการปกครอง		

แม้ว่าจะเป็นผู้น้อยซึ่งปกติยากที่จะได้พบท่านอธิบดีโดยตรง	 แต่ท่านวิญญู	 วางตนเป็นกันเอง

กับข้าราชการผู้น้อย	 ให้เกียรติ	 ให้ความเชื่อถือ	 ท่านใช้สรรพนามแทนตนเองว่า	 “อาวิญญู”	 

ไม่ชอบให้ใครเรียก	 “ท่าน”	 ไม่เคยใช้คำาพูดอั๊ว	 ลื้อ	 ท่านไม่เคยประพฤติตนเป็นเจ้าขุนมูลนาย	 

ผมเคยได้รับคำาส่ังให้เดินทางไปตรวจราชการท่ีต่างจังหวัดโดยน่ังรถยนต์ประจำาตำาแหน่งคู่กับท่าน 

ในฐานะเจา้ของเรือ่ง	แรก	ๆ 	ผมรูส้กึประหมา่	ตืน่กลวั	แตเ่มือ่ทา่นแสดงความเปน็กนัเองและให้

โอกาสแกผู่น้อ้ย	ผมจงึไดเ้รยีนชีแ้จงรายละเอียดของภารกิจในการตรวจราชการครัง้น้ันตอ่ทา่น 

ในระหว่างการเดินทางด้วยความปลอดโปร่งและโล่งใจ	 ท่านวิญญู	 ให้ความสำาคัญในการ

ติดตามงานโครงการพัฒนาชนบทและช่วยเหลือประชาชนซึ่งต่อเนื่องมาจากรัฐบาลก่อน	และ
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โครงการอาสาพัฒนาทอ้งถ่ินตามนโยบายของรฐับาลในขณะนัน้	อนัเปน็รากฐานสำาคญันำาไปสู่		 

“โครงการพัฒนาชนบท”	ทีมุ่่งแก้ไขปัญหาความยากจน	ความไมรู่	้โรคภยัไขเ้จบ็	โดยเพิม่บทบาท

ของตัวแทน	4	กระทรวงหลักในพื้นที่ชนบท	ซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญของรัฐบาลต่อมา	ท่านวิญญู		

ไดส้นบัสนุนสง่เสรมิอาชพีของราษฎร		โครงการสำาคญัทีเ่รง่รดัดำาเนนิการขณะนัน้	คอื	โครงการ

ส่งเสริมการปลูกมะขามหวานพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	 สำาหรับปัญหาความเดือด

ร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำากิน	ท่านวิญญู	มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ว่าด้วยการเช่านา	 ซึ่งเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ทำานาอย่างมาก	 ในตำาแหน่งอธิบดีกรมการ

ปกครอง		ทา่นวญิญ	ูใหค้วามสำาคญัในการตรวจเยีย่มอำาเภอและกิง่อำาเภอทีห่า่งไกล	ทรุกนัดาร		

เพือ่สรา้งขวญักำาลงัใจในการปฏิบัตหินา้ทีข่องขา้ราชการในพืน้ที	่รวมทัง้การตรวจเยีย่มสมาชกิ

กองอาสารักษาดินแดนในเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ด้วย	สำาหรับภารกิจสำาคัญในพื้นที่	คือ	การระดม

สรรพกำาลังลูกเสือชาวบ้าน	ได้ช่วยกันป้องกันและกำาจัดผักตบชวา	โดยการทำาอย่างต่อเนื่องใน

หลายพื้นที่	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสัญจรไปมาทางน้ำาอย่างมาก

 

	 ท่านวิญญู	ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	“ปลัดกระทรวงมหาดไทย”		เมื่อวันที่	1	ตุลาคม		

พ.ศ.	2520	ซึง่เป็นตำาแหนง่สงูสดุของขา้ราชการประจำา	หลงัจากนัน้เพยีง	18	วนั	กไ็ดม้กีารปฏริปู

การปกครองแผ่นดิน	ในขณะที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ใช้

อำานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำาแหน่งหนึ่ง

	 ทา่นวญิญ	ูมีความจงรกัภักดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ	์ตลอดระยะเวลาทีด่ำารงตำาแหนง่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 และอธิบดีกรมการปกครอง	 ได้รับเสด็จและตามเสด็จเวลาเสด็จ

พระราชดำาเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัด	ได้สนับสนุนงานกาชาดจังหวัด	และกิจกรรมของมูลนิธิ 

ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ท่านวิญญู	 จึงได้รับพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์	“ทุติยจุลจอมเกล้า”	เหรียญรัตนาภรณ์	และเหรียญกาชาดสมนาคุณ	ชั้น	1	อันเป็น	

เครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่ควรแก่ความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างยิ่ง

	 ตลอดชีวิตของท่านวิญญู	ท่านมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้	ตั้งใจ	เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่		

เสริมสร้างประสบการณ์	 ด้วยมุ่งหวังเป็นข้าราชการมหาดไทยที่ดี	 ท่านเป็นตัวของตัวเอง	 

อ่อนนอกแขง็ใน	ตลอดชวีติราชการทีผ่า่นมา	ทา่นประสบความสำาเรจ็มาโดยตลอด	อาจมปีญัหา 

อปุสรรคอยูบ่า้งซึง่กเ็ปน็เรือ่งธรรมดาของชวีติ	แตก่ไ็มเ่คยเผชญิกบัปญัหาทีร่า้ยแรงแตอ่ยา่งใด	 

ท้ายที่สุด	 หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาได้เกือบ	 3	ปี	 ท่านประสบกับ 

วบิากกรรมของชวีติราชการซ่ึงเป็นปัญหาทีร่นุแรงทีส่ดุบัน่ทอนภาวะจติใจทีส่ดุจากวกิฤตกิารณ	์

“โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน”	 ท่านถูกฟ้องคดีอาญาตกเป็นจำาเลยพร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

อกีหลายทา่นทีป่ระสบชะตากรรมเดยีวกนั	เปน็เหตใุหท้า่นตอ้งพน้จากตำาแหนง่	ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย	 ด้วยวัยเพียง	 53	 ปี	 ในขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่	 กองกลาง	 สำานักงาน 

ปลดักระทรวงมหาดไทย	ผมยงัจำาภาพถงึวนัทีท่า่นไดแ้วะเวยีนมาล่ำาลาเพือ่นขา้ราชการทัง้หลาย	 
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ท่านเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดี	ท่านได้แสดงถึงภาวะผู้นำาท่ีมีความอดทน	อดกล้ัน	พร้อมเผชิญกับ 

ปัญหาที่ถาโถม	เข้ามา		ท่านวางตนเยี่ยง		“สิงห์”		ไม่โวยวาย		พร่ำาบ่น		วางตนด้วยความสงบ		

หนักแน่น		มั่นคง		และไม่เคยหลั่งน้ำาตาต่อหน้าผู้ใด

 

	 หลังจากพ้นจากตำาแหน่งในช่วงปี	 พ.ศ.	 2525-2527	 ท่านวิญญู	 ได้ไปพำานักอยู่ที่

สหรัฐอเมริกาพร้อมกับคุณหญิงสุภางค์	ระหว่างนั้น	ท่านได้รับเชิญให้ไปทำาหน้าที่เป็นวิทยากร

พิเศษสอนในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย	 TOP-TEN	 

ของสหรัฐอเมริกา	โดยสอนอยู่เป็นเวลา	3	ปี	หลังจากนั้น	ท่านและคุณหญิงได้พากันท่องเที่ยว 

ไปยังสถานที่สำาคัญ	 ๆ	 หลายแห่ง	 เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของชีวิตเมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	 

พ.ศ.	2528		คุณหญิง	ลูก	ๆ	ญาติสนิทมิตรสหาย	และอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร่วมกันจัดงาน

ครบรอบวันเกิดครบ	5	รอบ	ให้ท่าน	ซึ่งผมได้มีโอกาสไปร่วมงานดังกล่าวด้วย

	 มีคำากล่าวว่า	 “ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกรา”	 เม่ือท่านวิญญู	 พ้นภาระจากงานทั้งหลาย		 

ท่านได้พำานักอยูก่บัครอบครวัอยา่งมคีวามสขุ	ทา่มกลางลกูหลาน	ทา่นปลกูผกัสวนครวัแจกจา่ย

ผู้ไปเยี่ยมเยือน	ออกกำาลังกายด้วยการว่ายน้ำา	เล่นกอล์ฟ	และร่วมกิจกรรมสังคมเป็นครั้งคราว

	 บัดนี้	ท่านวิญญู	 ได้ละสังขารไปแล้ว	ยังเหลืออยู่ก็แต่คุณงามความดี	 เกียรติยศชื่อเสียง		

และผลงานของท่านที่ได้ฝากไว้ให้ปรากฏแก่นักปกครองรุ่นหลัง	 สำาหรับผมนั้น	 ท่านจะอยู่ 

ในความทรงจำาของผมตลอดไป	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งท่านเคารพบูชา	 ตลอดจน	 

คุณงามความดีทั้งปวงที่ท่านได้บำาเพ็ญมาโดยตลอด	จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านวิญญู	มีความสุข

ในสัมปรายภพ	ตราบนานเท่านาน

ด้วยความเคารพรักและอาลัย

นายนพดล  เฮงเจริญ

	 	 	 	 	 กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

	 	 	 อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ			

และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด
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คำาไว้อาลัยท่านปลัด วิญญู อังคณารักษ์

	 	 ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย	 วิญญู	 อังคณารักษ์	 ถือเป็นปูชนียบุคคลของ

กระทรวงมหาดไทย	 ท่านดำารงตำาแหน่งในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศกำาลังพัฒนา	 

(Developing	 Country)	 ในภูมิภาคหรือชนบทของไทยกำาลังเกิดสงคราม	 ทั้งด้านความมั่นคง 

กบัผูก้อ่การรา้ยคอมมวินสิต	์และดา้นเศรษฐกจิสงัคม	กบัวงจรแหง่ความชัว่รา้ย	(Vicious	Circle)	

คือความไม่รู้การศึกษา	ความยากจน	ความเจ็บไข้ได้ป่วย	และความเฉื่อยชา

  

	 กระทรวงมหาดไทยเปน็เสาหลกัของการบรหิารราชการส่วนภมิูภาค	ดงัน้ันปลัดกระทรวง

มหาดไทยจึงเปรียบเสมือนแม่ทัพที่จะต้องบัญชาการ	 ผลักดัน	 และสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การพฒันาชนบท		ทัง้ดา้นความมัน่คง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ซึง่ทา่นปลดัวญิญ	ูตา่งเปน็ทีย่อมรบั

ไม่เฉพาะแตก่ระทรวงมหาดไทย	วา่ทา่นเปน็ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญท่ีม่บีทบาทสำาคญัในการพฒันา

ในช่วงสมัยนั้น	 สำาหรับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 อีกสิ่งหนึ่งคือ	 เราตระหนักว่าท่านเป็น 

ผู้ผลักดัน	บุกเบิกการพัฒนาข้าราชการฝ่ายปกครอง	ให้มีสมรรถนะ	มีขีดความรู้ความสามารถ	

เพื่อเป็นผู้นำาแห่งการพัฒนาหรือผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นผู้อำานวยการ 

กองฝึกอบรม	กรมการปกครอง	อันเป็นที่มาของคำาขวัญ	3	ร.	(รอบรู้	รวดเร็ว	ริเริ่ม)

  

	 ในฐานะที่เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมาทั้งชีวิต	 กระผมตระหนักว่ากระทรวงมหาดไทย

ได้รับคุณูปการจากคุณงามความดีของท่านปลัดวิญญู	 อย่างมากมายในช่วงชีวิตของท่าน	 

ผมจึงขอแสดงความอาลัยและกตัญญุตาต่อท่านปลัดวิญญู	 ขอให้ดวงวิญญาณของท่าน 

ไปสู่สุขติยังสัมปรายภพด้วยเทอญ

นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ท่านวิญญูฯ ในความทรงจำา

	 ผมเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อกลางเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2514	 ขณะนั้น 

ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 ดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง	 (หลังจากเป็นผู้ว่าราชการ

จงัหวดัรอ้ยเอด็และอดุรธานี	มาก่อนหนา้นีแ้ล้ว)	พอกลางเดอืนธนัวาคม	ทา่นกย็า้ยไปเปน็ผูว่้า

ราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี	 และทำาหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวงพร้อมกันไป	

ท่านเปน็	role	model	ทีพ่วกเราขา้ราชการหนุม่ๆช่ืนชมอยา่งมาก	เปน็นกัปกครองนกับรหิารหนุม่	 

ความรู้ระดับด็อกเตอร์	ผู้เต็มไปด้วยพลังของการทำางานและความคิดริเริ่ม	สูงสง่าไว้หนวดเรียว

ที่ริมฝีปากบนใบหน้าที่เป้ือนยิ้มเม่ือพบปะผู้คน	 ท่านไปอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 

ให้เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเสมอ

	 ต่อมาท่านวิญญูฯ	 ได้เป็นรองปลัดกระทรวงก่อนจะย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสำาคัญซึ่งเป็น

หัวใจของกระทรวงมหาดไทย	 คือ	 กรมการปกครอง	 และได้สร้างความฮือฮาที่สุดเมื่อได้มอบ

คำากลอนอันเป็นแนวทางปฏิบัติของนายอำาเภอ	 ปลัดอำาเภอ	 และ	 นักปกครองทั้งหลาย...	 

“ต้องรอบรู้ปัญหาสารพัด	 ต้องรวดเร็วเร่งรัดงานทั้งหลาย	 ต้องริเริ่มหลายแบบให้แยบคาย	 

ทุ่มกายใจสุดชีวิตพิชิตงาน”	 พร้อมโลโก้สัญลักษณ์สายฟ้าฟาดที่ยังสถิตอยู่ในจิตวิญญาณ 

ของนักปกครองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้	 และในที่สุดท่านก็ขึ้นดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2520	ตามความคาดหมาย	ช่วงนั้นกระทรวงมหาดไทยมีความคึกคัก

เข้มแข็ง	เพราะนอกจากจะเป็นกระทรวงหลักของการบริหารราชการประเทศ	มีกรมต่างๆ	เช่น 

ในปจัจบุนัแลว้	ยงัมกีรมอยัการ	กรมตำารวจ	กรมราชทณัฑ	์กรมประชาสงเคราะห	์และกรมแรงงาน	 

อยู่ในสังกัด	ทั้งเรายังมีเจ้ากระทรวงฝ่ายราชการประจำาที่มีภาวะผู้นำาที่แสนจะโดดเด่นอีกด้วย

	 ช่วงท่ีท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ผมในฐานะหัวหน้าแผนกบรรจุและแต่งตั้ง	 

กองการเจ้าหน้าที่	 สำานักงานปลัดกระทรวงฯ	 ได้มีโอกาสเสนอหนังสือให้ท่านลงนามบ่อยๆ	 

สิ่งหนึ่งที่ท่านเคยสอนผมคือ	 “เม่ือผู้บังคับบัญชาให้ไปร่างหนังสือ	 ความรวดเร็วทันต่อเวลา

สำาคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ”	 ซึ่งทำาให้ผมตระหนักและยึดถือเสมอมาว่า	 หลายสิ่งในชีวิตเรา	

การจัดการให้งานสำาเร็จทันต่อเวลานั้นสำาคัญเพียงใด

	 ขอพระอำานวยพรใหด้วงวญิญาณของทา่นวญิญ	ูองัคณารกัษ	์จงไปสูส่มัปรายภพ	แมท้า่นจะ 

ล่วงลับไปแล้ว	แต่นามของท่านจักสถิตอยู่ในใจของเหล่านักปกครองกระทรวงมหาดไทยตลอดไป...

พงศ์โพยม  วาศภูติ

	 	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
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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

ท่านวิญญู  อังคณารักษ์

นับเป็นบุญเป็นวาสนาที่ผมได้มี โอกาสทำางานใกล้ชิดกับท่าน	 วิญญู	 อังคณารักษ์	 

ในชว่งท่ีทา่นเปน็อธบิดกีรมการปกครอง	ในตำาแหนง่หนา้หอ้งของทา่น	ทำาใหไ้ดเ้รยีนรู	้และซมึซบั 

วิธีการทำางานของท่านอย่างใกล้ชิด	 ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 เป็นนักบริหาร	 และนักปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง	 ที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นพิเศษ	 ทำาให้เจริญเติบโต 

ในทางราชการ	อย่างรวดเร็ว	 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดในยุคนั้น	 และจากความ	

โดดเด่นของท่าน		ในวันที่		1	ตุลาคม	2518		ท่านก็ได้รับ	แต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมการปกครอง	

และ	 1	 ตุลาคม	 2520	 ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งเป็นไปตาม 

ความคาดหมายของพวกเราชาวมหาดไทย

	 หลักการทำางาน	ท่านใช้หลัก		3	ร.	คือ	รอบรู้		รวดเร็ว		ริเริ่ม		ซึ่งแต่งเป็นกลอนไว้ว่า…

    

	 	 	 	 ต้องรอบรู้ปัญหา	 	 สารพัด

	 	 	 	 ต้องรวดเร็วเร่งรัด	 	 งานทั้งหลาย

	 	 	 	 ต้องริเริ่มหลายแบบ	 	 ให้แยบคาย

	 	 	 	 ทุ่มใจกายสุดชีวิต	 	 พิชิตงาน

	 ในการไปบรรยายของท่านทุกครั้ง	ผมจะมีหน้าที่นั่งฟังการบรรยายของท่านโดยละเอียด	

เพราะท่านจะซักถามเรื่องการบรรยายของท่านเมื่อขึ้นรถเดินทางกลับ	 เหมือนกับจะวัด 

ความพงึพอใจของผูฟ้งั	แตผ่มกลบัรูส้กึว่า	ทา่นอยากใหผ้มฟงัเพือ่จะไดร้บัความรูไ้ปดว้ยมากกวา่	

แต่ท่านไม่สั่งตรงตรงๆ	 การทำางานของท่านจะแนบเนียน	 แยบยลเสมอ	 ในสายตาของผม	 

ท่านเป็นนักบริหารที่เฉียบแหลม	แนบเนียน	และอารมณ์ดี		ทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข	

และสนุกที่ได้ทำางานกับท่าน

	 การสูญเสียท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 จึงนับว่าเป็นการสูญเสียนักปกครองฝีมือดี	 

ไปอกีทา่นหนึง่		ขออำานาจผลบุญ	และคณุงามความดทีีท่า่นไดท้ำาไว	้	จงเปน็พลวปจัจยั	ส่งผลให ้

ดวงวิญญาณของ	ดร.วิญญู	อังคณารักษ์	ประสบความสุข	ณ	สัมปรายภพ	ตลอดกาลเทอญ

นายนาวิน   ขันธหิรัญ
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คำาไว้อาลัยท่านวิญญู  อังคณารักษ์

-------------------

  “ผู้รับราชการและใช้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

	 ผมรับราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา	35	ปี	 (2	กันยายน	2517	ถึง	30	กันยายน	

2552)	ช่วงที่มีความสุขและสบายใจในการทำางานมากที่สุดคือ	ช่วงปี	2519	-	2523	ซึ่งเป็นช่วง 

ระยะเวลาที่ทำาหน้าที่ผู้ช่วยท่านชาญชัย	 สุนทรมัฏฐ์	 เลขานุการท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 

อธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทย

  

	 ท่านวิญญู	 อังคณารักษ์	 เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของกระทรวงมหาดไทยและ

ประเทศชาติ	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำางานมากมาย	ประสบความ

สำาเร็จในการทำางานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่อายุ	 38	ปีเศษ	 เป็นคนอารมณ์เย็น	ยิ้มแย้ม

แจ่มใส	ไม่โกรธใคร	มีเมตตาจิตสูงยิ่ง

  

	 โดยสว่นตวัผมไดร้บัความเมตตาจากทา่นหลายเรือ่ง	ตัง้แตก่ารใหโ้อกาสทำางานรบัใชท้า่น			

ทัง้ๆ	ทีไ่มเ่คยรูจ้กัทา่นเปน็การสว่นตวัมาก่อน	ประกอบกับเพิง่บรรจเุปน็ปลัดอำาเภอตรไีดเ้พยีง

ปเีศษ	ยงัขาดประสบการณ	์ฐานะสว่นตวัก็ยากจน	จบเพยีงปรญิญาตรรีฐัศาสตร	์ความสามารถ

พิเศษก็ไม่มี	 ขับรถยนต์ยังไม่เป็น	 การได้รับโอกาสครั้งนี้เป็นประสบการณ์การทำางานซึ่งเป็น 

พื้นฐานสำาคัญในการรับราชการต่อไปในภายหน้า

	 ในวันแรกที่พบรายงานตัวเพื่อทำางาน	ท่านได้ให้คำาแนะนำาสั่งสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน				

โดยขอให้	 “ต้ังใจทำางาน	 มีความมุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 เสียสละ	 ด้วยความขยันอดทน	 ซื่อสัตย์สุจริต	 

มีความจริงใจ”	 รวมทั้งได้เน้นย้ำาว่างานฝ่ายเลขานุการ	 “ต้องมาก่อนนาย	 กลับหลังนาย”	 

คำาแนะนำาสัง่สอนของทา่นผมไดย้ดึถอืปฏบิตัติัง้แตว่นัแรกทีท่า่นไดใ้หค้ำาแนะนำาจนเกษยีณอายุ

ราชการในตำาแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง	โดยไม่มีมลทินมัวหมอง

  

	 ตลอดเวลาที่ทำางานกับท่าน	 ท่านจะดูแลความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและการทำางานรวมทั้ง

ความก้าวหน้าในทางราชการไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนและระดับตำาแหน่ง	ทั้งๆ	ที่ผม

ไมเ่คยรอ้งขออะไรจากทา่น	การทีไ่ดม้โีอกาสทำางานกบัทา่นทำาใหไ้ดเ้รยีนรูเ้ทคนคิวธิกีารทำางาน	

ซึ่งนำามาใช้ในการพัฒนาตนเอง	เช่น	คำาขวัญในการทำางาน	3	ร.	“รอบรู้	รวดเร็ว	ริเริ่ม”
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	 การได้มีโอกาสทำางานกับท่านทำาให้ผมได้เห็นและเรียนรู้การทำาหน้าที่ราชการที่สมบูรณ์

แบบแลว้ผมยงัมีโอกาสเหน็การใชช้วีติครอบครวัทีส่มบรูณแ์บบของทา่นในทกุบทบาท	ทา่นเปน็

ลกูยอดกตญัญ	ูดแูลคณุพอ่อยา่งดจีนวาระสดุทา้ยของชวีติ	เปน็สามทีีร่กัและใหเ้กยีรตคิณุหญิง

สุภางค์อย่างยิ่ง	 เป็นพ่อที่ดูแล	 ให้ความอบอุ่นและอบรมสั่งสอนคุณตู๋	 คุณเต้ย	 ธิดาและบุตร 

ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

 

	 การทีผ่มไดร้บัสิง่ดีๆ 	จากทา่นและครอบครวั	ผมรูส้กึมหีนีท้ีย่ิง่ใหญใ่นชวีติ	คอื	หนีบ้ญุคณุ			

ในวันปีใหม่	 พ.ศ.	 2563	 ผมก็ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา	 เห็นท่านในวัย	 

94	 ปี	 สังขารดูจะร่วงโรยตามวัยไปบ้าง	 แต่ท่านดูสุขภาพแข็งแรงยังช่วยเหลือตนเองได้	 

ความจำายังดีอยู่	 ไม่คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้พบท่าน	 แต่เมื่อถึงเวลาที่กำาหนดของท่าน	 

ท่านก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ

  

	 ขออำานาจแห่งพระรัตนตรัยและคุณความดีที่ท่านได้ทำามาตลอดตั้งแต่อดีตชาติ 

ถึงชาติปัจจุบัน	ส่งดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สุคติในภพภูมิที่สูงยิ่งๆ	ขึ้นไป

รักเคารพและระลึกถึงพระคุณเสมอ

สุรพล  ภาษิตนิรันดร์

75



หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน	

(อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน)

คำาไว้อาลัย ท่าน ดร.วิญญู

และ คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์

	 กระผม	 ภรรยา	 และลูกๆ	 เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความรักและความกรุณาจาก	 

ท่าน	 ดร.วิญญู	 และ	 คุณหญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 มาโดยตลอด	 ท่านทั้งสองเป็นทั้งผู้บังคับ

บัญชาและเป็นครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำางานรับราชการ	 อีกทั้ง

ท่านทั้งสองยังเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่	ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ครอบครัวของกระผมเสมอมา

	 การจากไปของท่านท้ังสองในคร้ังน้ีถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย	ปูชนียบุคคล	ท่ีทรงคุณประโยชน์ 

ต่อทั้งสถาบันนักปกครอง	ญาติสนิท	 มิตรสหาย	 ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิด	 

ครั้งสำาคัญยิ่ง	 เนื่องด้วย	 ท่าน	 ดร.วิญญู	 ฯ	 เป็นต้นแบบในการทำางานของผู้นำาองค์กรที่มี 

วสิยัทศันก์วา้งไกลซ่ึงปฏบัิตงิานดว้ยความรอบรู	้รวดเรว็	และมคีวามรเิริม่สรา้งสรรค	์โดยวธิกีาร 

กำาหนดเป้าหมายในการทำางานที่ชัดเจนซึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จ	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 โดดเด่น	 

และมีเอกลักษณ์	 ส่วน	 คุณหญิงสุภางค์	 ฯ	 เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างพลังของเหล่าภริยา 

นักปกครอง	 ให้มีบทบาทสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือดูแลการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้กับ 

ผู้คนรอบข้าง	 ทั้ง	 ชาวบ้าน	 และ	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 อีกทั้งยังได้สร้างความกลมเกลียวและ 

ความสัมพันธ์อันดีในหมู่ครอบครัว	 นักปกครอง	 โดยวิธีการออกกุศโลบาย	 “น้ำาพริก	 น้ำาใจ”	 

ให้เป็นกองทุนในการจัดตั้งมูลนิธิอาสารักษาดินแดน	 เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ 

ผู้ปฏิบัติงานในนามของอาสารักษาดินแดนซึ่งต้องเสี่ยงกับภยันตราย	 โดยทำางานร่วมกับ 

ฝ่ายพลเรือน	 และฝ่ายทหาร	 ท่านทั้งสองยังได้หล่อหลอมถ่ายทอดความสมาร์ททั้งความคิด	

การกระทำารวมถึงบุคลิกภาพให้คนรอบข้างอีกด้วย	 คุณงามความดีของท่านทั้งสองถือเป็นที่ 

น่าจดจำาและควรค่า	ต่อการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติของคนรุ่นหลังสืบไป

	 สุดท้ายนี้	กระผม	ภรรยา	หลานต่อ	และหลานต้อง	ขอกราบขอบพระคุณคุณอาทั้งสอง

อย่างสงู	และจะระลกึถงึคณุงามความดแีละพระคณุของทา่นทัง้สองตลอดไป	ขอใหด้วงวญิญาณ

ของท่านทั้งสอง	ไปสู่สุขติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง					

ดร.ประภากร สมิติ      

นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น		 	 		

(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	

และจังหวัดชัยนาท)	 	 							
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ด้วยความอาลัยและความเคารพอย่างสูง
 ผมโอนมารบัราชการทีส่ำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยในป	ีพ.ศ.	2518	ซึง่ขณะน้ันทา่น
วิญญู	อังคณารักษ์	ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง	แม้จะไม่ได้ทำางานอยู่ในกรมเดียวกัน	 
แต่ชื่อเสียงกิตติศัพท์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของท่านก็เป็นที่ประจักษ์และกล่าวขาน
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

	 ในที่ประชุมข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ท่านกำาหนดเป้าหมายและ
แนวทางทีจ่ะปรบัปรงุสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	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	 
ถ้าเรือ่งใดทีข่า้ราชการคิดรเิริม่และเปน็ประโยชนต์อ่สว่นรวม	ทา่นมกัจะเกษยีนชมเชยวา่	“ดมีาก	
ขอบคณุมาก”ทกุครัง้	และเมือ่มงีานจัดเลีย้งสงัสรรคข์องหนว่ยงาน	ทา่นปลดักระทรวงมกัจะเดนิ
ทกัทายตามโตะ๊ตา่งๆอยา่งทัว่ถงึ	สว่นตราสัญลักษณ	์3	ร.	สมัยน้ันจะเหน็ปรากฏอยูท่ัว่ไป	มีทัง้เสือ้	 
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เสือ้ยดื	เนคไท	แกว้น้ำา	ปากกา	ไฟแชค็	แหวน	ปา้ยชือ่	และเพลง	แมก้ระทัง่นายกรฐัมนตรกีน็ำาเรือ่ง	 

3	ร.ไปกล่าวถึงในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด

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

นำามาใช้ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้

	 ผมมีโอกาสรับใช้ท่านวิญญูและคุณหญิงสุภางค์อย่างใกล้ชิด	เมื่อท่านวิญญูกลับจากการ 
เป็นศาสตราจารย์พิเศษสอนหนังสือที่สหรัฐอเมริกามาอยู่เมืองไทยเป็นการถาวร	 เนื่องจาก 
ท้ังสองท่านรู้จักและให้ความเมตตา”คุณสมหทัย”ภรรยาของผมมาก่อน	 โดยในวันแต่งงาน 
คณุหญงิสภุางคก์ก็รณุาเปน็ผูส้วมมงคลและรดน้ำาอวยพรให	้หลังแตง่งานผมมาปลูกบา้นอยูใ่กล้ 
กับบ้านของท่าน	 ทำาให้ได้พบกับท่านทั้งสองบ่อยขึ้น	 และเปลี่ยนมาเรียกท่านตามภรรยาว่า	 
คณุลงุและคณุป้า	ซ่ึงทกุครัง้ทีพ่บทา่นมักจะสอบถามความเปน็ไปในราชการ	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

 
	 ในท่ีสดุนีจ้งึขออานภุาพแหง่คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัสทิธิท์ัง้หลาย	ตลอดจนบญุกศุล 
และ	คณุงามความดทีีท่า่นทัง้สองไดบ้ำาเพญ็ไวต้ลอดอายขุยั	จงเปน็ผลดลบนัดาลใหด้วงวญิญาณ 
ของท่านวิญญูและคุณหญิงสุภางค์	อังคณารักษ์	ได้บรรลุถึงซ่ึงความสงบสุขอันสูงสุดในสัมปรายภพ 

ชั่วกาลนาน	เทอญ

พินัย - สมหทัย อนันตพงศ์

78



รำาลึกถึงและอาลัย

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

	 ผมได้รับเกียรติจากทายาทให้เขียนคำาไว้อาลัย	ดร.วิญญู	อังคณารักษ์	อาเขยของหลานๆ

และหลานสะใภ้ของตระกูล	 “ชัยนาม”	 ในวาระที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพคุณอาในอีก 

ไม่กี่เดือนนี้

	 ผมมีความยินดีที่จะได้ตอบแทนพระคุณของคุณอาด้วยการเขียนคำาไว้อาลัยดังกล่าว	 

จำาได้ดีว่าทุกๆ	ปีช่วงกลางเดือนธันวาคมก่อนวันขึ้นปีใหม่	ผมจะไปกราบอวยพรคุณอาสุภางค์

และคณุอาวญิญทูีบ้่านซอยอารยีส์มัพนัธ	์7	นบัแตผ่มเกษยีณอายรุาชการเมือ่วนัที	่1	ตลุาคม	2541	 

ต่อมาก็ได้ไปกราบอวยพรพร้อมกับน้องแดง	 (อภิพงศ์)	 เมื่อเขาเกษียณฯ	 ปลายปี	 2546	 

คุณอาทั้งสองจะชวนไปทานอาหารกลางวันหลังจากนั้น	แต่ในระยะ	2	-	3	ปีมานี้	สุขภาพของ

ท่านท้ังสองไม่แข็งแรงดังเดิมซึ่งเป็นไปตามวัย	 จึงทานข้าวและคุยกันในบ้าน	 ผมไม่นึกเลยว่า 

จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ไปกราบอวยพรปีใหม่คุณอาทั้งสองเมื่อปลายเดือนธันวาคม	 2562	 

ปีที่แล้วนี้เอง	ท่านทั้งสองถึงแก่อนิจกรรมห่างกันเพียงไม่กี่เดือนเมื่อต้นๆ	ปี	2563	นี้

	 1.	 คุณอาวิญญูนับได้ว่ามีเกียรติประวัติเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าศึกษาของข้าราชการ

ประจำาทีไ่ตเ่ตา้จากชัน้ผูน้อ้ยถงึชัน้ผูใ้หญ่ทีอ่าวุโสสูงสุดของขา้ราชการประจำา	คอื	ตำาแหน่งปลดั

กระทรวง	หรือ	อีกนัยหนึ่ง	ซี	11	

	 ในวาระดถิทีีก่ระทรวงมหาดไทยมอีายคุรบ	100	ป	ีเมือ่วนัที	่1	เมษายน	2535	ไดม้กีารพมิพ์

หนังสอืปกแขง็	มคีวามหนาถงึ	462	หนา้	ชือ่	100	ป	ีมหาดไทย	มกีารโฆษณาเปดิโอกาสใหบ้คุคล

ทัว่ไปสัง่จองหนงัสอืเลม่นีไ้ด	้ผมจงึจดัสง่เงนิไปใหล้ว่งหนา้และไดร้บัหนงัสอืภายหลงั	ในหนงัสือ

ดังกล่าวคุณอาวิญญูได้เขียนบทความเรื่อง	 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า 

ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้	 ยังมีทำาเนียบเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 

(พ.ศ.	2435	-	2535)	รวมท้ังทำาเนียบปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทย	(พ.ศ.	2441	-	2535)	

	 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัคณุอาวญิญนูัน้	ในหนงัสอืดงักลา่วไดร้ะบถุงึตำาแหนง่ทีส่ำาคญัๆ	ของทา่น	 

คอื	ผูว้า่ราชการจังหวดัรอ้ยเอด็	และ	จงัหวดัอดุรธาน	ีเปน็รองอธบิดแีละอธบิดกีรมการปกครอง	

เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย	ช่วงตุลาคม	2520	ถึง	มิถุนายน	2523	

	 ผมยงัจำาไดด้วีา่คณุอาไปทำางานเช้ามากสมยัเปน็อธบิดกีรมการปกครอง	ครัง้หนึง่ผมมเีรือ่ง 

จะต้องติดต่อกับคุณอา	ท่านนัดให้ผมไปพบที่ที่ทำางาน	เวลา	07.30	น.	นับว่าเป็นโชคดีของผม	 

ขณะนั้นกระทรวงการต่างประเทศยังอยู่ที่วังสราญรมย์	 ไม่ไกลจากกระทรวงมหาดไทย	 

มีคลองหลอดคัน่กลางระหวา่งหนว่ยงานทัง้สอง	ปจัจบุนักระทรวงการตา่งประเทศไดย้า้ยไปอยูท่ี่ 

ถนนศรีอยุธยา	ซึ่งเดิมเป็นอาคารขององค์การ	SEATO	(เก่า)	ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี

79



	 2.	ความผันผวนทางการเมืองของไทยในปี	2514	ทำาให้คุณอาวิญญูได้รับการแต่งตั้งเป็น 

ผูว่้าราชการจงัหวดัพระนคร	เมือ่วนัที	่19	ธนัวาคม	2514	และเปน็ผูว้า่ราชการนครหลวงกรงุเทพ

ธนบุรี	 เม่ือวันที่	 22	 ธันวาคม	 2514	 ทำาให้จังหวัดธนบุรีหายไปจากทำาเนียบช่ือจังหวัดต่างๆ	 

ของประเทศไทยอย่างน่าเสียดาย	 ตำาแหน่งดังกล่าวทั้งสองตำาแหน่งมีแต่คุณอาวิญญูเท่านั้น 

ทีด่ำารงตำาแหน่งน้ีเป็นคนแรกและคนสดุทา้ย	กอ่นทีจ่ะเปล่ียนมาเปน็ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

ในที่สุด

	 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้น	 (กุมภาพันธ์	 2515)	 ผมรับราชการเป็นเลขานุการโท	 

สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงลอนดอน	 ประจวบกับการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ	 

(State	 Visit)	 ของสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่	 2	 แห่งสหราชอาณาจักร	 กับ	 เจ้าชายฟิลิป	 

ดยคุแหง่เอดนิเบอระ	พระสวาม	ีและเจ้าฟา้หญงิแอนน	์พระราชธดิา	คณุอาวญิญใูนฐานะผูว้า่ฯ	 

เป็นผู้ถวายกุญแจเมืองทำาด้วยทองคำาบริสุทธิ์	 แด่องค์พระประมุขของสหราชอาณาจักรและ 

คุณอาสุภางค์ถวายช่อดอกไม้

	 ในโอกาสอนัเปน็มงคลนี	้คณุอาวญิญใูนฐานะดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัพระราชทานเครือ่งราช 

อิสริยาภรณ์	Honorary	Commander	of	the	Most	Excellent	Order	of	the	British	Empire	ด้วย

	 3.	 ก่อนจะจบคำาไว้อาลัย	 ผมขอกล่าวถึงงานสำาคัญที่อาจถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์ในการ 

รับราชการของคุณอาวิญญู	หรือ	ที่เรียกกันว่าผลงานชิ้นโบแดงสัก	2	เรื่อง

	 3.1	 เรื่องแรกเกิดขึ้นในปี	 2518	 ช่วงนั้นถือได้ว่าเป็นยุคทองแห่งการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยของไทย	หลงัจากเหตกุารณท์ีรู่จ้กักันดใีนนามของ	“วันมหาวิปโยค	14	ตลุาคม	2516”	 

คนไทยมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่	 และก็เป็นการบังเอิญเหลือเกินที่กระทรวงมหาดไทยในยุคนั้น 

ถูกโจมตว่ีาเปน็กระทรวงไดโนเสาร	์เตา่ลา้นป	ีมาเฟยี	ศกัดนิา	และอืน่ๆ	คณุอาจงึเชญิหนว่ยงาน 

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงมหาดไทยมาปรึกษาหารือในเรื่องที่ถูกโจมตีดังกล่าว	 ที่ประชุม

เห็นควรใช้คำาขวัญ	 3	 ร.	 เพ่ือลบภาพลักษณ์อันไม่ถูกต้องดังกล่าว	 คือ	 รอบรู้	 รวดเร็ว	 ริเริ่ม	 

หรือ	อีกนัยหนึ่งก็คือ	

 
	 1.	มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

	 2.	มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ	และในการให้บริการแก่ประชาชน

	 3.	มีความคิดริเริ่มที่จะทำาสิ่งแปลกๆ	ใหม่ๆ	ไม่ใช่เคยทำาอย่างไรก็ทำาอยู่อย่างนั้น

	 โดยสรุปแล้ว	ผมเชื่อแน่ว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้ยังคงปฏิบัติตาม	motto	 

3	 ข้อนี้อยู่	 นับเป็นตัวอย่างอันดีงามท่ีข้าราชการในกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ต่างๆ	 ของไทย 

พึงยึดถือปฏิบัติตาม	 ประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน	 ก็จะไม่ล้าหลังประเทศอ่ืนๆ	

ในโลกนี้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน	(ASEAN)	
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	 3.2	เรือ่งทีส่องกเ็ปน็ผลงานชิน้โบแดงอีกเรือ่งหน่ึงทีมี่ความสำาคญัไม่น้อยไปกว่าเรือ่งแรก					

ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า	 “last	 but	 not	 least”	 เรื่องนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการ 

ต่างประเทศอยู่บ้าง	กล่าวคือ	ในช่วงระหว่างวันที่	9	-	21	ธันวาคม	2521	คุณอาวิญญูในฐานะ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมเรื่อง 

ผู้อพยพจากอดีต	 กลุ่มประเทศอินโดจีนฝรั่งเศส	 (เวียดนาม	 กัมพูชา	 ลาว)	 ณ	 นครเจนีวา	 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์	ในการน้ี	ฝ่ายไทย	(คอื	กระทรวงมหาดไทย)	ไดจ้ดัทำาหนงัสือขนาดกลาง	 

มีชื่อว่า	 THE	 UNFAIR	 BURDEN	 (ภาระที่ไม่ยุติธรรม)	 โดยช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า	 

ไทยไม่สามารถรับผู้อพยพไม่ว่าจากทางน้ำาหรือทางบก	 อันเป็นผลจากสงครามเวียดนาม*	 

ไดต้อ่ไปอกีแลว้	เพราะไมม่ทีีจ่ะใหพ้งิพำานัก	จงึนับไดว่้าเปน็การช้ีแจงทีต่รงไปตรงมา	ปราศจาก

การอ้อมค้อม	 เพราะถ้าขืนมาทำาตัวเป็น	 “ผู้ดีอังกฤษ”	 ก็คงจะไม่มีประเทศไหนจะมารับฟัง 

ให้ความสนใจในคำาพูดของไทย	 สู้พูดตรงๆ	 แบบนี้จะดีกว่า	 จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบาย 

โดยใช่เหตุ	 เรื่องนี้จึงต้องปรบมือให้กระทรวงมหาดไทย	 เพราะได้ทำาในสิ่งที่ควรจะทำาแล้ว	 

ผมก็ได้แต่หวังว่าต่อไปภายหน้า	 หากมีปัญหาเช่นนี้ที่ไทยยอมไม่ได้	 ก็ควรจะตอบปฏิเสธไป 

โดยปราศจากความเกรงใจใดๆ	ทั้งสิ้น

 

	 4.	ผมขอจบคำาไว้อาลัยคุณอาวิญญู	ด้วยการขอพูดถึงหนังสือ	2	เล่มที่ท่านได้มอบให้ผม

เมื่อปี	2548	เป็นหนังสือขนาดเล็กกว่า	A4	เล็กน้อย	คือ	

 

	 1.	ผู้ว่า	3	ม.	(หนา	600	หน้า)

	 2.	หัวอกปลัดกระทรวง	(หนา	400	หน้า)

	 หนังสอืดงักลา่วทัง้	2	เล่มเหมาะกบัคนทั่วไปและโดยเฉพาะผู้ทีป่ระสงคจ์ะเข้ารบัราชการ

ในกระทรวงมหาดไทย	 ถือได้ว่าเป็นคู่มือชั้นหนึ่ง	 มีเรื่องน่าสนใจมากมาย	 ที่ให้ทั้งความรู้และ

ความบันเทิง

 

 

	 *	 อนึ่ง	 มีเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องสงครามในอดีตกลุ่มประเทศอินโดจีน	 ซึ่งผมได้อ่านจาก

หนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งแต่ก็จำาชื่อและปีที่พิมพ์ออกมาไม่ได้เสียแล้ว	 เรื่องมีอยู่ว่า	

“สงครามเวียดนาม”	 (The	 Vietnam	War)	 ซึ่งโลกเสรีและโลกตะวันตกเรียกกันนั้น	 ปรากฏว่า

ทางฝ่ายเวียดนามไม่ยอมรับชื่อดังกล่าว	ทุกวันนี้	ทั้งรัฐบาลเวียดนามและประชาชนเวียดนาม	 

ยังคงเรียกสงครามนี้ว่า	 “สงครามอเมริกัน”	 (The	 American	War)	 ผิดถูกอย่างไรก็ขอให้ท่าน 

ผู้อ่านพิจารณาดูเอาเองเถิด
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	 ถ้าผมจำาไม่ผิด	 ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกๆ	 ที่บุคคลระดับอดีตปลัดกระทรวงซึ่งเคยเป็น

ข้าราชการประจำามาก่อน	 เขียนหนังสือประเภท	 “ความทรงจำา”	 (memory)	 ออกวางจำาหน่าย	

ควรที่อดีตข้าราชการไทยระดับ	 11	 หรือ	 เทียบเท่า	 ลงมือเขียนหนังสือประเภทนี้ให้มากๆ	 

เพื่อเป็นวิทยาทานให้ข้าราชการรุ่นน้องได้เรียนรู้กลไกของการทำางาน	 ก็จะเป็นการเหมาะสม

ด้วยประการทั้งปวง	เราจะเจอหนังสือประเภทนี้	โดยมากจากหนังสืองานศพเป็นส่วนใหญ่	

	 ในทีส่ดุน้ี	หลานๆ	ทกุคนขอใหคุ้ณงามความดแีละกศุลกรรมทีค่ณุอาวญิญไูดส้ะสมกระทำาไว ้

ในขณะที่มีชีวิตอยู่และอำานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณอา	จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพชั่วนิรันดร	เทอญ		

รูปํ ชีรติ มจฺจานำ นามโคตตำ น ชีรติ

รูปย่อยยับได้ แต่ชื่อและโคตรไซร้ บ่สิ้นศูนย์หาย

กราบมาด้วยความเคารพรัก	และอาลัยยิ่ง

จากหลานๆ	ของคุณอาและครอบครัว

      ดร.ศุภศิลป ชัยนาม

      กรุงเทพฯ	21	สิงหาคม	2563

อดีตเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออสโล	ราชอาณาจักรนอร์เวย์

อดีตเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบูคาเรสต์	สาธารณรัฐโรมาเนีย
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“คุณน้าวิญญู ปราชญ์ของเรา”

	 พวกเราหลานๆ	 กาญจนวิโรจน์	 นอกจากต่างมีความเคารพนับถือในฐานะญาติผู้ใหญ่ 

ของเราแลว้	ยงันบัถอืในฐานะทีค่ณุนา้เปน็ผูม้คีวามรอบรูใ้นทกุๆ	ดา้น	ไมว่า่จะดา้นการปกครอง	

วิทยาการสมัยใหม่	สุขภาพ	การเงิน	คอมพิวเตอร์	การกีฬา

	 เมื่อปี	2501	หลานในครอบครัวของเราได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ	และได้

พบกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย	ณ	กรุงลอนดอน	หลายคน	ทุกคนจำาคุณน้าวิญญูได้เป็นอย่างดี	 

โดยเล่ากันต่อๆ	 มาว่า	 	 เมื่อคุณน้าวิญญูมาเรียนระดับปริญญาโทที่	 London	 School	 of	 

Economics	 คุณน้าทำาคะแนนได้สูงมาก	 	 ซึ่งนานๆ	 จะมีคนไทยสามารถเรียนได้เกรดดีกว่า 

เดก็องักฤษเอง	และขณะกำาลงัศกึษาอยูใ่นประเทศองักฤษ	คณุนา้เลน่กฬีากอลฟ์ซึง่กเ็ลน่ไดด้มีาก 

จนในภายหลังได้กลับไปเล่นที่ประเทศอังกฤษอีกหลายครั้ง	 รวมถึงต่างประเทศอีกหลายแห่ง	 

แมส้นามกอลฟ์ในทะเลทรายกเ็คยไปเล่นมาแล้ว	เช่น	ในประเทศอียปิต	์ประเทศซาอุดอิาระเบยี	

คุณน้าวิญญูเคยทำา	hole	 in	one	ได้ในสนามราชตฤณมัย	นอกจากกอล์ฟแล้ว	คุณน้ายังชอบ 

ข่ีจักรยานไปเที่ยวทั่วประเทศอังกฤษ	 ซึ่งนักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะปั่นจักรยาน 

ไปได้ไกลๆ	 เท่ากับที่คุณน้าทำาสถิติเอาไว้	 เมื่อเวลาทีออฟจะบิดตัวเต็มที่	 จนสุดท้ายกระดูก 

ทับเสน้ประสาทตอ้งเขา้รบัการผ่าตดั	และตอ้งเลกิเลน่กอลฟ์ไปในทีส่ดุ	ความจรงิแลว้นา่เสยีดาย	

หากคุณน้าเป็นโรคนี้ในปัจจุบัน	จะมีหมอที่สามารถรักษาให้หายได้ใน	2	วัน

	 คุณน้าวิญญูจะสนใจวิทยาการสมัยใหม่เสมอ	 ในห้องทำางานที่บ้านของคุณน้าจะมีตำารา

หลากหลาย	ซึ่งคุณน้าจะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ	เสมอ	เท่าที่จำาได้ตอนคุณน้าอายุมากแล้ว	

ไดไ้ปศกึษาวธิกีารใชค้อมพิวเตอรจ์ากโรงเรยีนสอนคอมพวิเตอรแ์ถวอนสุาวรยีช์ยัฯ	จนสามารถ

ใชง้านไดเ้ป็นอยา่งด	ีซึง่หลานๆ	ก็มีความแปลกใจยิง่	เพราะไมน่กึวา่คณุนา้อายมุากกวา่พวกเรา	 

แต่ยังไม่ยอมหยุดศึกษาหาวิทยาการสมัยใหม่อยู่เสมอ	 เมื่อได้เรียนถามถึงแรงบันดาลใจ	 

กไ็ด้รบัคำาตอบวา่	สนใจและชอบสิง่ใหม่ๆ 	จงึยอมเสยีเวลาไปเรยีน	ในระยะนัน้คณุนา้เปน็นกัเขยีน 

ประจำานิตยสารมีชื่อฉบับหน่ึง	 คือ	 ต่วย’ตูน	 พอกเก็ตแมกาซีน	 ซึ่งทางผู้ดำาเนินการขอให้ส่ง

บทความที่จะลงพิมพ์เป็น	 CD	 และมีแฟนคลับติดตามบทความของคุณน้าเป็นจำานวนมาก	

เพราะใช้ประสบการณ์จริงทั้งสิ้น	 ผนวกกับอารมณ์ขัน	 จึงมีเสน่ห์ชวนอ่านและน่าติดตาม	 

หากเดือนไหนไม่มีเรื่องของคุณน้า	ก็จะมีแฟนคลับสอบถามว่าหายไปไหน
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	 ถ้าจะพูดถึงการดูแลสุขภาพกันแล้ว	คุณน้าวิญญูก็ไม่น้อยหน้าใคร	หรืออาจจะเหนือกว่า

หลานๆ	ท่ีอายนุอ้ยกวา่เสยีดว้ยซ้ำา	เริม่ตน้ทีก่ารเลอืกอาหาร	จะประกอบไปดว้ยอาหารยอ่ยงา่ย 

เป็นหลัก	 เช่น	 เนื้อปลากับผัก	 เมื่อคุณน้าวิญญูกลับจากสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย	 

Golden	 Gate	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 คุณน้าวิญญูได้แนะนำาให้คุณน้าสุภางค์ปลูกต้น	 

คอลลาร์ด	 ที่มีต้นและใบใหญ่กว่าต้นคะน้า	 ซึ่งได้ผลดีมาก	 ต้นเขียวใหญ่น่ารับประทาน	 

คณุนา้จะรบัประทานเกอืบทกุวนั	และจะแจกใหห้ลานๆ	เอาไปรบัประทานดว้ย	จำาไดว่้าอาหาร

สขุภาพทีก่ลวักันมากจนไม่กลา้ทำาตาม	คอืเมือ่คณุนา้มคีวามรูส้กึวา่เมือ่น้ำาหนกัเริม่เพิม่มากขึน้	 

จึงนำาเม็ดแมงลักมาแช่น้ำา	 และเมื่อเม็ดบานสะเด็ดน้ำาทิ้ง	 นำามารับประทานเพื่อช่วยให้อิ่ม	 

จนหลานๆ	 ลูกของจักราดูด้วยความสยดสยอง	 คุณน้าจะกำาหนดเวลารับประทานอาหารเย็น	

18:00	น.	และจะพักจน	19:00	–	19:30	น.	ก็จะเข้าห้องพักผ่อน	แต่ในตอนหลังเริ่มรับประทาน

อาหารเรว็ขึน้เป็น	17:30	น.	โดยใหเ้หตผุลว่า	ตอ้งการใหอ้าหารมเีวลายอ่ยนานขึน้กอ่นจะเขา้นอน	 

แต่เม่ือใดที่หลานๆ	 เชิญไปรับประทานอาหาร	 ก็จะทานได้มากและทุกอย่าง	 ครั้งหนึ่ง 

คุณลุงอุสาห์	 ชัยนาม	 (พล.อ.ท.	 อุสาห์)	 พี่ชายของคุณน้าสุภางค์จัดงานทอดกฐินที่วัด 

ในอำาเภอสตัหบี	หลงัพธิถีวายองคก์ฐนิเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว	ถงึเวลาอาหารกลางวัน	คณุลุงส่ังปมูา้ 

สดๆ	 ต้มใส่กะละมังใหญ่	 คุณน้าวิญญูแกะกระดองปูออก	 และใช้ให้หัวแม่มือรีดไข่ปูออกจาก

กระดอง	 ส่วนก้ามปูใช้ฟันทำาให้แตก	 แกะเนื้อออกรวมได้เนื้อกองโตจึงรับประทาน	 หลานๆ	 

มองด้วยความทึ่งในวิธีแกะปูแบบชลบุรี	ไม่มีเนื้อส่วนไหนหายไปเลย	หมดจรดจริงๆ

	 คุณน้าวิญญูมีความจำาที่อัศจรรย์ยิ่ง	 จนทำาให้หลานๆ	 สงสัยว่าคุณน้ามีวิธีอย่างไร	 

จึงมีความจำาดีและแม่นยำามาก	 แม้แต่ในช่วงอายุเกิน	 90	 ปีแล้ว	 เมื่อเวลาสั่งงานหลานๆ	 

ใหไ้ปดำาเนินการแทน	กจ็ะจำาไดท้กุอยา่ง	แสดงใหเ้หน็วา่	คณุนา้เปน็ผูท้ีม่สีมองดจีรงิ	อาจจะดกีวา่ 

หลานๆ	เสียด้วยซ้ำาไป

	 ความดีของคุณน้ายากที่จะพรรณนาได้หมด	 พวกเราเสียใจเป็นที่สุด	 ไม่อยากให้บุคคล 

ทีเ่รารกัตอ้งจากไปอยา่งรวดเรว็	ทัง้ๆ	ทีก่อ่นหน้าจะเสียชีวิตไม่นาน	เรายงัเหน็ว่าคณุน้ามีสุขภาพด ี

ท้ังกายและใจ	แตเ่ปน็เรือ่งธรรมดาทีท่กุคนจะหนไีมพ่น้	ขอกศุลผลบญุใดๆ	ทีค่ณุนา้ไดท้ำาไว	้และ

กศุลใดๆ	ทีญ่าตทิัง้หลายไดท้ำามา	ขอกุศลอันนัน้จงดลบนัดาลใหด้วงวญิญาณของคณุนา้วญิญ ู

ไปสู่สถิตย์สงบสุขในสัมปรายภพตลอดไป

ครอบครัว กาญจนวิโรจน์
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คำาไว้อาลัย คุณตาวิญญู  อังคณารักษ์

	 คุณตาวิญญู		อังคณารักษ์	ผู้มีพระคุณและเป็นแบบอย่าง

 
	 คุณตาวิญญูเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ผม	 และครอบครัวให้ความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง	 ผมได้มี

โอกาสไปกราบเยีย่มเยยีนคุณตาวญิญมูาตัง้แตผ่มเริม่รบัราชการกระทรวงมหาดไทย	จนกระทัง่

ผมมีครอบครัวก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้เสมอมา	 ในโอกาสสำาคัญๆ	 เช่น	 วันคล้ายวันเกิด	 วันปีใหม่	 

วันสงกรานต์	 วันหยุดสุดสัปดาห์	 รวมทั้งวันที่เราได้รับโทรศัพท์จากคุณตาวิญญูว่าต้องการพบ	

ด้วยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม

 
	 ในชว่งทีผ่มรบัราชการทีก่ระทรวงมหาดไทย	ผมไดร้บัความเมตตา	คำาแนะนำา	การสนบัสนนุ 

ช่วยเหลือจากคุณตาวิญญูเสมอมา	 คุณตาสอนเสมอว่า	 การเป็นข้าราชการที่ดี	 ต้องมีความ

ซ่ือสตัย	์เพราะเราเลีย้งชพีดว้ยเงนิของแผน่ดนิ	ตอ้งรูจ้กับญุคณุของชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	 

ตอ้งรูจ้กับญุคณุคน	และมคีวามกตญัญ	ูซึง่ผมไดน้อ้มนำาคำาสอนเหลา่นัน้มาเตอืนตนเองอยูเ่สมอ 

ตลอดเวลาที่รับราชการ	 นอกจากตัวผมแล้ว	 คำาสอนของคุณตายังส่งต่อมาถึงลูกชายทั้งสอง

ของผมด้วย

 
	 คณุตาวญิญเูปน็แบบอยา่งของขา้ราชการทีด่	ีคณุตาเขา้รบัราชการ	และทำางานดว้ยความรู ้

ความสามารถ	 ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพจนถึงตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทย	 ท่านได้บำาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ	 ท่านมี 

ความประสงค์ให้เหลน	 ซึ่งก็คือลูกชายของผมนั้นเข้ารับราชการด้วย	 เรื่องนี้เหลนๆ	 ได้รับการ

ปลกูฝงัมาตัง้แตย่งัเลก็ๆ	วา่การรบัราชการเปน็อาชีพทีมี่เกียรติ	เราเปน็คนด	ีจะมีโอกาสทำางาน

ที่เป็นประโยชน์กับคนจำานวนมาก	ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน	คุณตาวิญญูจะเล่าถึงประสบการณ์

ในชวิีตการรบัราชการใหค้รอบครวัผมไดฟ้งัทกุครัง้ทีม่โีอกาสพดูคยุกนั	ในทีส่ดุ	เมือ่ลกูๆ	ของผม

สำาเรจ็การศึกษาจึงไดส้อบคัดเลอืกเข้ารบัราชการทัง้สองคน	นบัวา่คณุตาวญิญมูส่ีวนอยา่งมาก 

ในการอบรมสั่งสอน	 เป็นแบบอย่างที่ดี	 และเป็นแรงผลักดันให้ลูกๆ	 ของผมเลือกเส้นทาง 

อาชพีรบัราชการซึง่ไมเ่ปน็ทีน่ยิมของคนรุน่ใหม	่เนือ่งจากเดก็ๆ	ในสมยันีม้กัคดิวา่เปน็ขา้ราชการ

นั้นได้ค่าตอบแทนน้อย	 ไม่เพียงพอที่จะทำาให้ตนเองและครอบครัวดำารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 

สะดวกสบาย

 
	 นอกจากนี้	 คุณตายังได้พร่ำาสอน	 “เอิร์ธ”	 ลูกชายคนโตของผมเมื่อเข้ารับราชการ	 สังกัด

กรงุเทพมหานคร			วา่ตอ้งเปน็คนรอบรู	้เพราะคณุตาวิญญูเปน็ผูร้อบรู	้สะสมความรูค้รอบคลมุ

ทุกด้าน	 คุณตามักจะมีคำาถามเพื่อทดสอบความรู้เสมอ	 หากตอบไม่ได้คุณตาจะยังไม่เฉลย	 

แต่เม่ือพบกันครั้งหน้าคุณตาจะถามคำาถามเดิม	 เพื่อทดสอบว่าได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

มาหรือไม่
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	 คณุตาสอนใหท้ำางานอยา่งรวดเรว็เม่ือไดร้บัมอบหมายงานใดๆ	มาก็ตาม	ตอ้งรบัผดิชอบ

งานใหเ้ตม็ท่ี	และลงมือทำาทนัท	ีอยา่ผัดวนัประกนัพรุง่	อยา่พดูวา่	“เดีย๋วกอ่น”	และสอนใหเ้ปน็ 

ผู้มีความคิดริเริ่ม	 พร้อมทุ่มเททั้งแรงกายและจิตใจพิชิตงาน	 ให้ศึกษาระเบียบราชการและ

กฎหมาย	 ซ่ึงในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด	 เพื่อนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	 

และเพือ่การบรกิารประชาชนทีด่ขีึน้ไป	นอกจากนีต้อ้งศกึษาพระราชพธิ	ีรฐัพธิ	ีและพธิกีารตา่งๆ	

เพื่อจะได้ปฏิบัติและแนะนำาการปฏิบัติที่ถูกต้อง	เรียบร้อย	ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้

 

	 เมือ่	“โอค๊”	ลกูชายคนเลก็ของผมไดเ้ขา้รบัราชการ	สงักดักระทรวงมหาดไทย	คณุตาวญิญู

ได้กรุณาประดับอินทรธนูบนชุดเครื่องแบบให้	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตราชการของเหลน

 

	 การจากไปของคุณตาวิญญู		อังคนารักษ์	นอกจากจะเป็นที่อาลัยแก่ครอบครัว	ญาติมิตร	

ผูใ้กลช้ดิ	และบคุคลทัว่ไปทีเ่คารพรกัคณุตาแล้ว	ยงัไดส้รา้งความโศกเศรา้และอาลัยอยา่งสุดซึง้

แก่ครอบครัวผมด้วย	คุณงามความดีที่คุณตาวิญญูได้กระทำา	และสร้างสมมาตลอดชีวิตคุณตา	

จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก	หลาน	และคนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อไป

 

	 ขอกศุลผลบุญทัง้ปวง	ตลอดจนคุณงามความดทีีค่ณุตาวญิญไูดส้รา้งไวใ้หก้บัประเทศชาต	ิ 

และความเมตตาที่ให้ไว้กับผมและครอบครัว	 จงเป็นพลวปัจจัยน้อมนำาดวงวิญญาณของ 

คุณตาวิญญู	สู่สุคติ	ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

อัครสิงห์ (สิงห์) วิบูลยเสข

สุพรรณี (น้อย) วิบูลยเสข

สรรเพชญ์ (เอิร์ธ) วิบูลยเสข

ณัฐชนินทร์ (โอ๊ค) วิบูลยเสข
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   กราบเท้าคุณลุงวิญญู ที่เคารพรักสุดหัวใจ

	 กระผมได้เริ่มเข้ารับราชการ	 ในปี	 2548	 โดยการแนะนำาและสนับสนุนมาโดยตลอดจาก	 
คุณลุงวิญญูและคุณป้าสุภางค์	นับเป็นบุญเป็นวาสนายิ่งนัก	ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำางาน 
สายงานมหาดไทย	โดยคุณลุงวิญญูและคุณป้าสุภางค์ได้ให้กระผมไปพักอาศัยท่ีบ้านสวนสามพราน	 
ริมแม่น้ำานครชัยศรี	อันร่มร่ืนเย็นสบาย	ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย	ต่ืนเช้ามาก็เดินไปใส่บาตร 
ท่ีศาลาริมน้ำา	 จะมีพระพายเรือมารับบิณฑบาตรในตอนเช้าได้อย่างสบาย	 กระผมอาศัยอยู่ที่ 
บ้านสวนสามพรานเป็นเวลาเกือบ	 10	 เดือน	 จึงได้ย้ายเข้ามารับราชการในสังกัดส่วนกลาง	 

เพื่อที่จะได้ทำาหน้าที่ลูกในการดูแลครอบครัว	ตลอดจนคุณลุงวิญญู	คุณป้าสุภางค์	

 
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	คุณลุงวิญญูและคุณป้าสุภางค์	ได้อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนกระผม
เป็นอย่างดียิ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นการสอนแนวคิด	 วิธีการทำางานอย่างไรให้ได้ดี	 ตลอดจนถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการทำางาน	 ในสมัยก่อนให้กระผมได้ฟังอย่างมีความสุขสนุกสนานอย่างมาก	 
เพือ่ทีจ่ะเรยีนรูเ้รือ่งราวจากประสบการณใ์นการทำางานของคณุลุงคณุปา้อยูส่ม่ำาเสมอ	จงึทำาให ้
ไดรู้ว้า่ขา้ราชการมหาดไทยนัน้	เคา้ทำางานกนัอยา่งหนกัมาก	โดยเฉพาะเวลาพวกเราออกเดนิทาง 
ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ	 คุณป้าสุภางค์บอกว่าจะได้มีเรื่องคุยทำาให้คนขับจะได้ไม่ง่วงไปด้วย	 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์คุณลุงวิญญูจะชวนคุณป้าสุภางค์	 โดยให้กระผมจัดทริปเดินทางไปทาน 
อาหารอร่อยๆที่เปิดใหม่ทั้งใน	 กทม.	 และต่างจังหวัด	 เพื่อเปล่ียนบรรยายกาศอยู่เสมอๆ	 
คุณลุงวิญญู	 และคุณป้าสุภางค์	 เล่าว่าท่านชอบเดินทางไปในที่ที่เคยไปในสมัยอดีตจึงอยาก
ย้อนวันวานกลับไปดูพัฒนาการความเจริญเติบโตของสภาพสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 ภูมิประเทศ	
ไปดูสถานที่มีความรักความผูกพันนั้นๆ	 เรื่อยมาจนกระทั่งระยะหลังคุณลุงวิญญูมีปัญหา 
เร่ืองสุขภาพจึงไม่ได้เดินทางไปไกลๆ	นอกจากชอบให้กระผมพาไปเซ็นทรัลลาดพร้าวสถานท่ีโปรด 

ของคุณลุงวิญญูอยู่เป็นประจำา

 
	 ทา่นทัง้สองเปน็ผูม้พีระคณุกบัผมและครอบครวั	เปรยีบเสมอืนคณุพอ่	คณุแมข่องกระผม
ไดใ้หค้วามรกัความเมตตากรณุากบักระผมอยา่งยิง่	ในเวลาทีผ่มมาหาทา่นทีบ่า้น	คณุปา้สุภางค์
จะบอกวา่	ตาเอกลกูชายคนเลก็มาแล้วพีวิ่ญ	ตอ่ไปน้ีเสียงแบบน้ีคงไมไ่ดย้นิอีกตอ่ไปแล้ว	แตม่นั 
จะจดจำาและอยูใ่นใจ	ของกระผมตลอดไป	และจะคงจดจำาความด	ีความรกั	ทีท่า่นทัง้สองไดม้อบให ้
กระผมในทุกๆ	วันมิลืมเลือน	ไปจากหัวใจผม	เอกขอยกย่องเทิดทูลคุณลุงวิญญู	คุณป้าสุภางค์	
เปน็ตน้แบบของการดำาเนนิชวีติทีด่	ีเปน็ตน้แบบของการทำาความด	ีเปน็ตน้แบบของการทำางานทีด่	ี 
เปน็ตน้แบบของการทำาคณุงามความดตีอ่ชาต	ิศาสน	์กษตัรยิ	์ตลอดจนบคุคลอืน่ๆ	อกีมากมาย

ตลอดชีวิตของท่านตลอดไป	

 
	 ดว้ยกศุลผลบญุทีค่ณุลงุวญิญ	ูไดบ้ำาเพญ็มาขอจงเปน็พลวปจัจยัดลบนัดาลใหด้วงวญิญาณ
ของคุณลุงวิญญู	ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ

  
	 รักและเทิดทูลคุณลุงวิญญูด้วยหัวใจ	 หลับให้สบายครับ	 กราบเท้ามาด้วยความเคารพรัก 
และอาลัยยิ่ง

         
  เอก – ศุภกร ทิมจรัส
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กราบเท้าเคารพรักอาลัยคุณพ่อคุณแม่จากลูกตู๋และลูกจิม

	 คณุพอ่จากเราไปเมือ่วนัศุกรท์ี	่17	เมษายน		คณุแมจ่ากเราไปเมือ่วนัเสารท์ี	่30	พฤษภาคม			

ตูแ๋ละจมิใจหายมาก	ไมน่กึเลยวา่	ทัง้คณุพอ่และคณุแม่	จะจากเราไปอยา่งรวดเรว็ในเวลาใกล้ๆ

กันเช่นนี้

 
	 ตูแ๋ละจมิรูส้กึผดิมากทีไ่มไ่ดอ้ยูเ่มอืงไทยเพือ่ดแูลคณุพอ่คณุแมอ่ยา่งใกลช้ดิ	ไดแ้ตข่อบคณุ 

เต้ย	อุ้ม	เอก	เอิร์ธและโอ๊ค	และสำานึกในพระคุณพี่น้อยพี่สิงห์	คุณอาเฉลิม	ท่านปลัดฉัตรชัย		

ตลอดจนคุณอาและพี่ๆทุกคน	ที่ได้กรุณาดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา

	 ช่วงปลายเดือนมกราคมปีนี้	 จิมมีลางสังหรณ์อยากกลับไปกราบเท้าเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ 
ในเดือนมีนาคม	 แทนที่จะคอยถึงเดือนมิถุนายนเหมือนเคย	 เพราะเป็นห่วงสุขภาพคุณแม่	 
เราซือ้ตัว๋เคร่ืองบินและเตรยีมลางานพักรอ้นเรยีบรอ้ย		แตพ่อถงึกลางเดอืนกมุภาพนัธ	์รฐับาล 
ท้ังสหรัฐและไทย	ประกาศมาตรการระงับการเดินทาง	กักกันคนเข้าเมือง	และปิดสนามบิน	ตู๋และจิม 
เรียนถามคุณพ่อ	 คุณพ่อบอกว่า	 ให้เลื่อนการเดินทางกลับกรุงเทพฯออกไปก่อน	 จนกว่า
สถานการณแ์พรร่ะบาดโรคไวรสัจะสงบลง		ในชัน้แรก	จมิและตูข๋อเลือ่นการเดนิทางไปเปน็เดอืน

มถินุายน	แต่สายการบินไม่ยอม		และกำาหนดใหเ้ราเล่ือนการเดนิทางไปจนถงึเดอืนพฤศจกิายน

	 ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสนี้	 ตู๋และจิมต้องทำางานอยู่กับบ้านที่ลองก์ไอส์แลนด์	 
ซึ่งอยู่ห่างจากนครนิวยอร์คมาทางตะวันออกประมาณ	2	ชั่วโมง	ปรกติตู๋และจิมจะโทรศัพท์มา
เรยีนสายกับคณุพอ่คณุแมท่กุเชา้วนัอาทติยเ์วลา	7	โมงครึง่ตามเวลาในประเทศไทย	ซึง่เปน็ช่วงที ่

คุณพ่อคุณแม่รับประทานอาหารเช้า		

	 ในวันอังคารที่	24	มนีาคม	เต้ยเขียนอเีมล์มาบอกว่า	คณุพอ่ไม่สบาย	เพราะสำาลักอาหาร
ทำาให้ติดเชื้อในปอด	 ก่อนหน้านั้นคุณพ่อบอกว่าจะไปฉีดตา	 เต้ยได้ขอว่าไม่ให้ไป	 แต่คุณพ่อ
ยืนยันว่าต้องไปเพราะถ้าไม่ไปฉีดตาตามวาระแล้วตาจะบอด	 เต้ยก็เลยจำาเป็นต้องยอมให้ไป	 
ตูแ๋ละจมิจงึไดเ้รยีนสายกบัคณุพอ่คณุแมว่า่	ไมอ่ยากใหอ้อกจากบา้นไปโรงพยาบาล	เพราะกลวั
ตดิเชือ้	พรอ้มทัง้อา่นคำาสัง่รฐับาล	และคำาแนะนำาของหมอไทยทีว่า่	ผูสู้งอายทุีไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งไป
พบแพทย	์	ขอใหร้อไวก่้อน		คุณพ่อไม่เชือ่	และขอใหเ้อกชว่ยนำาคำาสัง่รฐับาลมาใหค้ณุพอ่ดดูว้ย	 
พอเชา้มืดวนันัน้	เตย้กอ็เีมลม์าบอกวา่	คณุพอ่ตอ้งนอนโรงพยาบาลและตอ้งใส่เครือ่งช่วยหายใจ	

ตู๋และจิมตกใจมากที่อาการของคุณพ่อทรุดลงอย่างรวดเร็วเช่นนั้น		

	 คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาสามสัปดาห์	ทุกคืนประมาณเวลาเท่ียงคืนตามเวลานิวยอร์ค	 
เต้ยและเอกจะส่งอีเมล์แจ้งอาการคุณพ่อพร้อมรูปถ่ายในห้องพยาบาลมาให้เราได้ทราบด้วย
ความตกใจ	 แต่ด้วยความสามารถของคุณหมอและพยาบาล	 คุณพ่อก็มีอาการดีขี้นตามลำาดับ
จนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อเย็นวันพุธที่	15	เมษายน	และกลับบ้านมาหาคุณแม่ได้		 
วันรุ่งขึ้นคือ	พฤหัสที่	 16	 ยังดูปกติ	 แต่พอวันศุกร์ที่	 17	 กลับทรุดลงมากหลังจากที่เต้ยเพิ่งได้
ซื้อเตียงพยาบาลไฟฟ้ามาเพียง	2-3	ชั่วโมง		เต้ยรีบพาส่งกลับโรงพยาบาลและแม้แพทย์จะได้
พยายามชว่ยไวอ้ยา่งเตม็ทีก่ส็ดุความสามารถจะช่วยไว้ได	้เตย้ไดอี้เมล์มาบอกว่า	คณุพอ่เสียแล้ว		 

ตู๋และจิมตกใจและเสียใจมากที่สุดในชีวิต	ไม่คิดว่า	คุณพ่อจะจากเราไปโดยรวดเร็วเช่นนี้
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	 ในขณะที่เต้ย	อุ้ม	เอก	พี่น้อยพี่สิงห์	คุณอาเฉลิม	ท่านปลัดฉัตรชัย	ตลอดจนคุณอาและ

พี่ๆ	ทุกคน	ได้พยายามจัดงานรับพระราชทานน้ำาอาบศพและขอพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อ

ให้เป็นไปอย่างดีที่สุดนี้	 เอกก็ได้ส่งอีเมล์มาบอกว่า	 คุณแม่เสียแล้วอีกคนหนึ่ง	 ตู๋และจิมตกใจ 

และเสียใจมากที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง	และไม่คาดคิดว่า	คุณแม่จะจากไปอีกคนหนึ่งหลังจากที่

คุณพ่อเพิ่งจากไปเพียงแค่	6	สัปดาห์	เนื่องจากเต้ยได้ตัดสินใจไม่ให้เรียนคุณแม่ว่า	คุณพ่อจาก

เราไปแลว้	ไดแ้ตใ่หเ้รยีนคุณแม่วา่	คุณพอ่ยงัอยูใ่นโรงพยาบาล	ตูแ๋ละจมิจงึใจชืน้วา่	คณุแมค่งจะ

อยู่อีกนาน	เพราะต้องการคอยคุณพ่อกลับบ้าน

	 คณุพ่อคุณแม่รกักันมาก		เป็นสามภีรรยาคูช่วีติทีร่ว่มสุขรว่มทกุขก์นัมาตลอดอยา่งแทจ้รงิ			

และมีความรักลูกหลานและผู้ใกล้ชิด	ตลอดจนผู้ร่วมงาน	ผู้บังคับบัญชา	และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในหน่วยราชการต่างๆ	ตลอดจนครอบครัวของทุกคนอย่างมาก	คุณพ่อคุณแม่ทำาทุกอย่างเพื่อ 

ทุกคนตลอดมาท้ังชีวิต	อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	ถวายตัวสุดชีวิตเพ่ือสนองพระมหากรุณาธิคุณ 

และเพื่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และเพื่อประชาชนโดยไม่เคยคิดเหน็ดเหนื่อย	

	 คณุพอ่คณุแมส่อนลกูๆอยูเ่สมอว่า	ยศฐานบ์รรดาศกัดิเ์หมอืนความฝนั	รปูโฉมโนมพรรณ

เหมือนดอกไม	้		เมือ่ครัง้ทีค่ณุพอ่ไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแตง่ตัง้เปน็ปลัดกระทรวง

มหาดไทยเม่ือวนัที	่1	ตลุาคม	2520	น้ัน	คณุพอ่ไดบ้อกกบัคณุแมแ่ละลกูๆ	วา่	วนันี	้พอ่ทีร่บัราชการ 

มาตั้งแต่เป็นเสมียนมหาดไทย	 ได้ไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำาแล้ว		 

แต่เน่ืองจากเด๋ียวน้ีตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กลายเป็นตำาแหน่งอิงการเมืองไปเสียแล้ว	 

เพราะฉะนัน้	แตน่ีต้อ่ไป	ซึง่ยงัไมรู่จ้ะนานอกีเทา่ไหร	่วนัหนึง่พอ่อาจจะตอ้งพบกบัการเปลีย่นแปลง 

ในตำาแหน่งของพ่อก่อนที่จะถึงเวลา	 ถ้าวันไหนที่พ่อจะต้องพ้นจากตำาแหน่งนี้ออกมาก่อน

กำาหนดเวลา	ก็ขอให้ลูกทั้งสองรู้เถิดว่า	นั่นไม่ใช่เพราะพ่อไม่มีความสามารถ	แต่จะเป็นเพราะ

ความผันผวนทางการเมืองเท่านั้น		

	 คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก่ง	ชอบแสวงหาความรู้	ตั้งใจจริง	 เห็นการณ์ไกล	ตู๋เคยเรียนถาม 

คุณแม่ว่า	ทำาไมถึงได้ตกลงแต่งงานกับคุณพ่อ	คุณแม่บอกว่า	เพราะคุณพ่อเป็นคนเก่ง	คุณพ่อคุณแม่ 

ชอบอา่นหนงัสอืมาก	แมตู้แ๋ละจิมจะออกมาอยูอ่เมรกิาได	้40	ปแีลว้	คณุพอ่คณุแมก่ย็งัสง่หนงัสอื 

ต่างๆ	 ตลอดจนบทความต่างๆ	 ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆมาให้อ่านเสมอ	 

แต่ท่ีสำาคัญก็คือ	 หนังสืองานศพที่มีประวัติผู้วายชนม์และคำาไว้อาลัย	 ตลอดจนบทความน่ารู้		 

ทำาใหตู้แ๋ละจมิสามารถตดิตามความเปน็ไปของญาตพิีน่อ้งและผูใ้กล้ชิดครอบครวัเราไดต้ลอดมา	 

แมต้อนทีย่งัเปน็เดก็เลก็ๆอยู	่	คณุพอ่คณุแม่ก็กำาชับใหด้ขูา่วและอ่านหนังสือพมิพเ์พือ่แสวงหา

ความรู้รอบตัวมาตลอด

	 นอกจากจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจแล้ว	 	 คุณพ่อคุณแม่ยังชอบเขียนหนังสือ 

เรือ่งนา่รูไ้วใ้หล้กูหลานไดท้ราบอกีดว้ย	ขอ้เขยีนและหนงัสอืของคณุพอ่คณุแม	่มสีาระ	มอีารมณข์นั	 

อ่านเพลนิ	วางไมล่ง	ผูอ้า่นไดท้ราบเรือ่งราวในชวีติ	เรือ่งราวในประวตัศิาสตรเ์มอืงไทย	ตลอดจน

วิถีการครองตัวโดยชอบธรรมในการรับราชการไปพร้อมกัน		คุณพ่อเคยพูดเสมอว่า	มหาดไทย

ต้องทำาได้ทุกอย่างเหมือนเป็ด	เดินก็ได้	ว่ายน้ำาก็ได้	บินก็ได้	ข้อเขียนของคุณพ่อคุณแม่เล่าถึง
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ผู้บังคับบัญชา	เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าของคุณพ่อ		ซึ่งต่างได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ราชการดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ		ตัง้ใจทำางานเพือ่ความเปน็ดอียูด่ขีองประชาชนอยา่งเตม็ทีไ่มรู่้

จักเหน็ดเหนื่อย		เป็นแบบอย่างการดำาเนินชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างดียิ่ง

	 ท้ังคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความกตัญญูเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งบุพการี	 ผู้บังคับบัญชา	 ตลอดจน 

ผูท้ีเ่คยมบีญุคุณตอ่ครอบครวัเรา	และได้สอนลูกๆเสมอมาว่า	ใหท้ดแทนพระคณุทา่นทัง้หลาย		

ตลอดจนคุณอาและพ่ีๆน้องๆที่เคยช่วยเหลือครอบครัวเรามาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

คุณอาและพี่ๆน้องๆที่สนิทกับบ้านเรา	ที่ตู๋ขนานนามท่านว่า	ชาวบ้านสามปิ๊น

	 คุณพ่อเป็นคนรักษากฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	 ตรงต่อเวลา	 รักษาสุขภาพเป็นอย่างดี	 

ชอบออกกำาลัง	 และรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะมาโดยตลอด	 สมัยตู๋เต้ยยังเล็กๆ		 

คุณพ่อชอบให้เดินออกกำาลังรอบสระว่ายน้ำาหลังอาหารเย็นทุกมื้อ		พอโตหน่อยคุณพ่อคุณแม่

ก็ให้หัดเล่นกอล์ฟ	และว่ายน้ำาเป็นประจำา	 	สมัยเพิ่งจำาความได้	 	คุณพ่อสอนให้ชอบทานของ 

ที่เป็นประโยชน์		เช่น	ผัก	ผลไม้	ปลาและกระดูกหมูอ่อน		และบอกว่า	โอชะ	โอชะ

	 คณุแมเ่ป็นคนใจกวา้งเหมอืนแม่น้ำา		เปน็คณุพีข่องทกุคน		ใครมอีะไรเดอืดรอ้น	คณุแมจ่ะชว่ย 

ไว้ได้หมด	 ถ้าทำาเองไม่ได้ก็จะติดต่อคนที่จะช่วยได้	 จนทำาได้สำาเร็จ	 คุณแม่เป็นคนเข้มแข็ง

อดทน	สมัยอยู่บ้านบางซ่อน	คุณแม่เคยชอบทำากับข้าว	 เคยให้อาทำาแกงส้มดอกแคหน้าบ้าน	 

สลกัขงิออ่นดอง		เหด็ดองน้ำาปลา	ฝอยทอง	คสัตารด์		ตอนทีค่ณุพอ่คณุแมย่า้ยไปอยูพ่าโลอัลโต	้ 

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 

และอุ้มมีเอ้ยและอั้ม	 คุณพ่อจึงได้หันมาสนใจปลูกผักไร้สารพิษไว้ให้หลานทาน	 ตู๋และจิม

ส่งเมล็ดพืชผักสมุนไพรฝรั่งต่างๆไปให้คุณพ่อเพาะหลายอย่าง	 เมื่อปี	 2537	 คุณพ่อคุณแม่ 

ชวนตู๋และจิมไปดูฝรั่งทำาสวนที่อังกฤษและสก็อตแลนด์	 ได้เห็นพระราชวังบัคกิ้งแฮม	 

มหาวิทยาลัยลอนดอน	 หอพักเก่าคุณพ่อ	 ก่อนหน้านั้นคุณพ่อคุณแม่เคยพาตู๋และจิมไปดู 

งานแสดงดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์	ชื่องานฟลอริอาดมาด้วย		

	 สิง่หนึง่ทีค่ณุพอ่คณุแมเ่ปน็แบบอย่างอันดยีิง่ใหแ้ก่ลูกหลานไดแ้ก่ความมีมานุษยสัมพนัธ	์ 

คณุพอ่คณุแมม่วีธิผูีกใจทัง้ผู้ใกลช้ดิและผู้อืน่ทีต่อ้งตดิตอ่คบคา้ดว้ยเปน็อยา่งด	ีตูแ๋ละจมิไดเ้รยีนรู ้

วธิสีรา้งความสมัพันธกั์บเพ่ือนรว่มงาน	ผูบ้งัคบับญัชา	ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา	และคนอืน่ๆ	จากการที่
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คณุพอ่คณุแมส่อนและทำาเปน็ตวัอยา่ง			อกีสิง่หนึง่ทีค่ณุพอ่คณุแมเ่ปน็แบบอยา่งอนัดยีิง่	ไดแ้ก ่

การจัดการบริหารงานเป็นระบบระเบียบ	แม้คุณพ่อและคุณแม่จะมีวิธีบริหารจัดการทำางานต่างกัน	 

แต่ก็สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จ	 ลุล่วงได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง	 ตู๋และจิมได้เรียนรู้วิธีทำางานจาก

คุณพ่อคุณแม่	ทำาให้ได้รับความก้าวหน้าในการงานเป็นอย่างดียิ่ง

	 ความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ลูกๆ	 หลานๆ	 และผู้ใกล้ชิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุด	 คุณพ่อคุณแม่ 

เคยบอกว่า	 ถนอมรักลูกทั้งสองคนเหมือนไข่ในหิน	 คุณพ่อคุณแม่อบรมส่ังสอนให้เป็นคนดี	 

มีศลีธรรม	รกัเรยีน	ตัง้ใจทำางาน	สมยัอยูโ่รงเรยีนราชนิ	ีคณุพอ่คณุแมใ่หเ้งนิรางวลั	5	บาท	สำาหรบั

แต่ละวิชาที่ตู๋เต้ยได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของห้อง	 และถ้าสอบได้เป็นที่หนึ่งถึงห้าของชั้นเรียน	 

ก็จะมีรางวัลพิเศษเพิ่มให้ด้วย	 ทำาให้ตู๋เต้ยตั้งใจท่องหนังสือสอบเป็นอย่างมาก	 แม้แต่เวลา 

ดูโทรทัศน์	ถ้าเป็นรายการที่เป็นภาษาอังกฤษ	คุณพ่อจะปิดเสียงพากย์ภาษาไทย	และเปิดวิทยุ

ฟังเสียงประกอบเป็นภาษาอังกฤษต้นฉบับดั้งเดิม	 เพื่อให้ลูกๆฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ		 

ตอนตู๋อยู่ประถมห้า	คุณพ่อคุณแม่มีโครงการแลกลูกกับคุณป้าชาร์ล็อตต์และคุณลุง	ดร.พิคเคอรร่ิง	 

โดยผลัดกันให้แคธี่ลูกสาวเขามาอยู่บ้านเรา	 และให้ตู๋ไปอยู่บ้านเขาคนละสองวันสุดสัปดาห์	

เป็นการฝึกภาษาอังกฤษ	พอตู๋อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 คุณพ่อคุณแม่รับนักเรียนทุนอเมริกัน 

ฟลิด์เซอรว์สิมาอยูบ่า้นเราสามเดอืน	เปน็พีส่าวตูเ๋ตย้	ตัง้ชือ่วา่แตม๋	ภรณ	ีองัคณารกัษ	์ไปโรงเรยีน

ราชินีกับตู๋	 และเป็นพี่สาวชาวอเมริกันที่เป็นแบบอย่างที่ดี	 เพราะเธอเรียนเก่งและอัธยาศัยดี		 

คุณพ่อคุณแม่ส่งเสียให้ลูกๆเรียนหนังสืออย่างเต็มที่		ตั้งแต่คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ		ไปจนถึง 

เรยีนจบปรญิญาโท	3	สาขา	คอื	วรรณคดอีงักฤษ	การวจิยัสือ่สาร	และบรรณารกัษข์อ้มลูกฏหมาย	 

แม้แต่กับจิม	ในวันท่ีจิมกำาลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฝอร์ด	 

จมิลมืเขม็ขดั	คุณพ่อเลยตอ้งใหข้อยมืเขม็ขดัของคณุพอ่ใหจ้มิใส่กบัเส้ือสูทไปสอบ	เมือ่จมิและตู ๋

ตดัสนิใจแตง่งานกัน	คุณพ่อคุณแมก็่ขอพระราชทานน้ำาสังขใ์ห	้เปน็พระมหากรณุาธคิณุล้นเกลา้ 

ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้	 เพราะจิมเป็นคนอเมริกัน	 และเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับ

พระราชทานน้ำาสงัข์	ตูจิ๋มและครอบครวัจมิจะไมม่วีนัลมืพระคณุคณุพอ่คณุแม	่ตลอดจนคณุอา 

และพี่ๆ 	ทัง้หลายทีก่รณุาจดังานนีใ้หอ้ยา่งดยีิง่	คณุพอ่คณุแมก่รณุาใหค้า่มดัจำาบา้นทีตู่จ๋มิอยูม่า 

จนทุกวันน้ี	 ตลอดจนยกรถบีเอ็มดับบลิวสุดรักให้	 พร้อมทั้งส่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมาให้ด้วย	 

แม้เม่ือเราโตแล้ว	 คุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วง	 ส่งของรับประทาน	 เครื่องครัว	 เส้ือผ้า	 และ

หนังสือมาให้อยู่เรื่อยๆ	 เมื่ออายุมากขึ้น	 คุณพ่อคุณแม่ก็มีความเป็นห่วงกลัวว่าลูกหลาน 

จะตอ้งกังวลจัดงานพระราชทานเพลงิศพและหนงัสอืไวอ้าลยัคณุพอ่คณุแม	่จงึไดจ้ดัทำาแนวทาง

ข้อปฏิบัติและเขียนจดหมายถึงลูกหลานสั่งเสียไว้ให้อย่างละเอียด

	 เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่และได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นอย่างดียิ่งสมตามท่ี 

คณุพอ่คณุแมส่อน		ตูแ๋ละจิมไดม้โีอกาสสนองพระคณุตอบแทนคา่น้ำานมคณุพอ่คณุแมท่กุเดอืน		

โดยได้ส่งเงินค่าหมอค่ายาค่าโรงพยาบาลค่าอาหารค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถคนในบ้านตลอดจน 

คา่ใชจ้า่ยในบ้านมากราบเทา้คุณพ่อคุณแมเ่ดอืนละ	50,000	บาททกุเดอืน	พรอ้มทัง้ออกคา่ใช้จา่ย 

เป็นจำานวน	2/3	ของค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ค่าโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่	ค่าเตียงพยาบาลไฟฟ้า		
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ค่าเก้าอี้เลื่อน	 (stair	 lift)	 ไว้สำาหรับคุณพ่อขึ้นลงบันได	 เนื่องจากเต้ยและอุ้มต้องเป็นคนลงแรง

ดแูลคณุพอ่คณุแม่	ครอบครวัเตย้อุม้จึงออกคา่ใชจ้า่ย	1/3	ตูแ๋ละจมิขอขอบคณุเตย้	อุ้มและเอก 

ที่ได้กรุณาลงแรงดูแลคุณพ่อคุณแม่โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยตลอดมาเป็นเวลาหลายปี	

	 ไม่มีแลว้ทีจ่ะไดย้นิเสยีงคณุพอ่คณุแมร่บัโทรศพัทท์กุเช้าวันอาทติยว่์า	สวัสดจีะ้ลูกสาวทีร่กั

ของพอ่	สวสัดจีะ้ลกูสาวทีร่กัของแม	่ไมมี่แล้วทีจ่ะไดท้านขา้วพรอ้มหน้าพรอ้มตาคณุพอ่คณุแม่	 

ไม่มีแล้วท่ีจะได้นั่งรับลมรับแดดริมสระน้ำาหน้าบ้านและเรียนคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงเรื่องเก่าๆ	 

สมัยคุณพ่อยังรับราชการอยู่	 ตลอดจนกิจการบ้านเมืองเรื่องน่ารู้ต่างๆ	 ไม่มีแล้วที่จะได้ 

เรยีนปรกึษาคณุพอ่คณุแมเ่รือ่งหนา้ทีก่ารงาน	นาย	เพือ่นรว่มงาน	ลกูนอ้ง	ไมม่แีลว้ทีจ่ะไดเ้รยีน

ถามคณุพอ่คุณแม่วา่		วนัน้ีอยากทานอะไรมือ้เทีย่งมือ้เยน็		หรอืจะอยากทานผลไมอ้ะไร		ไมม่แีล้ว 

ท่ีจะได้สั่งซื้อถุงเท้ากันลื่น	 แปรงฟันปลอม	น้ำาหอม	 หนังสือสุขภาพและการแพทย์	 ตลอดจน 

ของฝากต่างๆ	 กลับเมืองไทย	 ไม่มีแล้วที่ตู๋และจิมจะได้คอยใส่รองเท้าให้คุณพ่อคุณแม่ 

และคอยประคองเดิน	 ไม่มีแล้วที่จะได้กราบเท้าทูนหัวของลูกทั้งสอง	 ต่อแต่นี้ไป	 ตู๋และจิม 

จะตอ้งกลบัเมอืงไทยไปสูบ้่านทีว่า่งเปลา่	ไมม่คีณุพอ่คณุแมอ่ยูเ่ปน็มิง่ขวญัหวัใจสำาคญัของชวีติ

บ้านเราอีกต่อไปแล้ว	

	 ตู๋และจิมขอขอบคุณเต้ย	 อุ้ม	 เอก	 เอิร์ธและโอ๊ค	 และกราบขอบพระคุณพี่น้อยพี่สิงห์	 

คุณอาเฉลิม	 ท่านปลัดฉัตรชัย	 ตลอดจนคุณอาและพี่ๆทุกคน	 ที่ได้กรุณาดูแลคุณพ่อคุณแม่ 

เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา	 และรวมทั้งเป็นธุระจัดงานพระราชทานเพลิงศพและหนังสือไว้อาลัย

คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดียิ่ง

	 พร้อมกันนี้	 ตู๋ขอนำาบทประพันธ์ที่เขียนไว้ตั้งแต่คุณพ่อครบห้ารอบ	 4	 มิถุนายน	 2528	 

ซึ่งมีประวัติชีวิตและผลงานคุณพ่อมาไว้ด้วยดังต่อไปนี้	

ลุดิถี	มิถุนา	มาบรรจบ

ที่สี่ครบ	หกสิบปี	ดีนักหนา

ล้วนถวิล	ยินดี	ปลื้มปรีดา

ขอสนอง	คุณบิดา	มารดาดล

เทพยดา	ฟ้าลั่น	บรรดาลฤทธิ์

รังสฤษฏ์	ศิริรวม	สรวมชีพผล

สมาธิ	วิสุทธิ์ศานติ์	วารมงคล

ศีลปัญญา	เดชาพล	พหลพลี

ห้ารอบฤกษ์	เบิกอุบัติ	พฤหัสเสริม

หกโมงครึ่ง	คล้ายประเดิม	เป็นสุขศรี

สืบลูกหลาน	บ้านพานทอง	ปรองดองปรีดิ์

ชลบุรี	เลือดน้ำาเค็ม	เข้มข้นใจ
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บุตรถวิล	วิญญูวงษ์	ตามพงษา

นามมารดา	ล้วนลักษณ์	ประจักษ์สมัย

มีอยู่สี่	พี่น้องนำา	ลำาดับวัย

ลูกคนใหญ่	ได้อ่านเขียน	เรียนวิชา

สอบที่หนึ่ง	ถึงเมื่อครั้ง	ยังเด็กอยู่

ได้เริ่มเรียน	รอบรู้	ระหัสสา

บ้านพานทอง	ลพบุรี	ศรีอยุธยา

ตมธก	ตักกสิลา	สี่มาเรียน

ธรรมศาสตร์	การเมือง	เหลืองแดงโรจน์

ครุ่นอุโฆษ	น้อมนำา	ธรรมเสถียร

จะปกครอง	ปองรัก	และพากเพียร

เชิดชูธรรม	โชติวิเชียร	วิชาชาญ

ชิงทุนได้	ไปอยู่ยั้ง	เมืองอังกฤษ

แอลเอสอี	ศักดิ์สิทธิ	สมเรียกขาน

ตั้งใจยุทธ์	สุจริต	จิตวิญญาณ

อุดมการณ์	แก่กล้า	มหาชน

สองมือมั่น	ขันแข็ง	ลงแรงรุ่ง

สมองมุ่ง	มรรคา	มหาผล

โอบชีวิต	อุทศเอื้อ	เพื่อผองคน

มิ่งกมล	มอบขวัญรัก	ฝากสุภางค์

เริ่มประวัติ	ราชการ	บุราณเล่า

ได้ไต่เต้า	ต่อสูู้่	มุก่อสร้าง

เป็นเสมียร	เพียรธุระ	ไม่ละวาง

จวบจนทาง	หัวหน้ากอง	เลขากรม

เป็นผู้ว่า	ร้อยเอ็ด	เจ็ดย่านน้ำา

อุดร	ธานีนำา	นิยมสม

เริ่มสามม.	กขค	ขอชื่นชม

เพื่อประชา	ชีพอุดม	สมเป็นไทย

ถึงวันดี	คืนดี	มีคำาสั่ง

ให้มารั้ง	กทม.	จว.ใหญ่

เป็นผู้ว่า	เป็นนายก	อุทกภัย

เป็นปัจจัย	ปฏิบัติ	รัฐดำาเนิน
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กงการเมือง	หมุนเวียน	ผันเปลี่ยนพลิก

มีขึ้นแล้ว	ลงอีก	สวด	สรรเสริญ

มีหวังดี	มีสอพลอ	มียอเยิน

มีเจริญ	มีเสื่อมศรี	มีนินทา

ได้สร้างตน	สุจริต	คิดธรรมชอบ

ได้ประกอบ	คุณงาม	ตามยศฐาน์

ได้ตั้งจิต	อุทิศชีว์	พลีบูชา

ได้ทำาเต็ม	ตามสา	มรรถแห่งตน

ปลัดกระทรวง	มหาดไทย	ในตำาแหน่ง

ได้ลงแรง	ลงรัก	เพื่อมรรคผล

บำารุงสุข	อาณา	ประชาชน

ดาลประดล	ดุจคำา	จำาไม่คลาย

ต้องรอบรู้	ปัญหา	สารพัด

ต้องรวดเร็ว	เร่งรัด	งานทั้งหลาย

ต้องริเริ่ม	หลายแบบ	ให้แยบคาย

ทุ่มใจกาย	สุดชีวิต	พิชิตงาน

วิญญูชน	ชาญชัย	ได้ฟันฝ่า

สู้อาษา	ราชกิจ	ประดิษฐาน

สุรินทร์รส	พจน์ดิเรก	เอนกประการ

สมัครสมาน	มหาดไทย	ให้สมวงษ์

ขอบำาบวง	บัตรพลี	ศรีไตรรัตน์

พระสยาม	บรรพ์กษัตริย์	อานิสสงค์

ขออัญเชิญ	เทวฤทธิ์	ศักดิ์สิทธิทรง

มาเป็นองค์	ประจักษ์พยาน	กาลเวลา

พระธรณี	ยุติธรรม	กรรมสุจริต

อำานวยจิต	กูลเกื้อ	เอื้อรักษา

ศิริโรจน์	รุ่งเรือง	อยู่เนืองมา

กตัญญุุตา	ยอดแท้	แน่แก่ใจ

ลุที่สี่	มิถุนา	มาครั้งนี้

พร้องพจี	พลังจิต	ประดิษฐ์ไข

บูชาคุณ	แทนความรัก	ตระหนักนัย

อยู่แห่งหน	ตำาบลใด	ตั้งใจมา
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ลูกอยู่ไกล	ไม่ได้ชิด	ผิดสาหัส

ปรนนิบัติ	ด้วยการเรียน	เพียรศึกษา

ทั้งหน้าที่	การงาน	สรรพวิชา

เกือบไม่มี	โอกาสมา	ได้พัดวี

ขอคุณพ่อ	อยู่จงดี	ปีที่หมื่น

ได้สดชื่น	สุขสวัสดิ์	สมราชสีห์

ขอพละ	แก่กล้า	ด้วยบารมี

ขอราศรี	วิสุทธิ์ใส	ปลอดภัยพาล

แม้นมีมาร	ปองร้าย	ให้พ่ายแพ้

ขอจงเป็น	พฤกษ์แผ่	โพธิ์ไพศาล

เกิยรติคุณ	สมิทธิ์ชื่อ	ระบือนาน

ชีพชูศานติ์	เสมอมั่น	นิรันดร์เทอญ	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	 
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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,	kitch-

enware,	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

ในฐานะที่จิมเป็นเพื่อนสนิทมากที่สุดคนหนึ่งของตู๋	 ในช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่คอนโดที่เมือง

พาโลอัลโต	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	คุณแม่มักชอบทำาอาหารไทยอร่อยๆมาฝากจิมและตู๋อยู่เสมอ

	 เมือ่รูจั้กกันใหม่ๆ	จิมไปค้นหาขอ้มลูเกีย่วกบัครอบครวัตูท๋ีห่อสมดุสแตนฝอรด์	และพบวา่	 

คณุพอ่เคยเป็นผู้วา่ราชการและนายกเทศมนตรกีรงุเทพมหานคร	และหลังจากนัน้ไดร้บัแตง่ตัง้ 

เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ดูแลการปกครองของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ	 นอกจากนั้น	 

สมเด็จพระนางเจ้าอลิสเบธยังได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 Order	 of	 the	 British	 

Empire	 (OBE)	ให้คุณพ่อด้วย	สำาหรับคุณแม่ก็ได้รับพระราชทานจตุตถจุลจอมเกล้าฯในฐานะ

ที่ได้ถวายงานการกุศลหลายด้าน

	 สิ่งหนึ่งที่ทำาให้จิมได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นในช่วงแรกๆ	 นั้น	 ได้แก่การท่ี 

เครือ่งบดขยะในครวัทีค่อนโดของคณุพอ่คณุแม่เกิดเสีย	จมิสามารถเปน็ช่างจำาเปน็	แก้ไขจนใช้งาน 

ไดส้ำาเรจ็	คุณพ่อประทบัใจมากทีนั่กศกึษาระดบัปรญิญาเอกจากสแตนฝอรด์มาเปน็ชา่งจำาเปน็		 

โดยใช้เครื่องมือซ่อมที่ขอยืมมาจากศาสตราจารย์	Dr.	Henry	Taube	ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ของจิม	 ซ่ึงเพ่ิงเป็นข่าวเพราะเพ่ิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีนั้น	 และโดยที่จิมได้ใช้ 

วิชาความรู้ในการซ่อมที่เรียนมาจากคุณพ่อจิม	ซึ่งมีพื้นฐานด้านวิศวกรไฟฟ้าและเป็นผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำา	General	Motors	(GM)

	 เมือ่ตอนทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรแ์อปเปิล้แมค็คนิทอชเพืง่ออกวางตลาดใหม่ๆ 		ตูเ๋ปน็ลกูค้า

รายแรกๆที่ซื้อคอมพิวเตอร์แบบนี้มาใช้	 ในช่วงแรกๆ	นั้น	แม็คคินทอชไม่มีระบบ	ตัวหนังสือ

ภาษาไทย	 จิมมีความรู้ด้านโปรแกรมและสามารถคิดค้นสร้างระบบ	ตัวหนังสือภาษาไทยให้ตู๋

สามารถพมิพ์ภาษาไทยโดยใชแ้มค็คินทอชได	้ถกูใจคณุพอ่มากทีจ่มิสามารถเรยีนตวัหนงัสอืไทย 

และสร้างระบบตัวหนังสือภาษาไทยให้ตู๋ได้ใช้พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ได้

	 ในวันที่จิมสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนั้น	 จิมลืมเข็มขัดที่คาดกับชุดสูท	 

ร้อนถึงคุณพ่อต้องให้จิมขอยืมเข็มขัดมาคาด	 วันนั้นจิมสามารถสอบผ่านเป็นดร.ได้พร้อมกับ 

ได้เข็มขัดเส้นโปรดของคุณพ่อมาใช้อีกเส้นหนึ่ง

	 เมือ่จิมและตูต๋ดัสนิใจแตง่งานกนั	คณุพอ่คณุแมก่ข็อพระราชทานน้ำาสงัขใ์ห	้เปน็พระมหา 

กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้	เพราะจิมเป็นคนอเมริกัน		และเป็นชาวต่างชาติคนแรก 

ทีไ่ดร้บัพระราชทานน้ำาสงัข	์ตูจิ๋มและครอบครวัจมิจะไมม่วีนัลืมพระคณุคณุพอ่คณุแม	่ตลอดจน 

คุณอาและพี่ๆทั้งหลายที่กรุณาจัดงานนี้ให้อย่างดียิ่ง	 คุณพ่อคุณแม่กรุณาให้ค่ามัดจำาบ้าน 
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ที่ตู๋จิมอยู่มาจนทุกวันนี้	ตลอดจนยกรถบีเอ็มดับบลิวสุดรักให้		พร้อมทั้งส่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน 

มาให้ด้วย		แมเ้มือ่เราโตแลว้	คุณพ่อคุณแมก่ย็งัคงเปน็หว่ง	สง่ของรบัประทาน	เครือ่งครวั	เสือ้ผา้	

และหนังสือมาให้อยู่เรื่อยๆ

	 เมื่อคุณพ่อคุณแม่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้ว	 จิมและตู๋ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับ 

คุณพ่อคุณแม่หลายครั้ง	 โดยคุณพ่อคุณแม่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด	 จิมและตู๋ 

ไปยุโรปกับคุณพ่อคุณแม่สองครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฏาคม	 2535	 โดยเราเดินทางไปพบ 

คุณพ่อคุณแม่	เต้ย	อุ้มและเอ้ยที่นครซูรคิ	เราขับรถพร้อมคุณพอ่คุณแม่จากซูริคไปกรุงเวียนนา	

โดยคณุพอ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็คนนำาทางดแูผนที	่	ขบัลดัเลาะผา่นกรงุวาดซุ	ลคิเทน่สไตน	์นครอนิสบรคุ	 

และวหิารเมลค์		คา้งคนืทีน่ครซาลสเบริค์		หลงัจากชมกรงุเวยีนนาแลว้คณุพอ่คณุแมก่ไ็ปพบกบั

คณะเตย้	อุม้	เอย้ซึง่แยกไปชมบาวาเรยีในชว่งเดยีวกนันัน้		ครัง้นีน้บัเปน็ครัง้แรกทีจ่มิไดไ้ปยโุรป		

	 ปีรุ่งขี้น	 จิมและตู๋ไปพบคุณพ่อคุณแม่ที่กรุงลอนดอน	 คราวนี้เราขับชมทั่วอังกฤษ 

และสก็อตแลนด์	 คุณพ่อทำาหน้าที่เป็นคนนำาทางดูแผนที่เช่นเคย	 คุณพ่อเล่าเรื่องราวต่างๆ	 

สมัยเรียนอังกฤษและได้เดินทางรอบเกาะอังกฤษให้เราฟังอย่างสนุกสนาน	ทริปนั้นเราใช้เวลา 

ขับสองสปัดาห	์จิมจำาไดแ้มน่วา่	วนัหนึง่มเีครือ่งบนิรบสปติไฟรโ์บราณสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

มาบินต่ำาเหนือศีรษะแถบคอตสวอล์ดส์	 ส่วนอีกวันหนึ่งเราเกิดการจราจรตัดขัดเนื่องจาก 

มแีกะฝงูใหญม่าออกนัแนน่อยูใ่นทอ้งถนนทำาใหร้ถขบัผา่นไมไ่ดอ้ยูน่าน	เราไดช้มละครเชค็สเปยีร ์

เรือ่งคงิเลยีรท่ี์นครสแตรทฝอรด์อพัออนเอว่อน		ไดค้า้งคนืในปราสาทโบราณชานกรงุเอดนิเบอระ	 

และได้ชมนครเซนต์แอนดรูว์และเมืองใกล้เคียง	 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบุพการีจิม	 หลังจากนั้น 

อีกแปดปี	จิมได้กลับไปเย่ียมนครเซนต์แอนดรูว์พร้อมคุณพ่อของจิมเอง

	 คุณพ่อคุณแม่เดินทางมาเยี่ยมจิมและตู๋ที่ลองก์ไอแลนด์สองครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อเรา 

ย้ายมาอยู่ลองก์ไอแลนด์ใหม่ๆ	 จิมและตู๋พาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าของจิมคือ 

คุณลุงดร.แอเล็กซ์และคุณป้าลินดา	เลนที่เมืองเกลนริดจ์	มลรัฐนิวเจอร์ซีย์		คุณลุง	ดร.แอเล็กซ์ 

เชญิคณุพอ่คณุแมไ่ปเยีย่มชมสถาบันวจัิยเชอรร์งิพลาว	ซึง่เปน็บรษิทัเภสชักรรมชัน้นำา	เนือ่งจาก

คุณลุง	 ดร.แอเล็กซ์เป็นประธานสถาบัน	 ส่วนตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมเราครั้งที่สอง	 

จิมและตู๋ขับรถพาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมครอบครัวจิมที่มลรัฐมิชิแกน	 คุณแม่ไม่เคยปริปากบ่น 

ท่ีตอ้งน่ังหลงัรถพรอ้มดว้ยตูแ๋ละหนแูรดหลานชายซึง่เปน็สนุขัพนัธโ์กลเดน้รทีรฟีเวอ่รต์วัโตหนกั	

45	 กิโลกรัม	 คุณพ่อคุณแม่จิมพาคุณพ่อคุณแม่ตู๋ไปเยี่ยมบ้านพักตากอากาศทางตอนเหนือ 

ของมลรฐัมชิแิกน	พรอ้มทัง้แวะชมเกาะแมค็คนินอว	์ซึง่สะกดวา่แมค็คนิแนค็	แตอ่า่นออกเสยีงวา่	 

แม็คคินนอว์	 จากนั้นเราฝากหนูแรดไว้กับคุณพ่อคุณแม่จิมและขับพาคุณพ่อคุณแม่ตู๋ไปเที่ยว

แคนาดา	ชมน้ำาตกไนแอการา	นครโทรอนโท	กรุงมอนรีออล	แคว้นควีเบค	และกลับเข้าสหรัฐ

ผา่นนิวอิงก์แลนด	์ผา่นบา้นประธานาธบิดีบชุผูพ้อ่ทีเ่มอืงเคนนบิงัผอรต์	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
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กราบเท้า คุณพ่อ/คุณปู่ คุณแม่/คุณย่า ที่เคารพรักยิ่ง

	 สมยัท่ีเตย้ยงัทำางานอยู	่ในการฝกึอบรม/สมัมนา	โดยเฉพาะในหวัขอ้ภาวะผูน้ำา	(leadership)	 

บ่อยครั้งที่วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนานึกถึงบุคคลที่เป็นแบบอย่าง	 (role	 model)	 

แทบจะไม่ต้องคิดเลย	 เต้ยก็จะนึกถึงว่า	 role	 model	 ของเต้ยก็คือคุณพ่อคุณแม่	 คุณสมบัติ 

ในสว่นทีด่ีๆ 	ทีเ่ตย้ไดม้มีาจนถงึทกุวนันี	้กไ็ดม้าจากคณุพอ่คณุแมน่ัน่เอง	จากการทีไ่ดร้บัรูต้ัง้แตเ่ดก็ 

ก็คอืคณุพอ่ไดเ้ปน็ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญแ่ลว้	คอืเปน็ผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอด็ตัง้แตเ่ตย้ยงัเรยีน

ชัน้อนุบาลสอง	ซึง่เปน็ผลจากการทีค่ณุพอ่ไดมุ้ง่มัน่ตัง้ใจทุม่เทรบัราชการดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	

วริยิะอุตสาหะ	โดยคณุแมเ่ปน็คูช่วีติทีไ่ดร้ว่มกนัสนบัสนนุ	ทำาใหลู้กๆ	ไดซ้มึซาบคณุสมบตัเิหล่านี ้

เข้าไปโดยไม่รู้ตัว

	 ตั้งแต่เด็ก	คุณพ่อคุณแม่ได้ยกตัวอย่างของลูกๆ	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอยู่สองแบบ	คือ 

แบบท่ีมีความต้ังใจเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะจากน้ันก็ทำางานมีความเจริญก้าวหน้า	ทำาให้พ่อแม่ 

มีความสุขมีความภาคภูมิใจ	 ส่วนอีกแบบก็คือเป็นคนเกเร	 ถูกสปอยล์ทำาให้พ่อแม่เดือดร้อน 

มีความทุกช์ใจ	 คุณพ่อคุณแม่สอนพ่ีตู๋และเต้ยว่า	 หน้าที่ความรับผิดชอบของเด็กวัยเรียนคือ 

การตัง้อกตัง้ใจเรยีนหนงัสอืศกึษาหาความรู	้ส่ิงทีค่ณุพอ่คณุแม่มีใหค้อืการสนับสนุน	การใหโ้อกาส	 

แต่การท่ีลูกๆ	 จะประสบความสำาเร็จได้	 ต้องมีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบด้วยตนเอง	 

ไมม่ใีครชว่ยได	้การตอบแทนบญุคณุของบพุการกีค็อื	เปน็คนด	ีประพฤตดิ	ีตัง้ใจเรยีน	ตัง้ใจทำางาน	 

ไม่สร้างความเดือดร้อนให้บุพการีต้องกังวลใจเสียใจ	 เมื่อลูกๆ	 สอบไล่ได้เลขตัวเดียว	 คุณพ่อ 

กจ็ะมรีางวลัใหด้ว้ยเสมอ	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	ทรงเปน็พระอปุชัฌาย	์และการทีอ้ั่มไดบ้รรพชาอุปสมบททีวั่ดบวรฯ	เช่นกัน	 

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	เมือ่คณุพอ่กลับจากทีท่ำางาน	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	คุณพอ่กเ็ปน็คนถา่ยรปูดว้ยตนเองเปน็ส่วนใหญ	่และกย็งัสอน 

ใหล้กูๆ	ถา่ยรปูเปน็ตัง้แตต่อนเดก็ๆ	เชน่กนั	คณุพอ่รกัการศกึษาหาความรูใ้นดา้นตา่งๆ	อยูต่ลอด	 

ทัง้การศกึษาดว้ยตนเองและการสอบถามจากผูอ่ื้น	ใหรู้ลึ้กรูจ้รงิ	รวมทัง้การลงพืน้ทีไ่ปหาขอ้มลู

ดว้ยตนเอง	เรยีกไดว้า่เป็น	lifelong	learning	จรงิๆ	คณุพอ่มาเรยีนการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การพมิพ ์

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

เก่ียวข้องกับทางราชการไทย	ทำาใหเ้ราไดฝ้กึการฟงั	การพดูภาษาองักฤษ	และเขา้ใจถงึวฒันธรรม

ที่หลากหลายไปด้วย

	 ด้วยความรักความเป็นห่วงลูกๆ	คุณพ่อเห็นว่า	การรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยนั้น

เหน่ือยเกินไป	ไมม่วีนัหยดุ	เสมอืนทำางาน	7	วนั	24	ชัว่โมง	และถงึแมจ้ะวางตวัเปน็กลางทางการเมอืง 

มาโดยตลอด	 แต่ก็อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง	 จึงไม่อยากให้ลูกๆ	

ต้องเหนื่อยและลำาบากเหมือนคุณพ่อคุณแม่	 ถึงแม้ทุกอย่างจะให้ลูกๆ	 ได้เลือกตัดสินใจเอง	 

แตมี่ข้อยกเวน้อยูเ่รือ่งหนึง่คอื	คณุพอ่ไดบ้อกตัง้แตย่งัเดก็ๆ	ว่า	หา้มทำางานทีก่ระทรวงมหาดไทย	

ห้ามเรียนรัฐศาสตร์	ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ห้ามรวมไปถึงลูกเขยและลูกสะใภ้ในอนาคตด้วย 

	 ในขณะทีคุ่ณพ่อเป็น	role	model	ดา้น	ความรกัครอบครวั	ความรกัในงานทีท่ำา	การมคีณุธรรม	 

ความเปน็ธรรม	ความมุง่ม่ัน	ความขยนัหมัน่เพยีร	ความวริยิะอุตสาหะ	ความมวีนิยั	การตรงตอ่เวลา	 

การเปน็นกัวชิาการและนักปฏิบัต	ิการมีหลกัการ	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	 ท้ังไม้ดอก	 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 

ทางคณุพ่อ	ทีว่ดัพานทอง	อำาเภอพานทอง	จงัหวดัชลบรุ	ีและทกุสงกรานตเ์ชน่กนั	กจ็ะไปรว่มทำาบญุ 

กันท่ีวัดทองนพคุณ	 คลองสาน	 กรุงเทพฯ	 เป็นการทำาบุญรวมญาติทางคุณแม่คือ	 ชัยนาม	 

และสายสกุลตา่งๆ	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 

	 ในปีที่บริษัทมอบหมายให้เต้ยไปปฏิบัติงานที่กรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 คุณพ่อ

อายุ	91	คณุแม่อายุ	87	มคีวามเปน็ห่วงคณุพ่อคณุแม่มาก	เพราะทัง้สองทา่นชราภาพมากแล้ว	 

ในชว่ง	2	ปี	2	เดอืนทีไ่ปประจำาอนิโดนีเซยี	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	ซ่ึงบางทา่นก็ถึงแกก่รรมไปกอ่นกม็	ีเอกสารนีค้ณุพอ่คณุแมม่อบใหพ้ีตู่	๋ 

กับ	 เต้ย	 และผู้เกี่ยวข้อง	 และยังมีการ	 update	 เป็นระยะอีกด้วย	 รวมทั้งหนังสือ	 80	 ปี	 

ของคุณพ่อ	กับ	ของคุณแม่	ซึ่งเป็นสมุดภาพรวบรวมประวัติเอาไว้	และให้นำามาดัดแปลงเป็น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

	 ช่วงหลังคุณพ่อคุณแม่จะทานอาหารเย็นเร็วขึ้น	คือ	17:00	น.	อุ้มเต้ยก็จะนำาอาหารเย็น

ทีอุ่ม้เตรยีมไปใหคุ้ณพ่อคุณแม่	ถึงแม้คุณพอ่ชราลงมากแตส่มองยงัดอียู	่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	 โดยรวมแล้วอยู่ที่ 

โรงพยาบาล	21	วัน	ในช่วงนั้นได้เห็นความเป็นนักสู้ของคุณพ่อ	และการปฏิบัติตามที่คุณหมอ

แนะนำาอย่างเครง่ครดั	ตอ้งกราบขอบพระคณุคณุพอ่ทีม่โีอกาสใหเ้ตย้ไดป้อ้นโจก๊ปัน่ปอ้นน้ำาคณุ

พอ่หลายครัง้	ในระหวา่งนัน้ไดต้กลงกนัวา่จะไมบ่อกใครวา่คณุพอ่เขา้โรงพยาบาล	เพือ่หลกีเลีย่ง

การเข้าเยี่ยม	 เพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขของทุกฝ่ายและเป็นไปตามมาตรการภาครัฐ 

ในขณะที่	COVID-19	ยังระบาดรุนแรงอยู่
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	 พอกล้บมาบ้านคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่อีกครั้ง	 คุณแม่กำาลังนั่งดูทีวีในห้องนอน	 

คณุพอ่กเ็ลยใหห้มนุเกา้อีค้ณุแมก่บัคุณพอ่ใหห้นัมาเจอกัน	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 ่

ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	จตตุถจลุจอมเกลา้	คณุพอ่กจ็ะเรยีกคณุแมว่า่	คณุหญงิ	 

เพื่อยกย่องให้เกียรติคุณแม่

	 วันรุ่งขึ้นหลังจากกลับจากโรงพยาบาล	 คุณพ่ออาการดีขึ้น	 ทานอาหารเป็นโจ๊กปั่น 

ที่อุ้มเตรียมให้ได้ดี	 พูดคุยเป็นปกติ	 แต่รุ่งขึ้นอีกวันกลับมีอาการทรุดลง	 ต้องหายใจทางปาก	

แม้ว่าจะช่วยกันใช้เครื่องดูดเสมหะออก	 และให้ออกซิเจนจากเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็ตาม	

แต่จากการใช้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือก็พบว่าปริมาณออกซิเจนต่ำามาก	 เลยตัดสินใจ 

พาคุณพ่อกลับไปที่ห้องฉุกเฉินที่	 รพ.	 พญาไท	 2	 อีกครั้ง	 ระหว่างนั้นอุ้มก็โทรศัพท์ไปท่ี 

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 

น้องเอกแลว้	เราจงึตกลงกนัวา่ยงัไมแ่จง้ใคร	เพือ่ความสะดวกและความปลอดภยัทางสาธารณสุข

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	ชัว่โมงมาร่วม	40	ป	ีไปเทีย่วไปไหนมาไหนดว้ยกนัตลอด	ทานอาหาร
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ด้วยกันทุกมื้อ	 ช่วงก่อนอาหารเย็นก็จะออกไปนั่งหน้าบ้านริมสระว่ายน้ำาด้วยกันทุกวัน	 ถึงแม้

ความจำาของคุณแม่จะทรดุลงไปมาก	คุณแมก่ย็งัถามถงึคณุพอ่เปน็ระยะๆ	และดซูมึๆ	ลง	ถงึแม้

ไมม่ใีครยอมบอกวา่คณุพอ่ไมอ่ยูแ่ลว้	แต่ดว้ยความรกัความผกูพนั	คณุแม่คงจะพอทราบไดเ้อง	

	 ตั้งแต่ต้นปีนี้	 คุณแม่ทานอาหารค่อนข้างน้อย	 อาหารที่เตรียมไปให้ก็จะทานไปคายไป	 
ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง	 แต่ยังทานพวกไข่ตุ๋นและ	 Ensure	 ได้	 จนมาวันที่	 30	พฤษภาคม	 2563	 
คณุแม่ทานไดน้อ้ยลงไปอกี	อาหารเยน็ทีอุ่ม้ทำาโจก๊ปัน่มาให	้กแ็ทบจะไมย่อมทาน	คายออกหมด	 
อุม้กบัเตย้กเ็ลยชว่ยกันป้อน	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	 
ทา่นปลดักระทรวงมหาดไทยคณุฉตัรชยั	พรหมเลิศ	และ	น้องเอก-ศภุกร	ทมิจรสั	ซึง่เปน็เสมือน
น้องชายคนเล็กของครอบครัวเรา	

	 ราวกบัวา่ดว้ยความรกัความเป็นหว่งลูกหลาน	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.

109



	 •	นายนรวีร์	 ขันธหิรัญ	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนับสนุน

	 	 	 	 	 	 	 ปลัดกระทรวง	สป.

	 •	นายอัครสิงห์	 วิบูลยเสข	 	 อดีตนักพัฒนาชุมชนชำานาญการพิเศษ

	 •	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	 

ท่ีได้ มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ 	 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 4 มิถุนายน 2548
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University	of	Southern	California,	1986.
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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
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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

406



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.
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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.
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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. 419



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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