


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

สารบัญ

ที่ปรึกษา

 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 2.	 ศ.นพ.วีระพล	 จันทร์ดียิ่ง		 รุ่น	1

	 3.		 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์		 รุ่น	2	 	

	 4.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์	 รุ่น	3

	 5.		 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3

คณะกรรมการ

 1.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์		 รุ่น	7	 นายกสมาคมฯ

	 2.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7		 อุปนายกภายใน

	 3.	 นพ.สมศักดิ์		 เสรีอภินันท์		 รุ่น	7		 อุปนายกภายนอก

	 4.	 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์		สุนทรพันธ์		 รุ่น	13		 เหรัญญิก

	 5.	 ผศ.นพ.นิพัฒน์	 เอื้ออารี	 รุ่น	18	 เลขานุการ

	 6.	 นพ.ชัชชัย	 ปรีชาไว	 รุ่น	18	 นายทะเบียน

	 7.	 ผศ.นพ.รังสรรค์	 ภูรยานนทชัย	 รุ่น	19			 ประชาสัมพันธ์

	 8.	 ผศ.พญ.นลินี	 โกวิทวนาวงษ์	 รุ่น	19		 ปฏิคม

	 9.	 รศ.นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล		 รุ่น	4	 กรรมการ

	 10.	 ผศ.นพ.ประศาสน์			 บุญยพิพัฒน์		 รุ่น	4	 กรรมการ

	 11.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5	 กรรมการ

	 12.	 นพ.สรรพงษ์		 ฤทธิรักษา		 รุ่น	16		 กรรมการ

	 13.	 นพ.อรรถพล		 รัตนสุภา		 รุ่น	22		 กรรมการ

รายชื่อคณะบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

(วาระงาน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษา

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

	 	 รศ.พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ

บรรณาธิการ

  ศ.นพ.พิเชฐ		 อุดมรัตน์	

รองบรรณาธิการ

  ผศ.พญ.นลินี		 โกวิทวนาวงษ์	

	 	 นพ.วีรพงศ์		 วัฒนาวนิช	

กองบรรณาธิการ

  ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนนท์	

	 	 นพ.ชัชชัย		 ปรีชาไว	

	 	 นพ.คณุตม์		 จารุธรรมโสภณ	

	 	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์

อดีตบรรณาธิการ

ศ.นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์,	รศ.นพ.สมชาย		ทั้งไพศาล,	ผศ.นพ.สิทธิศักดิ์		พฤกษ์ปิติกุล,	

ผศ.นพ.กอปรชษุณ	์	ตยคัคานนท์,	ผศ.นพ.ธนะพันธ	์	ชูบญุ,	ผศ.นพ.รักชาย		บหุงาชาต,ิ	 

รศ.พญ.ฐิติมา		สุนทรสัจ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์

(วาระบริหารงาน ตุลาคม พ.ศ. 2558 - กันยายน พ.ศ. 2560)

บรรณาธิการแถลง 3

จากใจคณบดี 4

สารจากนายกสมาคมฯ 6

บทความพิเศษ 

• ไตรภูมิกถากับโลกทัศน์คนไทยในแผ่นดิน 7 

 ก่อนรัชกาลที่ ๙

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

•		อธิบดี นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์ 11

รำาลึกคณะแพทย์ ม.อ. 

•		คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ในความทรงจำา 15

 ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 6 ปีในรั้วศรีตรัง

ศิษย์เก่า ม.อ. ที่น่าภาคภูมิใจ

• ศ.นพ.วีระพล  จันทร์ดียิ่ง 19

• นพ.ชัยสิทธิ์  รัตนชูศร ี 20

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่	31	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม-มีนาคม	2560

จัดทำาโดย

สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์
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บรรณาธิการแถลง

	 	 หากจะถามว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	ที่เป็น

เรื่องของศษิยเ์กา่	และสื่อกลางระหวา่ง	คณะกบัศษิยเ์กา่นัน้เกิดคร้ัง

แรกเมื่อใด	คงตอ้งตอบวา่เกดิขึน้ในสมยัที	่ศ.นพ.วจิารณ	์พานชิ	เปน็

คณบดี	โดยในครั้งแรกใช้ชื่อว่า	ข่าวคณะแพทย์	ฉบับศิษย์เก่า	ออก

มาเมื่อปี	พ.ศ.	2529	เนื่องจากในขณะนั้นคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ได้

ออกขา่วคณะแพทยอ์ยูเ่ปน็ประจำาทกุเดอืนอยูแ่ลว้	จงึออกฉบบัศษิย์

เก่าขึ้นมาต่างหาก	ปีละ	2	ฉบับ	คือทุก	ๆ	6	เดือน	โดยมี	นพ.พิเชฐ	

อดุมรตัน	์เปน็บรรณาธกิาร	เมื่อ	นพ.พเิชฐ		อดุมรตัน	์ลาไปฝกึอบรม

ต่างประเทศในช่วงปี	 พ.ศ.	 2531-2532	 ศ.นพ.วิจารณ์	 พานิช	 ได้

ทาบทาม	นพ.สมชาย		ทั้งไพศาล	มาเป็นบรรณาธิการ	จึงเสนอให้มี

การเปลีย่นแปลงจากขา่วคณะแพทยฉ์บบัศษิยเ์กา่มาเปน็	“สารศษิย์

เกา่คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร”์	แทน	โดยเริม่

นับหนึ่ง	เป็นปีที่	1	ฉบับที่	1	ตุลาคม	2531	จนถึงสมัย	ศ.นพ.ธาดา		

ยิบอนิซอย	เป็นคณบดกียั็งคงมกีารตพีมิพส์ารศษิยเ์กา่ออกมาอยา่งตอ่เนื่อง	โดยม	ีนพ.สทิธศิกัดิ	์	พฤกษป์ติกุิล	 

เป็นบรรณาธกิาร	โดยการจดัพมิพ์ไดร้บัความอนเุคราะห์จากคณะแพทยศาสตร	์และในขณะนัน้สมาคมศษิยเ์กา่

คณะแพทยศาสตร	์ม.อ.	กย็งัไมเ่กดิขึน้	จนถงึยคุสมยัที	่รศ.พญ.พนัธท์พิย	์	สงวนเชือ้	มาเปน็คณบด	ีทา่นได้ ให้

ความสำาคัญทัง้เรื่องการจดัตัง้สมาคมศษิยเ์กา่และเรื่องสารศษิยเ์กา่	และไดม้อบหมายให้	นพ.พเิชฐ		อดุมรตัน	์

กลับมาทำาหน้าที่บรรณาธิการรอบที่สอง	ในปีพ.ศ.	2543	จนถึงสมัยที่	รศ.นพ.กิตติ		ลิ่มอภิชาต	เป็นคณบดี	

นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์	ก็ถูกมอบหมายให้กลับมาทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการอีกเป็นรอบที่สาม	โดยสารศิษย์เก่า 

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ได้ ใช้ชื่อสั้น	ๆ	ว่าสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	และเริ่มกลับมานับเป็นปีที่	1	ฉบับที่	1	

ใหม่อีกครั้งในปีพ.ศ.	2556	สมัยที่	รศ.พญ.ฐิติมา	สุนทรสัจ	เป็นบรรณาธิการ	

	 	 สมาคมศิษย์เกา่ชุดปัจจบุนั	เหน็วา่ควรจะนบัสารศษิยเ์กา่ทีเ่ริม่ปฐมบทเปน็ขา่วคณะแพทยฉ์บบัศษิยเ์ก่า

ในปีพ.ศ.	2529	ว่าเป็นปีที่	1	มากกว่าจะนับหนึ่งไปเรื่อย	ๆ 	และเพื่อแสดงให้เห็นว่าสารศิษย์เก่าของคณะนี้ ได้

มมีาอย่างชา้นานแล้ว	เพยีงแตบ่างชว่งอาจจะลุม่	ๆ 	ดอน	ๆ 	หรอืขาดหายไปบา้ง	ดว้ยเหตนุี	้กองบรรณาธกิาร

สารศิษย์เก่าฯ	จึงเห็นควรให้นับสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ฉบับแรกประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม	2560	นี้ว่า

เป็นฉบับของปีที่	31	ฉบับที่	1	ทั้งนี้เป็นต้นไป	จึงเรียนมาให้ศิษย์เก่าได้ทราบครับ	

	 	 และหากศิษย์เก่าท่านใดสงสัยว่าคราวนี้ทำาไมรูปบรรณาธิการจึงผมสั้นกว่าเดิม	ก็ใคร่เรียนให้ทราบว่า	

ผมได้ไปเข้ารว่มโครงการของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ซึง่จดัใหม้ีโครงการบรรพชาเปน็พระภกิษสุงฆ	์หรอื

บวชชีพราหมณ์	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชได้เสด็จสวรรคตครบ	100	วันที่เรียกว่า	พระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล	100	วัน	หรือ	“สตมวาร” 

	 	 ผมจงึขอถอืโอกาสนีอ้ำานวยอวยพรใหบ้ญุกศุลที่ไดจ้ากการบวชถวายเปน็พระราชกศุลในครัง้น้ี	จงประ

สบพบแด่อาจารย์แพทย์ทุกท่าน	และศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.ทุกคนด้วยครับ	

เจริญพร		เจริญธรรม		ครับ	

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	
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จากใจคณบดี

	 	 ปพีทุธศกัราช	2560	นบัเปน็วาระครบรอบ	45	ป	ีของการประกาศในราชกจิจานเุบกษาให้

มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เมื่อวันที่	19	กันยายน	พ.ศ.	2515	

นับเป็นต้นกำาเนิดแห่งความภาคภูมิใจของลูกสงขลานครินทร์ในทุก	ๆ	รุ่น	ที่ได้สำาเร็จการศึกษา

แพทยศาสตร์จากสถาบันแห่งนี้มาเกือบ	 40	 รุ่น	 ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	 มอ.	 ที่สำาเร็จ

ออกไปรับใช้สังคมและได้สร้างชื่อเสียง	ทุ่มเทแรงกายแรงใจในหน้าที่	สร้างผลงานเพื่อชุมชนมา

อย่างต่อเนื่องยาวนาน	ทำาให้ ในปจัจบุนัโรงพยาบาลสงขลานครนิทรเ์ปน็ทีย่อมรบั	เปน็ทีพ่ึง่พงิและ

ได้รับศรัทธาจากประชาชนในภาคใต้		ปัจจุบันโรงพยาบาลมีจำานวนเตียง	846	เตียง	มีปริมาณ 

ผู้ป่วยนอกประมาณ	1	ล้าน	visit	และคนไข้ ในประมาณ	40,000	คน	ต่อปี	

	 	 ในชว่งแรก	คณะแพทยศาสตร์ไดฝ้า่ฟนัอปุสรรคในการสอนนกัศกึษาตัง้แตรุ่น่ที	่1	ซึง่ขณะ

นั้นไม่มีสถานที่เรียนเป็นของตัวเอง	 ต้องนำานักศึกษาชั้นปรีคลินิกไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และในช่วงแรกที่โรงพยาบาลยังสร้างไม่เสร็จเนื่องจากมีปัญหา

ฟ้องร้องในการก่อสร้างโรงพยาบาลทำาให้นักศึกษาต้องไปข้ึนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	

การเดนิทางไปเรยีนไมส่ะดวกและอนัตราย	แตน่กัศกึษารุน่แรก	ๆ 	กส็ามารถสำาเรจ็การศกึษาและ

ออกไปเป็นแพทย์ที่เข้มแข็งในการทำางานสร้างชื่อเสียงเกียรติยศจนเป็นที่ประจักษ์	นักศึกษารุ่น

ที่	1	และรุ่นที่	2	เริ่มเกษียณอายุราชการในช่วงปีที่ผ่านมา	ต้นกล้าของคณะแพทยศาสตร์รุ่นต่อ

รุ่น	 จากรุ่นแรกสู่รุ่นถัด	ๆ	มานั้นก็ยังสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์	 เป็นอาจารย์แพทย์ก็มากมาย

และบรรจุในสถานพยาบาลทั่วประเทศ	 จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์ภูมิภาคที่เป็น

สถาบันหลักของภาคใต้	
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รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 	 หลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิตเองก็ได้มีการพัฒนามา

อย่างต่อเนื่อง	 จนเมื่อ	 พ.ศ.	 2542	 นักศึกษารุ่นที่	 26	 เป็น

นักศกึษาแพทยร์ุน่แรกที่ได้ ใชร้ะบบการเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็

ฐาน	(problem-based	learning)	โดยยึดปรชัญาการศกึษาทีว่า่

บณัฑติแพทยข์องคณะแพทย์	ม.อ.	จะสามารถค้นควา้และศกึษา

ด้วยตัวเองตลอดไป	 ความเป็นผู้นำาในการพัฒนาด้านแพทย

ศาสตรศกึษา	ทำาใหส้มาคมเครอืข่ายการพฒันาวชิาชพีอาจารย์

และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	 ได้มอบรางวัลให้

กบัคณะแพทยแ์ละมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์ในการประชมุ

วิชาการประจำาปีของสมาคมฯ	วันที่	30	มีนาคม	พ.ศ.	2560	

และความภาคภูมิใจสูงสุดขององค์กรก็ได้แสดงให้สังคมรับ

รู้อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับรางวัล	 TQC	

จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของ

ประเทศแห่งแรกที่สามารถผ่านการรับรองนี้	 ความโดดเด่น

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพโรง

พยาบาลพร้อมกับการใช้ระบบสารสนเทศ	 (HIS)	 ที่นับได้ว่ามี

ความเสถียร	สะดวกต่อการใช้งาน	จนทำาให้ระบบนัดและระยะ

เวลารอคอยการตรวจ	การรับยาของผู้ป่วยสั้นลงอย่างมาก	

	 	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นสถาบันที่ได้บุกเบิกการ

พัฒนาคุณภาพผ่านการผลักดันของท่านคณบดี	และทีมบริหาร

จากรุ่นสู่รุ่น	ได้นำากระบวนการประกันคุณภาพ	(QC/QA)	การ

พัฒนาคุณภาพอย่างครอบคลุมในทุกภาคส่วน	(TQM)	จนเป็น

โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ผ่านการประเมิน	

ของสถาบนัรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล	(HA)	ในปี	พ.ศ.	2544	 

	 	 กระผมคิดว่า	 การที่คณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	 จะมี

วาระครบรอบ	 45	 ปี	 นี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่าของคณะ

แพทยศาสตร์	 ม.อ.	 จะได้รวมพลังและแสดงออกถึงความเป็น

ลูกสงขลานครินทร์อย่างพร้อมเพรียงกันในปีนี้	 ซ่ึงคณะแพทย์

ได้เริ่มดำาเนินการไปแล้ว	 คือ	 ประกวดโลโก้	 45	 ปีคณะแพทย์

เพื่อให้ ใช้เป็นสัญลักษณ์หลักของกิจกรรมที่จะดำาเนินตลอดปี

นี้และจะได้เสนอข้อมูลที่จะจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ	 45	ปี	

ผา่นทา่นนายกสมาคมศษิยเ์กา่	และประธานรุน่แตล่ะรุน่เพื่อจะ

กระจายข่าวให้ทราบกันอย่างทั่วถึงต่อไปเพื่อให้มีโอกาสในการ 

สร้างเกลียวสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่าง

เหนียวแน่นต่อไป	ในระยะเวลาต่อจากนี้ ไป
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เรียน	ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์	ม.อ.	ที่รักทุกท่าน

	 	 วันเวลาผา่นไปรวดเรว็มาก	บดันีค้รบรอบ	45	ปแีหง่การสถาปนาคณะ

แพทยศาสตร	์สงขลานครนิทรแ์ล้วครบั	หากเทยีบเคียงกบัคนเรา	กเ็ขา้สูว่ยั

ที่ไดส่ั้งสมความรู้และประสบการณ	์เป่ียมพรอ้มสมบูรณท์ีจ่ะกา้วสูก่ารเปน็

ผูน้ำา	เฉกเชน่ท่ีคณะแพทย	์ม.อ.	ไดเ้ปน็อยู่ในวนันี	้นอกจากการบรกิารสขุภาพ 

ขั้นสูงแล้ว	 และไม่น่าเชื่อว่าจนถึงปัจจุบันผลิตบัณฑิตแพทย์จบไปแล้วถึง		

4,055	คน		และผลติแพทย์ประจำาบ้านในสาขาตา่ง	ๆ 	จบไปแลว้ถงึ	499	คน		 

แตล่ะท่านท่ีจบไป	จึงเป็นหนอ่พนัธุแ์หง่ปัญญาไปแกปั้ญหา	ชีน้ำาสงัคมดา้น

สุขภาพและด้านอื่น	ๆ	ทั้งในภาคใต้และภูมิภาคต่าง	ๆ	ของประเทศ	รวม

ไปถึงระดับนานาชาติมิใช่น้อย	นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่า	ศิษย์

ปัจจุบัน	และคณาจารย์ของเราเป็นยิ่งนัก

	 	 เหนือสิ่งอื่นใด	ความยิ่งใหญ่	ยืนหยัดอยู่ได้ของสถาบันอันเป็นที่รัก

ของเรานัน้		เริม่ตน้มาจากพระมหากรณุาธคุิณเป็นล้นพน้จากพอ่หลวงของ

เรา		พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	สามารถกลา่วอย่าง

ภาคภมูใิจว่า	พวกเราคอืชาว	ม.อ.	ใตร้ม่พระบารมขีองพระองคท์า่นตลอดไป 

	 	 ในปพี.ศ.	2560	นี	้	ทางสมาคมศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร	์จะจดักจิกรรม

บำาเพญ็ประโยชนเ์รื่องใดบ้าง	จะเรยีนทกุทา่นให้ได้้ทราบในโอกาสตอ่ไปครบั 

      

									ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่หาที่สุดมิได้	

                ผศ.(พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

สารจากนายกสมาคมฯ

	 		ผลงานการออกแบบของคุณพิริยะ	 

กาญจนคงคา	โดยมีแนวคิดดังนี้	

	 1.	 เลข	4	และเลข	5	ทิศด้านบนสื่อถึง	

45	ป	ีแหง่ความเปน็เลศิดา้นการผลติแพทย์

และพัฒนาแพทย์	วิชาการรวมถึงคุณธรรม

จริยธรรม

	 2.	 ส่วนแหลมของเลข	 4	 สื่อถึงการ

สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้เกิดเป็น

องค์ความรู้	และนวัตกรรมตลอดระยะเวลา	 

45	ปี

	 3.	 ฐานด้านล่างของเลข	5	ประยุกต์เอา

ตัวอักษร	Q	=	Quality	หมายถึงการบริการ

สุขภาพ	 สมกับคำาขวัญที่ว่า	 “คุณภาพเพื่อ

สังคมไทย	มุ่งไกลสู่ระดับนานาชาติ”	

	 4.	 สีที่ ใช้คือสีเขียวเป็นสีประจำาของ

คณะแพทยศาสตร์	 สื่อถึงความสมบูรณ์ใน

การผลิตบุคลากรทางการแพทย์	ส่วนสีทอง

สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง	 และวาระสำาคัญ

ในการเฉลิมฉลองการครบรอบของคณะ

แพทยศาสตร์
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ไตรภูมิกถากับโลกทัศน์คนไทย

ในแผ่นดินก่อนรัชกาลที่ ๙

โดย รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ*

* ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น ๑๔  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความพิเศษ

	 	 ข้าพเจ้าคิดว่าไตรภูมิกถาที่ผูกโยงศาสนากับพระมหา

กษัตริยเ์ขา้กันอยา่งแนบแนน่ลึกซ้ึงนัน้	ย่อมพอจะใหช้นเผา่ไทย

นีมี้ความรู้สกึว่าเปน็ชาตเิดยีวกนัได้ไมม่ากกน็อ้ย	กค็วามรูส้กึวา่

มศีาสนาเดยีวกนั	มีทศันคติอย่างเดียวกนั	และมีพระมหากษตัรยิ์

พระองค์เดียวกัน	 น่าจะทำาให้ไม่ยากที่คนสองคนจะบอกว่าตน

เป็นคนไทยด้วยกัน	 นอกเหนือไปจากรายละเอียดปลีกย่อยอีก

มากมายมหาศาลที่คนสองคนนั้นมีเหมือนกัน	 เช่น	 การรู้จักที่

ต่ำาท่ีสงูตลอดจนอวยัวะใดต่ำาอวยัวะใดสูง	การถอดรองเทา้กอ่น

เข้าไปในที่อันควร	กริยามารยาทที่เหมาะสม	ความนิยมยกย่อง

ในของสิ่งเดียวกัน	เป็นอาทิ

	 	 ลำาพังแต่ทัศนคติเหมือนกันเพียงอย่างเดียว	 ก็เพียง

พอแล้วที่จะทำาให้คนมีหลาย	ๆ	อย่างเหมือนกัน	เพราะทัศนคติ	

(ทิฏฐิ)	ย่อมกำาหนด	ความคิด	การพูด	และการกระทำา

	 	 ปัจจุบันนี้หากมีใครสักคนพูดถึงเรื่องไตรภูมิกถาขึ้น

มาก็ย่อมเป็นท่ีแปลกใจ	 หรือไม่ก็เป็นที่ขบขัน	 ถึงความคิดอัน

โบราณ	 คร่ำาครึ	 ล้าสมัย	 ทั้งยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

รองรับ	 ข้าพเจ้ามิได้มีอายุยืนยาวพอจนเห็นการเปลี่ยนแปลง

ในระยะเวลากว่าร้อยกว่าปีมานี้	 แต่อ่านหนังสือมากพอที่

จะเชื่อได้ว่าไตรภูมิกถานี้เป็นที่เชื่อถืออย่างลึกซึ้งและกว้าง

ขวางในหมู่คนไทยชาวพุทธ	 และถึงแม้ว่าจะมีการพยายาม

เปลี่ยนแปลงทัศนคติเช่นนี้ ในรัชกาลที่	 ๔	 เพื่อให้คนไทยได้มี

ความคดิทีส่อดคลอ้งกบัวทิยาศาสตรม์ากขึน้	โดยเฉพาะในยคุลา่

อาณานคิมทีม่กีารไหลบา่เขา้มาของวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย	์

จนถงึขัน้มวีจิารณก์นัวา่การมธีรรมยตุกินกิาย	กเ็ปน็การปรบัตวั

ของพทุธศาสนาสมยัใหมเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัวทิยาศาสตร	์โดย

ข้องเกี่ยวกับไตรภูมิกถาให้น้อยที่สุด	หากธรรมยุติกนิกายยังไม่

เปน็รปูธรรมเพยีงพอ	กข็อใหส้งัเกตวดับวรนเิวศนซ์ึง่เปน็วดัแรก

และวัดที่สำาคัญที่สุดของธรรมยุติกนิกาย	ซึ่งในวัดแห่งนี้น่าจะมี

พทุธศลิปท์ีส่ะทอ้นถงึไตรภมูกิถานอ้ยเตม็ท	ีจรงิ	ๆ 	แลว้ขา้พเจา้

คิดว่าไม่มี	แต่ไม่กล้าบอกเด็ดขาดว่าไม่มี	 โดยถึงแม้ว่าข้าพเจ้า

จะแวะเวียนไปนับสิบครั้งแล้ว	 และยังไม่เห็นอะไรที่ข้องเก่ียว

กับไตรภูมิกถาที่เด่นชัด	แต่นั่นก็อาจเป็นเพราะว่าข้าพเจ้ายังไม่
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ไดต้ัง้ใจสำารวจหรอืเพง่มองอย่างจรงิจงักเ็ป็นได	้เอาเป็นวา่เทา่ที่

นกึได	้ณ	ขณะนีน้ัน้	ขา้พเจา้นกึไมอ่อกเลยวา่มพีทุธศลิปอ์ะไรใน

วดันัน้ท่ีสะท้อนมโนทัศนอ์นัข้องเกีย่วกบัไตรภมูกิถาไดอ้ยา่งโดด

เดน่นา่จดจำา	ในขณะที่ในวดัมหานกิายนัน้ใชเ้วลามองผาด	ๆ 	ไม่

ถึง	๕	นาที	ประเดี๋ยวก็จะต้องมีพุทธศิลป์ที่ข้องเกี่ยวกับไตรภูมิ

กถาเข้ามาปรากฏในสายตาจนได้	พุทธศิลป์ที่ว่าเป็นสัญลักษณ์

ของไตรภูมิกถานั้นได้แก่	 ภพภูมิต่าง	 ๆ	 และพระมาลัยซึ่งเป็น

พระภิกษุรูปที่สำาคัญที่สุดของไตรภูมิกถาของไทย	

	 	 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงไตรภูมิกถาเมื่อกว่า	๑๕๐	

ปีที่แล้วในรัชกาลที่	๔	นั้นก็เกิดขึ้นเฉพาะกับพระองค์เอง	และ

บุคคลสำาคัญที่แวดล้อมพระองค์	 ตลอดจนพระภิกษุในธรรม 

ยตุกินกิายเทา่นัน้	กวา่ไตรภมิูกถาจะจดืจางไปในหมู่คนกรงุเทพฯ	

ก็คงอีกหลายสิบปี	 ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่	 เข้าใจว่าน่าจะช่วง

รัชกาลที่	๗	หรือ	๘	หรือ	ต้นรัชกาลที่	๙	ซึ่งการผลัดเปลี่ยน

แผ่นดินทั้งสามนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง	๕๐	ปี	 โดย	๕๐	ปีที่

กล่าวถึงนี้มีเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้นอย่างมากมายนับแต่การ

เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งทำาให้สถาบันกษัตริย์ตกต่ำาลงมาก	

สวนทางกับทัศนคติของไตรภูมิกถาที่กล่าวว่าในหมู่มนุษย์นั้น	

กษัตริย์มีบุญญาธิการมากที่สุด	 ตามมาด้วยสงครามโลกครั้งที่	

๒	ซึง่คนไทยไดเ้หน็เครื่องบินทีขั่บเคลื่อนโดยมนษุย์บินว่อนอยู่ใน

อากาศ	นอกเหนือจากเทวดา	นางฟ้า	กินนร	คนธรรพ์	วิทยาธร	 

ทีเ่ขาเคยรูแ้ตไ่มเ่คยเหน็	การเหน็ข้าราชการทีเ่คยเป็นชนชัน้ไพร่

มอีำานาจมากกว่าเชือ้พระวงศ์	และการตอ้งพระแสงปืนจนเสดจ็

สวรรคตของรัชกาลที่	๘	

	 	 แต่นั่นก็แต่ในนครหลวง	 สำาหรับต่างจังหวัดแล้ว	 แม้

กระทั่งจังหวัดในภาคกลางที่รายล้อมกรุงเทพก็เถอะ	 ไตรภูมิ

กถายังปรากฎอยู่ทั่วไปตามวัดซ่ึงแทบทั้งหมดเป็นมหานิกาย	

หากมีใครแย้งว่านั่นเป็นแค่ถาวรวัตถุ	 หรือขนบธรรมเนียม

ประเพณีพิธีการ	 ไม่ได้สะท้อนโลกทัศน์ของคน	 ก็อยากจะบอก

ว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุ	๕	ขวบ	คือ	พุทธศักราช	๒๕๑๕	นั้น	ในยาม

ค่ำาคืนสักประมาณ	๓	ทุ่ม	หากข้าพเจ้าและเด็ก	ๆ	วัยเดียวกัน

ซกุซนวุน่วาย	แลว้จู	่ๆ 	มเีสยีงบนหลงัคาดงัขึน้	คณุปา้สะใภข้อง

ขา้พเจา้เปน็ตอ้งบอกวา่ใหเ้งยีบ	ๆ 	และนอนไดแ้ลว้	เพราะเปรต

กำาลงัเอามอืเทา่ใบตาลลบูหลงัคา	จะแกลง้ใหต้กใจ	หรอืรำาคาญ

ทีเ่สยีงดงั	กม็อิาจทราบได	้อนึง่ตอนนัน้ขา้พเจา้อาศยัอยู่ในบา้น

คณุยา่	ซึง่เปน็บา้น	๒	ชัน้	แตล่ะชัน้สงูไมต่่ำากวา่	๓	เมตร	ไมร่วม

หลงัคาสงูชนัอนัเหมาะกบัสภาพภมูอิากาศทีฝ่นตกแปดเดอืนใน

หนึ่งปีของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

	 	 ในแผ่นดินก่อนรัชกาลที่	 ๙	 ที่แสนจะวุ่นวายนั้น	 ความ

วุ่นวายดังกล่าวก็เกิดเฉพาะในเมืองหลวง	 สำาหรับต่างจังหวัด

นั้น	 ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย	 ไม่มีเสือ	 ไม่มีโจร	

และฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล	ไม่มีภัยธรรมชาติ	ตราบนั้นผู้คน

ก็ไม่ ได้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 หรือความ

วุ่นวายในเมืองหลวง	 เพราะนั่นเป็นเรื่องของคนชั้นปกครอง	

และคนในกรุงที่อยู่แวดล้อมคนชั้นปกครอง	 สุดวิสัยที่เขาจะ

เกี่ยวข้องได้	 และคงไม่อยู่ในวิสัยของคนชั้นปกครองที่จะมายุ่ง

วุ่นวายกับเขา	 สำาหรับเขาแล้วสิ่งที่เขาจะเห็นและสัมผัสได้คือ

ระยะทางจากภูเขาลูกหนึ่ง	ไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งเท่านั้น	โดยที่

หมูบ่า้นของเขานัน้ตัง้อยูร่ะหวา่งภเูขาสองลกู	และไมไ่ดทุ้กวนัที่

เขาจะมคีวามจำาเปน็ตอ้งขา้มภเูขานัน้ไป	เพื่อพบคนหรอืทำาธรุะ

กับคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่หลังเขาลูกนั้น	 ครอบครัวของบิดา

และมารดาข้าพเจ้านั้นแน่นอนว่าย่อมต้องอยู่หมู่บ้านเดียวกัน

คือบ้านกะทู้	ประมาณหลาย	ๆ	วันครั้งคุณตาข้าพเจ้าจึงจะข้าม

ภูเขาทางด้านตะวันออกเพื่อไปเยี่ยมญาติที่กะตะซึ่งปัจจุบัน

เป็นชายหาดอันมีชื่อเสียง	 และคุณย่าของข้าพเจ้านั้นจำาเป็น

ที่จะต้องข้ามภูเขาทางด้านตะวันตกเพื่อไปพบญาติที่ป่าตอง	

ทั้งหมดทำาได้ด้วยการเดินเท้าตั้งแต่เช้าตรู่	 และไปถึงหมู่บ้าน

นัน้ในตอนบา่ย	และจะตอ้งพกัคา้งคนืทีน่ัน่เสยีเลย	หมูบ่า้นทัง้ที่

กะตะ	และที่ป่าตองยังชีพด้วยการทำานาในบริเวณที่ราบแคบ	ๆ 	 

ระหว่างภูเขากับทะเล	และบ้านในหมู่บ้านชาวนานั้นก็เป็นบ้าน

ที่มีลักษณะเดียวกับชาวนาทั้งประเทศและอีกหลายประเทศใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้	 คือ	 เป็นเรือนสูง	 ที่เมื่อยามค่ำาคืนก็
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ชักกระไดขึ้นมาเก็บเสียที่บนตัวเรือนเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายโดย

เฉพาะสตัว์ร้ายท่ีมีคำานำาหนา้เป็นแมวขนาดยักษแ์ตม่รีปูรา่งเปน็

คน	ที่เรียกกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า	“เสือ”	การกระทำาของคุณตา	

และคุณย่าของข้าพเจ้านั้น	ในปัจจุบันคือพุทธศักราช	๒๕๖๐	ก็

สามารถจะกระทำาได้ทุกวัน	และวันละหลาย	ๆ	ครั้ง	เพราะการ

เดินทางเช่นนั้นปัจจุบันใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งช่ัวโมง	 ข้าพเจ้า

ยังเชื่ออีกว่าการกระทำาแบบคุณตาและคุณย่าของข้าพเจ้านั้น	

บัดนี้และในประเทศนี้คงไม่มีใครต้องทำากันอีกแล้ว	 เว้นเสียแต่

ประสงคจ์ะแสดงออกซ่ึงบางอย่าง	เช่นทีห่ลาย	ๆ 	คนกระทำาเพื่อ

แสดงออกซึ่งความรัก	ความอาลัย	และจงรักภักดีต่อพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที	่๙	โดยการเดินเป็นระยะทางหลาย

รอ้ยกิโลเมตรเพื่อไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวงั	 

แต่เชื่อเถิดว่าแม้ ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนในอีกหลายประเทศยัง

ต้องกระทำาอยู่	 ด้วยเขาจำาเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่ ไม่

ได้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงเหมือนอย่างประเทศไทย	 การเดิน

ทางที่สะดวกสบายและทั่วถึงเช่นนี้	 หากจะนับว่าเป็นความสุข

สะดวกสบายอันเกิดจากการที่มีชีวิตอยู่ในพระบรมโพธิสมภาร

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	ก็คงสามารถพูดได้	 

เพราะผู้คนในบางประเทศที่แม้จะอยู่ติดกับประเทศไทยบาง

ประเทศก็มิอาจทำาเช่นนี้ ได้	 อย่าว่าแต่การเดินทางจากหมู่บ้าน

หนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเลย	เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น	ข้าพเจ้ารับ

ประทานอาหารเชา้กบัมารดาทีภ่เูกต็	แล้วในบ่ายวนัเดยีวกนันัน้

ข้าพเจ้าก็ไปทำาธุระที่กรุงเทพฯ	 แล้วก็ค่ำาวันนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าก็

กลับมานอนที่หาดใหญ่	การมีชีวิตหนึ่งวันอยู่ในสามเมืองที่ห่าง

กันนับพันกิโลเมตรนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดใน

ปัจจุบัน	 และข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีฤทธิ์เหาะเหิรเดินอากาศได้	 หาก

ฤทธิอำานาจใดท่ีอำานวยให้ข้าพเจ้าทำาเช่นนี้ ได้	 ก็ย่อมเป็นฤทธิ

อำานาจอันเนื่องจากพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ที่พระองค์ครองแผ่นดินโดยธรรม	

โดยประโยชน์	และโดยความสุขของพสกนิกรมาอย่างยาวนาน	

โดยที่ต้องนานพอและมีเสถียรภาพพอที่ประเทศจะพัฒนาให้

พร้อมในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	

เทคโนโลยี	และอะไรต่อมิอะไรจนสามารถทำาให้ข้าพเจ้าทำาเช่น

นัน้ไดอ้ยา่งสะดวก	จะยกใหเ้ปน็ประโยชนอ์นัเกดิจากเทคโนโลยี

แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้	 เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าในกาล

ปัจจุบันเดียวกัน	และมีเทคโนโลยีเหมือนกัน	คนในประเทศใกล้

เคียงนั้นก็มิอาจทำาเช่นเดียวกับข้าพเจ้าได้

	 	 ย้อนกลับมาในยุคก่อนรัชกาลที่	๙	ซึ่งโลกทัศน์ของคนใน

สมยันัน้มแีคจ่ากหมูบ่า้นหนึง่ไปยงัอกีหมูบ่า้นหนึง่นัน้	ไตรภูมกิถา 

ก็คงลดความอึดอัดในโลกทัศน์นั้นลงได้บ้าง	 ด้วยเชื่อว่าไม่มี

ใครอยากขังความคิดของตนไว้แค่จากภูเขาลูกหนึ่งไปยังอีก

ภูเขาลูกหนึ่ง	 เพราะจินตนาการนั้นจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่อง

หล่อเลี้ยงจิตใจตลอดจนวิญญาณได้ดีขนานหนึ่ง	 ความข้อน้ีคง

เป็นจริงกับทุกผู้คน	 ข้าพเจ้าจำาได้ว่านักวิทยาศาสตร์ชื่อก้อง

โลกที่ดูเหมือนไม่มีความศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติเอาเสีย

เลยที่ชื่อ	อัลเบิร์ต	ไอสไตน์	นั้นก็ยังกล่าวเลยว่า	“จินตนาการ

สำาคญักวา่ความรู”้	โดยเหตวุา่ความรู้ ในยคุใดกย็อ่มมขีอ้จำากดั

ตามเหตุและปัจจัยของยุคนั้น	 แต่จินตนาการนั้นเพริศพริ้งไร้

ข้อจำากัดในทุกยุคทุกสมัย	 ความรู้ของคุณตาของข้าพเจ้าใน

ยุคนั้นมีถึงแค่กรุงเทพมหานคร	 ส่วนความรู้ของคุณย่ามีแค่ถึง

นครศรธีรรมราช	เพราะในยคุนัน้มขีอ้จำากดัตา่ง	ๆ 	นานา	ใหค้ณุ

ตาและคุณย่าข้าพเจ้ามีความรู้ ได้แค่นั้น	 แต่ข้าพเจ้าเชื่ออย่าง

สุดหัวใจว่า	 ในเรื่องจินตนาการแล้ว	 ทั้งคุณตาและคุณย่าของ

ขา้พเจา้คงมกีวา้งขวางไมแ่พก้นั	และสิง่ทีห่ลอ่เลีย้งจนิตนาการ

ของทั้งคู่นั้นต้องข้องเกี่ยวกับไตรภูมิกถาไม่มากก็น้อย

	 	 การที่คุณตาข้าพเจ้ามีความรู้ถึงแค่กรุงเทพมหานครนั้น	 

กย็งันบัวา่มากกวา่หลายคนในยคุนัน้อยู	่และเหตปุจัจยัทีค่ณุตา

มคีวามรู้ไดถ้งึกรงุเทพมหานครนัน้กเ็พราะคณุตาเปน็นายตำารวจ

ที่จำาเป็นต้องข้องแวะกับกรุงเทพมหานคร	แต่การข้องแวะนัน้ก็

เป็นหลายปีครั้งหนึ่ง	ไม่ใช่แทบทุกสัปดาห์เช่นข้าพเจ้า

	 	 สว่นการทีค่ณุยา่ขา้พเจา้มคีวามรูถ้งึนครศรธีรรมราชนัน้

ก็ด้วยเป็นความศรัทธา	 ความเพียรพยายาม	 และกำาลังทรัพย์
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ของคุณย่าเอง	 คุณย่าและคนสมัยนั้นเชื่อว่าการได้ไปสักการะ 

พระบรมธาตุนั้นจะได้บุญกุศลมาก	 และพระบรมธาตุที่คน

ภูเก็ตจะไปได้ ในยุคนั้นก็คือ	 พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช	 

ถึงกระนั้นก็มีคนภูเก็ตน้อยคนเต็มทีที่จะได้มีโอกาสเยี่ยงคุณย่า

ของข้าพเจ้า

	 	 การเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปยังนครศรีธรรมราชเป็น

เช่นนี้	๑.	ต้องเดินทางจากหมู่บ้านไปยังท่าเรือซึ่งอยู่ไกลออกไป	

๒.	 รอนแรมและค้างคืนไปบนเรือจากภูเก็ตไปยังอำาเภอกันตัง	

๓.	อาบน้ำากินข้าว	หรือค้างคืนที่อำาเภอกันตัง	แล้วขึ้นรถไฟไป

ยังนครศรีธรรมราช	 โดยขาไปอย่างเดียวนั้นหากราบรื่นดีก็จะ

กินเวลา	๓	วัน	๒	คืน	ในปัจจุบันน้ันการไปนครศรีธรรมราชไม่

ว่าจะตั้งต้นจากภูเก็ตหรือหาดใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่เกิน	๔	ชั่วโมง	

แต่แปลกท่ีไม่ใช่ทุกคนในยุคข้าพเจ้าที่เมื่อไปนครศรีธรรมราช

แล้ว	 จะตรงดิ่งไปสักการะพระบรมธาตุเช่นคุณย่าข้าพเจ้า	 ทั้ง

ยังสงสัยอยู่ว่าการไปสักการะพระบรมธาตุหลาย	 ๆ	 คร้ังในชั่ว

ชีวิตหนึ่งในยุคของข้าพเจ้านั้นจะได้บุญกุศล	 หรืออย่างน้อยก็

ความอ่ิมใจเทียบเทียมกับการกระทำาแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตของ

คุณย่าผมหรือไม่

	 	 ในแผ่นดินก่อนรัชกาลที่	 ๙	 นับตั้งแต่ก่อนที่คนไทย

จะมีรัฐธรรมนูญ	 จวบจนเริ่มมีรัฐธรรมนูญหลังพุทธศักราช	

๒๔๗๕	 มานั้น	 เชื่อได้ว่าน้อยคนที่จะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคือ

อะไร	 แต่คนไทยพุทธทุกคนย่อมเข้าใจไตรภูมิกถาได้อย่างลึก

ซึ้ง	 อาจไม่เกินเลยนักที่จะบอกว่าเขายึดถือไตรภูมิกถาเป็น

ธรรมนูญชีวิต	 โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคำาว่าธรรมนูญนั้นแปล

ว่าอะไร	แต่ภพภูมิต่าง	ๆ	ตลอดจนสิ่ง	 (being)	ที่อยู่ในภพภูมิ

นั้น	 ทั้งที่มีทั้งรูปทั้งนาม	 มีรูปไม่มีนาม	 มีนามไม่มีรูป	 หรือไม่มี

ทั้งรูปทั้งนาม	 เขาคงบอกรายละเอียดได้	 ในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้า

สงสัยเหมือนกันว่าคนที่รู้ทั้งไตรภูมิกถารู้ทั้งรัฐธรรมนูญมีกี่

คน	 รู้ ไตรภูมิกถาแต่ไม่รู้รัฐธรรมนูญมีกี่คน	 รู้รัฐธรรมนูญแต่

ไม่รู้ไตรภูมิกถามีกี่คน	 แต่ก็คงเป็นไปได้ที่จะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่

อาจไม่รู้ท้ังไตรภูมิกถาและไม่รู้ทั้งรัฐธรรมนูญ	 อาจมีหลายคน 

โดยเฉพาะปญัญาชนคนรุน่ใหมร่งัเกยีจวา่	ไตรภมูกิถาสนบัสนุน

สถาบันศาสนา	 และสถาบันพระมหากษัตริย์	 อย่างลุ่มหลง	

และไม่เปิดกว้าง	 และควรที่คนไทยจะสามารถเชื่อ	 หรือเลือก

จะศรัทธาได้หลากหลายในความคิดปรัชญาสากลที่ ไม่ข้อง

เกี่ยวกับศาสนาเลย	 เช่น	 สังคมนิยม	 ทุนนิยม	 เสรีนิยม	 อัน

ดูเหมือนว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาด้วยซ้ำา	 ทว่าความคิด

ปรัชญาเหล่านั้นส่งเสริมจินตนาการแค่ไหนยังสงสัยอยู่	 และ

ทา้ยทีส่ดุอาจมมีนษุยอ์ยูแ่คส่องจำาพวก	จำาพวกแรกคอืตอ้งการ

อยู่ ในโลกที่ ไม่มีสิ่งศักดิสิทธิ์จึงไม่จำาเป็นต้องกราบไหว้สิ่งใด	 

ทัง้ทกุสิง่ทกุอยา่งกต็อ้งเปน็เหตเุปน็ผลไดส้ดัสว่นเหมาะสมและ

พิสูจน์ได้ไปหมด	 อีกพวกคือต้องการอยู่ในโลกที่มีสิ่งศักดิสิทธ์ิ	

ที่สุขใจกับการกราบไหว้บูชา	 ประเพณี	 โดยที่การได้รับอาจไม่

จำาเป็นต้องเท่ากับการให้	 ทั้งยังต้องเอื้อแก่การจินตนาการซ่ึง

แน่นอนว่าต้องหลุดพ้นไปจากขอบเขตของเหตุผลและความ

รู้	 ส่วนโลกประเภทไหนเป็นที่ปรารถนาของตน	 ก็คงมีแต่ตน

เท่านั้นที่จะตอบได้

	 	 ขา้พเจา้สามารถตอบไดอ้ยา่งไมอ่ายวา่	ขา้พเจา้กระเดยีด

ไปทางปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีสิ่งศักดิสิทธิ์	 หรือภาวะ

อะไรที่พ้นไปจากความรู้หรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เพราะ

พิจารณากันอย่างง่าย	ๆ	ว่าหากปราศจากความปรารถนาเช่น

นี้แล้ว	คงยากที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนหรือกระทำาหลาย	ๆ	อย่าง	

(ซึ่งก็รวมทั้งการเขียนบทความเช่นนี้ด้วย)	 ได้อย่างสม่ำาเสมอ

ยาวนานโดยปราศจากผลตอบแทนทัง้ทีจ่ะอยู่ในรปูของลาภ	ยศ	

หรือ	 สรรเสริญ	 ตามที่นิยมกันมากในเงื่อนไขของโลกปัจจุบัน

และขอสารภาพว่าโลกที่ปราศจากสิ่งศักดิสิทธิ์และจินตนาการ

นั้น	ข้าพเจ้าพบว่ามันทั้งคับแคบ	ตื้นเขิน	จำากัด	และหดหู่อย่าง

น่าตกใจ
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interview:

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
อธิบดี นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์*

 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  

* ศษิยเ์กา่แพทย ์ม.อ. รุน่ 4 เปน็ศษิยเ์กา่คนแรกที่ไดด้ำารงตำาแหนง่อธบิด ี

 ของกระทรวงสาธารณสขุ ปัจจบัุนเป็นอธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผน 

 ไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์เมื่อพฤศจิกายน 2559

ถาม  ก่อนอื่น		ผมในนามของกองบรรณาธิการสารศิษย์

เก่าแพทย์	 ม.อ.	 ขอแสดงความยินดีกับสุเทพด้วยนะครับ		

การทีส่เุทพไดร้บัตำาแหนง่อธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก		นับเป็นความภาคภูมิใจของ

คณาจารย์และศิษย์เก่าทุกคน

ตอบ 	 ขอบคุณมากครับ

ถาม  อยากใหส้เุทพเลา่เรื่องชวีติสว่นตวัและเสน้ทางชวีติ

ของความเป็นแพทย์หน่อยครับ

ตอบ		 ครับ	หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อต้นปี	2525	ผมกับเพื่อนอีก	3	คนก็ไปเป็น	Intern	ที่

โรงพยาบาลสวนดอก	(โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม)่	

อยู่	1	ปี	แล้วไปใช้ทุนเป็นแพทย์อยู่บนดอย	เป็นผู้อำานวย

การโรงพยาบาลแม่ลาน้อยและโรงพยาบาลแม่สะเรียง	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 อยู่อีก	 4	 ปี	 ก่อนจะกลับใต้มาเป็นผู้

อำานวยการโรงพยาบาลรตัภมู	ิจงัหวดัสงขลา	อกีเกือบ	7	ป	ี 

รวมเวลาที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนก็	 10	 ปีกว่าครับ	 ได้มี

โอกาสทำางานเป็นหมอในชนบท	 เป็นผู้อำานวยการโรง

พยาบาลที่ต้องสนับสนุนและทำางานร่วมกับหมออนามัย

ในสถานีอนามัยต่าง	ๆ	ได้ลงไปพูดคุย	ทำางานสาธารณสุข

มูลฐาน	 (Primary	Health	Care)	 กับ	 อสม.	 ประชาชน

ในหมู่บ้าน	 นับว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่ง	 หลัง

จากนั้นได้มีโอกาสเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 

(ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมปอ้งกนั)	ทีส่ำานกังานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา	 อยู่ประมาณ	 6	 ปี	 แล้วได้รับโอกาสให้ทำา

หน้าที่เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ปัตตานี	ทำางาน

อยูท่ีน่ัน่อยา่งสนกุสนานและมคีวามสขุ	เลยอยูย่าวถึง	7	ป	ี 
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ก่อนจะกลับมาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	 อีก	

4	ปี	ซึ่งก็ยังมีโอกาสไปช่วยสนับสนุนการทำางานใน	3	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ในฐานะของรกัษาการในตำาแหนง่	สาธารณสขุ

นิเทศก์	สำานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำานวย

การ	 ศบ.สต.	 (ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน

ภาคใต้)	คนแรก	เพราะได้ช่วยกนัก่อตั้งขึ้นมากบัน้อง	ๆ 	และทีม

งาน	เพื่อรว่มแกป้ญัหาและพฒันาการสาธารณสุขในเขตจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้	โดยการสนบัสนนุของผู้ ใหญ่ในกระทรวง	จนมี

การดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	

ในพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	 และมีบริบทที่แตกต่างกันทำาให้ผมเข้าใจ	 และ

คลี่คลายปัญหาหลาย	ๆ 	อย่างที่เคยสงสัย	และค้างคาใจมาเป็น

เวลานาน	ไดม้ีโอกาสพบเหน็การทำางานทีด่	ีสิง่ดดีีในแตล่ะพืน้ที	่

ตลอดจนปัญหา	อุปสรรค	ซึ่งถ้าอยู่แต่ส่วนกลาง	คงไม่สามารถ

กำาหนดนโยบายที่ดี	หรือเหมาะสมได้

* หมายถึง สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม – บก.

	 	 การตัดสินใจท่ีสำาคัญครั้งหนึ่งในชีวิต	 คือการตัดสินใจ

เข้าไปทำางานท่ีส่วนกลาง	 (กระทรวงสาธารณสุข)	 ซึ่งผมได้

ตัดสินใจไปทำางานท่ีส่วนกลางเต็มตัวเมื่อปี	 2554	 จากการ

ชักชวนของพ่ีท่ีผมรู้จักและให้ความนับถือ	 ด้วยคำาชวนที่ว่า	

“ไปช่วยกันทำางานให้กระทรวง”	 ผมจึงได้เข้าไปทำางานใน

ตำาแหนง่	สาธารณสขุนเิทศก	์ซึง่ตอ้งดแูลพืน้ทีต่ามการแบง่เขต

ของกระทรวง	ซึ่งปัจจุบันมี	12	เขต	ตามแนวคิดการปรับปรุง

ประสทิธภิาพการปฏบัิติงานทีจ่ะใหมี้การจดับรกิารรว่ม	(Service	

Plan)	โดยมีการบริการร่วมในระดับเขตสุขภาพ	เพื่อจะได้ดูแล

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		

ชว่งทีท่ำาหนา้ทีส่าธารณสุขนเิทศกก์เ็ป็นช่วงเวลาทีด่ขีองชวีติอกี

ช่วงหนึ่งครับ	เพราะได้มีโอกาสไปดูแลพื้นที่ต่างจังหวัดหลาย	ๆ 	

เขต	ท้ังภาคเหนอืตอนบน	แถบเชยีงใหม	่เชยีงราย	แมฮ่อ่งสอน	

แพร่	น่าน	พะเยา	ลำาปาง	ลำาพูน	หรือภาคเหนือตอนล่าง	พิจิตร	

กำาแพงเพชร	นครสวรรค์	อุทัยธานีมาจนถึงชัยนาท	ทำาให้ได้มี

โอกาสเห็น	 เรียนรู้	 ทำาความเข้าใจกับการทำางานสาธารณสุข

	 	 แต่ชีวิตก็หักเหครับ	 เพราะได้รับการทาบทามให้ไปทำา

หน้าที่ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ในช่วงการปฏิรูปครั้ง

สำาคัญและมีวิกฤติของประเทศ	 รวมทั้งวิกฤติครั้งใหญ่ของ

กระทรวงสาธารณสขุ	กด็คีรบั	ไดร้บัรู้ไดเ้ห็นไดม้สีว่นรว่มในงาน

ที่สำาคัญ		ทำาให้เข้าใจชีวิต	ความเป็นไปของบ้านเมือง	การเมือง	

อำานาจและพลังของความขัดแย้ง	

	 	 หลังจากนั้นผมก็ได้รับการคัดเลือก	(ตามขั้นตอนการคัด

สรร)	 ให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 แต่กว่าราย

ชื่อจะได้เสนอจนได้รับความเห็นชอบจาก	 คณะรัฐมนตรีก็โดน

เก็บชื่อไว้ถึง	 8	 เดือน	 น่าจะเพราะโดนข้อหาไม่ใช่พวกของเรา		

แต่สุดท้ายก็ได้รับโปรดเกล้าฯ	 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขในที่สุด		ได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตสุขภาพที่	5	ซึ่ง

เป็นพื้นที่ภาคกลางตอนใต้	แถบเมืองสมุทรฯ*	นครปฐม	ราชบุรี	

เพชรบุรี	 ลงมาถึงประจวบคีรีขันธ์	 และไปทางตะวันตก	ตั้งแต่ 

สุพรรณฯ	 จนถึงชายแดนพม่าที่กาญจนบุรี	 อยู่ได้ไม่กี่เดือนก็มี

คำาสั่งให้มาดูแลเขต	12	พื้นที่	 7	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งก็

มีความสุขครับ	เพราะได้กลับถิ่นเดิม	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	อยู่กันเยอะ	

ทำางานสนุกและได้รับความร่วมมือด้วยดี

	 	 สดุทา้ยมาปนีี	้ไดร้บัโอกาสจากผูบ้รหิารกระทรวงฯ	ใหม้า

ทำาหนา้ทีอ่ธิบดกีรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์าง

เลือกครับ
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ถาม  	เมื่อสมัยที่ผมเป็นรองบรรณาธิการของสงขลานครินทร์

เวชสาร	ผมได้เปดิคอลัมนสั์มภาษณศิ์ษย์เกา่ข้ึน	และไดม้ีโอกาส

สัมภาษณ์สุเทพ	 เพื่อลงในสงขลานครินทร์เวชสารฉบับเดือน

กรกฎาคม-กนัยายน	2529	ตอนนัน้สุเทพแวะมาประชมุวชิาการ

ประจำาปีของคณะแพทยศาสตร์		ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่	2	ในปี

ดังกล่าว		ไม่ทราบว่าสุเทพจำาได้ไหมครับ

ตอบ 	 จำาได้ครับ

ถาม		 ตอนนั้น		สุเทพย้ายจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อยมาเป็นผู้

อำานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง		ไม่ทราบว่าชีวิตของแพทย์

ในชนบทจนมาปฏิบัติงานในเขตเมือง	 และเข้ามาอยู่กระทรวง	

ตามที่สุเทพเล่ามาให้ฟังในช่วงแรกนั้น	 มีความแตกต่างกัน

อย่างไรบ้างครับ

ตอบ		 ชวิีตการทำางานของผมเกอืบทัง้ชวีติอยู่กบัชายแดน	และ

ชนบทตัง้แต่ท่ีแม่ฮอ่งสอน	สงขลา	แล้วไปปตัตาน	ีจะมบีา้ง	บาง

ชว่งเปน็นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั	สำานกังานอยู่ในเมอืง	แต่

ทีท่ำางานกอ็ยู่ในชนบท	ตอ้งลงไปเย่ียม	ประสาน	ดำาเนนิงานรว่ม

กบันอ้ง	ๆ 	เจา้หนา้ท่ีในเขต	อำาเภอ	ตำาบล	และในหมู่บ้านจะมชีว่ง

ที่ ไปอยู่ประจำาส่วนกลางก็มีครับ	 คือที่สำานักงานอยู่ส่วนกลาง	

แต่ที่ทำางานของผมส่วนใหญ่ก็อยู่ภูมิภาค	 ก็มีโอกาสลงไปเยี่ยม

ทมีงาน	เจา้หนา้ที่ในตา่งจงัหวดัเปน็ประจำา	เพราะงานสว่นใหญ่

ของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลาง	แต่จะขับเคลื่อน

งานการดแูลสขุ	ทกุข์ของประชาชน	อยูท่ีเ่จา้หนา้ทีส่าธารณสขุ

ในภมูภิาค	ในจงัหวดั	อำาเภอ	ตำาบล	และหมู่บ้าน	กมี็บ้างบางเรื่อง

ที่อยู่ส่วนกลางแล้วมีโอกาสทำางานในเชิงระบบ	โดยเฉพาะช่วง

ที่เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น	 (นายแพทย์ณรงค์		

สหเมธาพฒัน)์	ใหด้ำาเนนิงานในการวางระบบการวเิคราะหก์ำาลงั

คนของสำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	โดยนำาเครื่องมอืที่

เรียกว่า	FTE	(Full		Time	Equivalent)	มาใช้ ในการวิเคราะห์

ความตอ้งการและจดัทำากรอบอตัรากำาลงัของโรงพยาบาลในทกุ

ระดบัทัง้ประเทศ	ทำาใหก้ระทรวงฯ	ทราบความตอ้งการกำาลงัคน

ทีแ่ทจ้รงิ	ซึง่นำาไปสูก่ารวางแผนการผลติและพฒันากำาลังคนใน

ระยะยาว	อกีเรื่องหนึง่ที่ไดม้ีโอกาสทำา		คอืการวางระบบขอ้มลู

ข่าวสารของกระทรวงฯ	 จนสามารถพัฒนาฐานข้อมูลระบบ

บรกิารในรปูแบบ	HDC	(Health		Data	Center)	ของกระทรวงฯ	 

ในปัจจุบันครับ

ถาม		 เมื่อพูดถงึเรื่องการแพทยแ์ผนไทย		สเุทพคงทราบวา่ศษิย์

เกา่แพทย	์ม.อ.รุน่	1	คอื	พีส่ำารวย	ทรพัยเ์จรญิ	(ตอ่มาเปลีย่นชื่อ

เปน็	พญ.เพญ็นภา)	เปน็ผูบ้กุเบกิงานดา้นการแพทยแ์ผนไทยคน

แรก	ๆ 		ของประเทศไทย	การทีส่เุทพไดเ้ขา้มาเปน็อธบิดขีองกรมนี	้ 

คิดว่าจะสานงานต่อย่างไรที่พี่เพ็ญนภาได้เริ่มต้นไว้บ้างครับ

ตอบ		 ครับ	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลอืก	ตัง้มาไดเ้พยีง	14	ป	ีแตก่ารแพทยแ์ผนไทยมปีระวตัคิวาม

เปน็มานบัรอ้ย	ๆ 	ป	ี	มภีมูปิญัญาตา่ง	ๆ 	ทีบ่รรพบรุษุไทยไดค้ดิคน้	

ใช้ ในการดแูลสขุภาพของคนไทยมาตัง้แต่โบราณกาล	แตเ่งยีบ

หายไปพกัใหญ	่หลงัจากการเขา้มาของการแพทยแ์ผนตะวนัตก		

	 	 พี่สำารวย	 (เพ็ญนภา)	 ถือเป็นผู้บุกเบิกด้านการแพทย์

แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขคนแรก	 ๆ	 ซึ่งถือเป็นผู้ที่มี

คุณูปการอย่างมากของวงการแพทย์แผนไทย	มีหลาย	ๆ 	อย่าง

ที่เป็นแนวคิดและทิศทางด้านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่ง

ไดม้กีารดำาเนนิมาอยา่งตอ่เนื่องจนถงึปจัจบุนั	มศีาสตรแ์ละองค์

ความรูห้ลายอยา่งครบัซึง่พวกเราทีศ่กึษามาตามแนวทางตะวนั

ตกไมค่อ่ยไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ		แตค่วามรูน้ัน้	ๆ 	สามารถนำามาปรบั

ใชแ้ละดแูลสขุภาพหรอืรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยรว่มกบัแพทยแ์ผน
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ปจัจบุนัไดเ้ปน็อยา่งด	ีและนา่จะเป็นทางเลือกทีด่เีมื่อแพทยแ์ผน

ปัจจุบันสิ้นสุดการรักษา	 เพราะไม่รู้ว่าจะทำาอะไรต่ออีก	 	 ซึ่งมี

หลาย	ๆ	โรค	หลาย	ๆ	อาการที่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	

หรอืสมนุไพรไทยสามารถช่วยได้	เป็นส่ิงทีท่างกรมฯ	กบัทีมงานที่

ทำางานดา้นแพทยแ์ผนไทยตอ้งพดูคุย	ทำาความเข้าใจและทำางาน

รว่มกนักบัการแพทยแ์ผนปัจจบัุนครบั	เพื่อจะได้ดูแลสุขภาพของ

ประชาชนใหค้รบวงจรตามเปา้หมายเดยีวกนั	ทีจ่ะทำาใหค้นไทย

มีสุขภาพดี	มีอายุยืนถึง	80	ปีอย่างมีคุณภาพ

	 	 ซึง่ผมกับทางทีมงานของกรมฯ	คงตอ้งชว่ยกนัขับเคลื่อน

ในเรื่องนี้ ให้ชัดเจนและเป็นจริงต่อไปครับ

ยบิอนิซอย	บรรยายในการประชมุครัง้หนึง่ของผูอ้ำานวยการโรง

พยาบาลชุมชน	อาจารย์ใช้คำาว่า	“Looking for  the Star 

ให้เราตั้งความหวัง ความตั้งใจ มุ่งเดินทางไปสู่ดวงดาวที่

ต้ังใจจะไปหา ถึงแม้ว่าในชีวิตนี้เราอาจจะไปไม่ถึงดวงดาว 

แต่ทุก ๆ วันที่เราเดินไป เราก็ก้าวเข้าไปใกล้ดวงดาว ดวง

นั้น มากขึ้นทุก ๆ ที..”

ถาม		 	 ก่อนจบการสัมภาษณ์ครั้งนี้	 ผมขอให้สุเทพได้ฝากอะไร

ถึงคณาจารย์,	ศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.	หน่อยครับ

ตอบ		 แต่ละชีวิต	คงมีจุดมุ่งหวัง	เป้าหมายในชีวิตต่าง	ๆ	กันไป	 

ตา่งกก็า้วเดนิไปตามเสน้ทางทีต่นเองคิดว่าดี	เหมาะสมกบัตนเอง

ที่สุดหรือเท่าที่เป็นไปได้	

	 	 หลายครั้ง	บางครั้งหรือบ่อยครั้ง	หลาย	ๆ 	อย่างไม่ได้เป็น

ไปอย่างท่ีเราคิดหรือคาดหวัง	 ผมได้มีโอกาสฟังอาจารย์ธาดา	 

	 	 ผมไม่เคยคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นใหญ่

เป็นโต	 ต้องเป็นปลัดกระทรวงหรืออธิบดี	 มุ่งเพียงแต่	 ทำาทุก

อยา่ง	งานทกุเรื่องทีร่บัผดิชอบให้ดทีีส่ดุ	ทำาปจัจบุนัให้ด	ีอนาคต

เป็นเรื่องของกรรม	 (การกระทำาของเรา)	 หรือวาสนาของเรา	

(โอกาสและจังหวะชีวิต)	 ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต	 ผมยังเชื่อเสมอ

ว่า	ทำาดี ได้ดี	แต่บางคนหรือหลายคน	อาจแย้ง	ซึ่งก็เป็นจริง

ในมิติหนึ่ง

	 	 ถ้าเรา	ทำาดี	แล้ว	อยากให้คนอื่นบอกว่า	เราดี	เราอาจ

จะรู้สึกทุกข์และคับข้องใจ	ที่ไม่ได้เป็นไปเช่นนั้น	

	 	 แตท่ีส่ำาคญัอกีมติหินึง่คอื	เราทำาดแีลว้ไดด้	ี	ไดด้จีากทีเ่รา

รู้สึกดี	มีความสุขที่ได้ทำาสิ่งที่เราคิดว่าดี	ดีแท้มันอยู่ที่ใจเรา	ไม่

ต้องกังวลใจว่าใครจะคิดว่าเราเป็นคนดี	หรือไม่

  ทำาความดี แม้ ไม่มีใครเห็น ก็ยังเป็นความดี ก็ขอให้ 

ทุก	ๆ	ท่าน	ได้ทำาความดีด้วยความสุขครับ

ถาม		 ขอขอบคุณมากครับ

ตอบ 	 ยินดีครับ

(สัมภาษณ์โดย	ศ.นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์)
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	 	 ผมเป็นแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	16	รุ่นของเราเข้าเรียนปี	2531	ดังนั้นเรื่องราวคงต้องย้อนกลับไป	20	

ปีที่ผ่านมา	ความทรงจำาแรกที่จำาได้คือเรามีกัน	96	คน	เป็นเด็กที่มาจากเอนท์ตรงครึ่งหนึ่งคือ	48	คน

จากภาคใต้	 ส่วนอีก	 48	 คนมาจากที่ต่าง	 ๆ	ทั่วประเทศ	มากที่สุดคือ	 กรุงเทพฯ	คนที่มาไกลที่สุดคือ	

นศพ.วัฒนา	จากเชียงใหม่	แต่พวกเราทุกคนสนิทกันเร็วมาก	เพราะกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมซ้อม

เชียร์ที่เข้มข้น	 ซึ่งประธานเชียร์ที่น่าเกรงขามตอนนั้นคือพี่ก้องเกียรติ	 เกษเพ็ชร์	 	 ตอนปีหนึ่งเราต้อง

เรียนวิชาฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	คณิตศาสตร์	ซึ่งวิชาแรกจะเริ่มเรียน	8	โมงเช้า	คือ	ฟิสิกส์	ต่อด้วยเคมี	

ชีววิทยา	คณิตศาสตร์	แต่ผมไม่เคยตื่นไปเรียน	ฟิสิกส์	เคมี	ทันเลย	เวลาเรียนผมจะเริ่มประมาณ	10	

หรือ	11	โมงเช้า	พร้อมกับเพื่อน	ๆ	หลายคนในรุ่นที่ตื่นสายกัน	เพราะรุ่นเราเป็นรุ่นที่นอนกันไม่ดึก	แต่

จะนอนกันตอนเช้าเลย	 เนื่องจากช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมสำาคัญที่นัดกันทำาเป็นประจำาคือ	 ขี่มอเตอร์

ไซด์ซ้อนท้ายกันออกจาก	ม.อ.	ไปเที่ยวที่เกาะยอต่อด้วยกินข้าวต้มในตัวเมืองสงขลา	และด้วยพวกเรา

ไม่ใช่พวกนักซิ่ง	จึงขับขี่ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำาหนด	ระยะทางค่อนข้างไกลกว่าจะกลับมาถึง	ม.อ.	

พระอาทิตย์ก็ขึ้นวันใหม่พอดี

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
ในความทรงจำ 
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 6 ปีในรั้วศรีตรัง

รำาลึกคณะแพทย์ ม.อ.
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	 	 ช่วงปี	2	เป็นปีที่เหนื่อยยากในการเรียนแพทย์มากทำาให้

เพื่อน	ๆ 	เราหลายคน	กลัวทีจ่ะเรยีนตอ่ในปี	2	จงึลาออกไปสอบ

เข้าคณะอื่น	ซึ่งต่อมาก็ได้ดิบได้ดีไปตามกัน	พวกเราที่เหลืออยู่

ก็อยู่ในความลำาบากแสนสาหัส	เพราะเรียนช่วงปี	2	มีสอบทุก

สัปดาห์	 ไม่เคยว่างเว้นให้หายใจ	 แต่พวกเราไม่เคยลืมความ

ประทับใจในรอยยิ้มและความเมตตาของ	 อ.นพ.เกษม-อ.พญ.

มัณฑนา	แก้วอิ่ม	ที่สั่งสอนวิชา	Anatomy	ให้พวกเรานักศึกษา

แพทย์ด้วยความรักความเอื้ออาทรต่อศิษย์	 ซึ่งตอนนี้อาจารย์

เกษมไดเ้สยีชวีติแลว้	โดยพวกเราหลายคนได้ไปรว่มงานศพและ

เป็นงานศพที่มีศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ไปกันมากที่สุดงานหนึ่ง

	 	 ต่อมาในชั้นปี	4	ขึ้นเรียนในชั้นคลินิก	เป็นช่วงเวลาการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของชีวิตนักศึกษาแพทย์	 ทำาให้นักศึกษา

แพทย์หลายคนเปลี่ยนไป	 ส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นผิดหู

ผิดตา	 บางคนที่ชอบเที่ยวเล่นท่องราตรี	 กลายเป็นคนที่ตั้งใจ

อ่านตำารับตำารา	 ตั้งใจเรียน	 บางคนที่เคยเป็นคนชอบพูดเล่น

สนุกสนานก็กลายเป็นคนซีเรียสจริงจัง	 แต่สำาหรับผมชีวิตไม่

เคยเปลี่ยนไป	 ยังทำาตัวเป็นนักกิจกรรมต่อไปและปีนั้นก็ทำา

หนา้ทีเ่ปน็ประธานเชยีร	์ซึง่ผมเองเปน็คนแตง่เพลงบมูของคณะ

แพทยศาสตรข์ึน้มาใหม	่แทนเพลงเดมิทีซ่้ำากบัเพลงบมูของคณะ

แพทยศาสตร	์จฬุาฯ	แตย่งัใชเ้อกลกัษณเ์ดมิคอื	BOOM	BAKA	

ขึ้นต้น	แล้วตามด้วยเนื้อหาใหม่ที่มีท่อนบูมที่สำาคัญตอนจบคือ	I	

can	far	than	you	see.	Medicine	Songkhla	La.	

	 	 ตอนป	ี5	ผมเปน็นายกสโมสรนกัศกึษา	แตค่งไมส่ำาคญัเทา่

เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในชว่งนัน้	คอืพฤษภาคมทมฬิ	2535	เวลานัน้

เปน็ชว่งปดิเทอม	แต	่นศพ.ป	ี4-6	ยงัเรยีนและขึน้	Ward	กนั	พอ

ช่วงกลางคืนทุกคืนพวกเราจะมารวมตัวกันใต้หอบินหลา	1	คุย

กนัเรื่องเหตกุารณ	์สดุทา้ยกต็กลงใจกนัรณรงคป์ระทว้งตอ่ตา้น

รัฐบาล	เดินแจกใบปลิวในเทศบาลเมืองหาดใหญ่	มีการรวมตัว

เดนิทางไปอา่นแถลงการณป์ระทว้งรฐับาลทีศ่าลากลางจงัหวดั

สงขลา	สุดท้ายเหตุการณ์ก็คลี่คลายลง	แต่พวกเราหลายคนยัง

มีความทรงจำาถึงเหตุการณ์สำาคัญของประเทศเราเป็นอย่างดี

	 	 ช่วงปี	3	เป็นช่วงเวลาที่พวกเราเริ่มปรับตัวกับการเรียน

แพทย์	มีความสนุกสนานเฮฮากันมากขึ้น	ทำากิจกรรมนักศึกษา

กันเยอะขึ้น	เป็นกรรมการเชียร์	เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา	

เป็นนักกีฬากันหลายคน	 นักฟุตบอลเหรียญทองคนเก่ง	 ได้แก่	

นศพ.รุสตา	 นศพ.หมัด	 นอกนั้นก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล	

วอลเลย์บอลกันอีกหลายคนและกิจกรรมที่สำาคัญของรุ่นเรา

คือ	 การจัดการแสดงโชว์คนหน้าขาวที่ห้องประชุมทองจันทร์	

หงศ์ลดารมภ์	 เป็นการแสดงโชว์ของนักแสดงชาวญี่ปุ่น	 2	คน	

ซ่ึงเป็นการแสดงโชว์ที่แปลกใหม่	 เพราะยุคนั้นส่วนใหญ่	 กลุ่ม

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	จะชอบจัดคอนเสิร์ตกัน	ศิลปินยุคนั้น

เช่นคริสติน่า	 เบิร์ดธงไชย	 มาช่า	 เด็กรุ่นนี้คงเกิดไม่ทันและรู้

ความจริงว่ารุ่นพวกเราแก่มาก	 แต่การแสดงโชว์คนหน้าขาวก็

ประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม	ในความเห็นของรุ่นเราเพราะ

มีกำาไรจากการจัดงาน	ผู้ชมเต็มทุกรอบ	และที่สำาคัญเพื่อนเรา

ในรุ่น	 ได้ร่วมแสดงด้วยคือ	 นศพ.เลิศวุฒิ	 บัวเลิศ	 (โป่งชาย)	

เนื่องจากนักแสดงชาวญี่ปุ่นคนนึงมีอาการป่วยกะทันหัน

แต่พวกเราไม่เคยลืม
ความประทับใจในรอยยิ้ม

และความเมตตาของ
อ.นพ.เกษม - อ.พญ.มัณฑนา 

แก้วอิ่ม

“

“
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ความรู้สึกเมื่อนึกถึง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คือ คำ ว่า “บ้าน” ที่มีทั้งอาจารย์ 
รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อน

“
“

	 	 ปีสุดท้ายของการเรียนแพทย์ของพวกเรา	 แยกย้ายกัน

ไปเป็น	Extern	ตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ	รอบก่อนหรือรอบหลัง

ตามที่ตกลงกัน	ผมอยากให้คำานิยาม	Extern	ตามโรงพยาบาล

ต่าง	ๆ	 ในยุคนั้นตามนี้	 Extern	 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	 

(บู๊ล้างผลาญ	 เพราะไม่ค่อยมี	 Staff	 ได้ทำาเยอะ	 พวกเราต้อง

ช่วยกันเอง)	Extern	รพ.ตรัง	(คนสำาราญงานพอสมควร	เพราะ

เป็น	 รพ.ที่	 Extern	 สนใจกันมากจนต้องจับฉลากตัดสินกัน)	

Extern	รพ.สรุาษฎรธ์าน	ี(อยู่ดมีสุีขเพราะม	ีStaff	ใจดคีอยดแูล

ความเป็นอยู่และสอน	Case)	Extern	รพ.สงขลา	(ทำางานพอ

ประมาณ	วิชาการพอเหมาะเป็น	รพ.ที่งานก็ไม่หนัก	พี่	ๆ	Staff	

ก็สอนพอสมควร)	Extern	รพ.หาดใหญ่	(งานหนัก	วิชาการเข้ม	

เพราะเป็น	 รพ.ที่มีคนไข้เยอะมาก	 งานหนัก	 วิชาการก็เข้มข้น	 

มี	Conferences	ตลอด)

	 	 กอ่นจบเรื่องราว	ทา่นทีอ่า่นอาจนกึภาพไมอ่อกวา่รุน่พวก

เราหน้าตาเป็นอย่างไร	 จึงขอแนะนำาตัวแทนรุ่นพวกเราที่เป็น

อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์	 ในปัจจุบันนี้นะครับ	ได้แก่	ภาค

วิชาอายุรศาสตร์	 (อ.นพดล	 อ.พิสุทธิ์)	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 

(อ.วิรตัน	์อ.ศศกิานต)์	ภาควชิาศลัยศาสตร	์(อ.ฐากรู)	ภาควชิาสตู-ิ

นรีเวชวิทยา	(อ.ศรันญา)	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	(อ.จารุรินทร์)	 

ท่านเหล่านี้คงทำาให้พี่	ๆ	น้อง	ๆ	รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับ

	 	 ท้ายที่สุดนี้	 พวกเราทุกคนขอแสดงความระลึกถึงความ

เมตตากรณุาของอาจารยท์กุทา่นทีส่ัง่สอนพวกเราใหเ้ปน็แพทย์

ทีด่ขีองสงัคม	และขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ที่นับถือดลบันดาลให้อาจารย์ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่

ความสุข	มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

แพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	16

บทส่งท้าย

	 	 “ความรู้สึกเมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คือ	

คำาว่า	 “บ้าน”	 ที่มีทั้งอาจารย์	 รุ่นพี่	 รุ่นน้อง	 และเพื่อนทั้งใน

คณะเดียวกันและต่างคณะ	มีชาวเมืองหาดใหญ่	และผู้ป่วยทุก

ท่านที่เปรียบเสมือนครูของพวกเรา	 เมื่อระลึกถึงบ้านหลังน้ีจะ

รู้สึกมีความอบอุ่นประทับไว้ ในใจ	 ซึ่งเป็นกำาลังใจที่จะเดินตาม

รอยพระบิดาในการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	

ด้วยความระลึกถึงและขอบคุณอยู่เสมอ”

พญ.ชฎาพรรณ  รัตนติกานนท์ (ผึ้ง)

แพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	16



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.18

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่น่าภาคภูมิใจ

คุณคือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.คนแรกที่…

You are the First
หรือคุณคือศิษย์เก่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านอื่น ๆ 
You receive the Recognition

	 	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 45	 ปีที่ผ่านมา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ผลิตบัณฑิต

แพทย์จบออกมารับใช้ชาติและประชาชนรวม	 38	 รุ่นแล้ว	 ศิษย์เก่าเหล่านี้ทุกคนล้วนได้นำาความภาคภูมิใจมาสู่

คณะแพทยศาสตร์		ในฐานะที่เป็นแพทย์ซึ่ง	“ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง”	ศิษย์เก่าบางคนเมื่อได้รับคำาสั่ง

ใหป้ฏบิติัราชการที่โรงพยาบาลอื่น	ปรากฎวา่มปีระชาชนจำานวนมากนัง่รถกระบะสว่นตวัตามไปสง่ถงึโรงพยาบาล

แห่งใหม่		และประชาชนบางคนถึงกับยื่นขอทางสาธารณสุขจังหวัดไม่ให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแห่งใหม่	

เพราะเป็นคุณหมอซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในชุมชนนั้นเป็นจำานวนมาก	 จึงอยากให้คุณหมออยู่ช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่เดิมต่อไป

	 	 ศิษย์เก่าบางคน	นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์แล้ว	ยังปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	อีก	เช่นเป็นอาจารย์แพทย์	

เป็นนักวิจัย	และหรือได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นประธาน	หรือนายกสมาคม	(President)	ขององค์กร

นานาชาติเหล่านั้น	 ศิษย์เก่าบางคนที่รับราชการก็ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	 เช่น	 เป็นอธิบดี	 เป็นพล

อากาศเอก	เป็นศาสตราจารย์ระดับ	11	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าบางคนที่มีความสนใจในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์	 แต่กลับมีผลงาน

จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงนั้น	ๆ	เช่น	เป็นตากล้องมืออาชีพ	จนภาพต่าง	ๆ	ที่ถ่ายเอาไว้ได้รับรางวัลมาแล้วหลาย

รางวัล	 เป็นเจ้าของ	web	page	ที่มียอดผู้ติดตาม	 (follow)	มากกว่าสองแสนคน	 เป็นวิทยากรในเรื่องคุณภาพ	

(quality)	ที่ถูกติดต่อรับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรทั่วประเทศ	จนไม่มีเวลาที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม

	 	 กองบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 เห็นว่าศิษย์เก่าเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน

หรือศิษย์เก่าท่านอื่น	 ๆ	 ได้	 และถ้าเป็นไปได้	 อยากนำาเสนอเรื่องของศิษย์เก่าที่จบไปแล้วทุกคน	 (นับถึงวันที่	 28	

กุมภาพันธ์	2560	เรามีศิษย์เก่าที่จบแพทยศาสตรบัณฑิตไปแล้ว	4,055	คน)

	 	 เราเชื่อว่าศิษย์เก่าทุกคนเป็นคนดี	ประพฤติดี	และมีเรื่องดี	ๆ 	ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังกันทุกคน		แต่เนื่องจาก

หน้ากระดาษของสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	มีจำากัดจึงคงไม่สามารถลงเรื่องของศิษย์เก่าทั้ง	4,055	คน	ลงในคราว

เดียวกันได้	สารศิษย์เก่าฯ	จึงจะขอเริ่มด้วยการเสนอเป็นคอลัมน์	“ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่น่าภาคภูมิใจ”
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ศ.นพ.วีระพล  จันทร์ดียิ่ง 
ปัจจุบันดำ รงตำ แหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

	 	 องค์การอนามัยโลกได้ขยายความของสุขภาพเพศจำาแนกเป็น	 3	

ลักษณะ	ได้แก่	ความสามารถในการแสดงออกและพอใจเรื่องทางเพศ	ความ

สามารถทีจ่ะควบคมุการมบีตุรและปราศจากโรค	และความบกพรอ่งดา้นการ

เจริญพันธ์ุ		สว่นประเทศไทยไดม้กีารพฒันาเริม่ตน้จากการวางแผนครอบครวั	

การตั้งครรภ์และการคลอด		รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์	ตามลำาดับ	

	 	 งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตลอด	30	ปีเศษ	เป็นการทำางานร่วม

กันทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐ	 ส่วนสมาคมวิชาชีพและสถาบัน

วชิาการท้ังในประเทศและนานาชาตเิป็นผูม้บีทบาทสำาคญัในดา้นการวจิยัเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งความรู้ตรงประเด็น	 (relevant	 knowledge)	 ความรู้ ใหม่	 (new	

knowledge)	และที่สำาคัญคือผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

	 	 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล	จนัทรด์ย่ิีง	เป็นศษิยเ์กา่แพทย	์ม.อ.	คน

แรกที่ไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาต	ิใหเ้ป็นคณะผูบ้รหิารหรอืเปน็	President	

ใน	3	องค์กรที่สำาคัญในเรื่องสุขภาพเพศนานาชาติ	ดังนี้	คือ

	 1.	 International	 Union	 against	 Sexually	 Transmitted	 

	 	 Infections	(IUSTI)	โดยทำาหน้าที่เป็น	executive	committee	และ	 

	 	 regional	director	of	Asia	Pacific	region	ในปี	พ.ศ.	2532-2540	 

	 	 และ	 senior	 counselor	ปี	พ.ศ.	 2540-2544	ตลอดจนได้รับรางวัล	 

	 	 silver	award	ปีพ.ศ.	2551	

	 2.	 International	 Society	 for	 Sexually	 Transmitted	 Diseases	 

	 	 Research	 (ISSTDR)	 ทำาหน้าที่	 member	 of	 board	 director	 

	 	 ปี	พ.ศ.	2534-2542	

	 3.	 Asia	Oceania	Federation	of	Sexology	(AOFS)	ทำาหน้าที่	Vice	 

	 	 president	ปี	พ.ศ.	2545-2547	และ	President	ปี	พ.ศ.	2547-2549	 

	 	 และ	council	member	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	จนถึงปัจจุบัน

ศิษยเ์กา่แพทย ์ม.อ. คนแรกทีไ่ดม้บีทบาทและเปน็ที่
ยอมรบัในระดับสากล เรือ่ง สขุภาพเพศนานาชาติ
ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น 1



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.20

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านอื่น ๆ
ด้านการถ่ายภาพ : 

นพ.ชัยสิทธิ์  รัตนชูศรี ถาม		 ก่อนอื่น	อยากให้คุณหมอแนะนำาตัวหน่อยครับ

ตอบ		 สวสัดคีรบั	ผมชื่อ	นพ.ชยัสทิธิ	์รตันชศูร	ี	จบแพทย- 

ศาสตรบณัฑติ		ม.อ.	เมื่อป	ี2553	เปน็ศษิยเ์กา่รุน่	Med	32	

ปัจจุบันเป็นแพทย์ทั่วไป	 รับราชการที่โรงพยาบาลระโนด	

อ.ระโนด	จ.สงขลา	ครับ

ถาม		 คุณหมอเริ่มสนใจการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ

ตอบ		จุดเริ่มต้นคือ	 	 ตอนแรกซื้อกล้องมาเมื่อปี	 2554	 

เพื่อใช้ถ่ายภาพบันทึกเวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	

และไว้ถ่ายกับครอบครัวบ้าง	หรือถ่ายวิวทิวทัศน์บ้าง		แต่

ก็ยังถ่ายไม่ค่อยเป็นครับ	 เวลาไปเที่ยวเราก็จะได้เห็นภาพ

จากโปสการ์ด	ซึ่งเรารู้สึกว่ามันสวยมาก	จึงกลับมาคิดว่า

กลอ้งไมไ่ดม้ไีวถ้า่ยภาพเพื่อบนัทกึเหตกุารณแ์ตอ่ยา่งเดยีว	

ถา้คนรูจ้กัใชก้ลอ้งหรอืถา่ยรปูเปน็	กค็งสามารถใชก้ลอ้งใน

การสรา้งงานศลิปะหรอืรปูภาพทีส่วยงามได	้จงึลองฝกึถ่าย

ภาพตั้งแต่นั้นมาครับ

ถาม		 แล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายให้คุณหมอส่งภาพเข้า

ประกวด	จนได้รับรางวัลมามากมาย

ตอบ		 คือผมทำางานอยู่	รพ.ระโนด	จ.สงขลา	ซึ่งเป็นพื้นที่

ชนบท	มีสถานที่และวิถีชีวิตต่าง	ๆ	ของชาวบ้านให้ได้เห็น

มากมาย	 เวลาว่าง	 ๆ	 ผมก็จะออกไปฝึกถ่ายภาพกับกลุ่ม

เพื่อน	 ๆ	 เป็นงานอดิเรก	 	 และรู้สึกชอบและสนุกทุกครั้ง

เมื่อไดอ้อกไปถา่ยภาพ	ส่วนตวัผมชอบถา่ยภาพทกุ	ๆ 	แนว

ครบั	แตช่อบแนววถิชีวีติและววิทวิทศันม์ากทีส่ดุ	หลงัจาก

ฝึกถ่ายภาพมาได้ระยะหนึ่ง	 ผมก็เริ่มส่งภาพเข้าประกวด

ตามเวทีต่าง	ๆ	ครับ	การประกวดเป็นสิ่งที่ท้าทายสำาหรับ

ผมและช่างภาพทุกคน	 และการประกวดแต่ละครั้งยังจะ

ทำาให้เราไดค้ดิมมุมององคป์ระกอบของภาพ	และคดิการนำา

เสนอใหม่	ๆ	เพื่อที่จะสื่อสารให้กับกรรมการและคนดูภาพ

ทุกคน	 และเป็นการช่วยพัฒนาเรื่องการถ่ายภาพของเรา

อีกด้วยครับ

ถาม		 แล้วคุณหมอได้รับรางวัลอะไรมาบ้างแล้วครับ

ตอบ 	รางวัลที่ได้รับจากการประกวดภาพถ่าย
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	 	 1.	รางวลัชนะเลิศ	ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ	

เจา้ฟ้าจุฬาภรณว์ลยัลักษณ	์อคัรราชกมุาร	ีในโครงการภาพถา่ย

แห่งแผ่นดิน	 2559	 (โครงการประกวดภาพถ่ายทั่วไปชิงถ้วย

พระราชทาน	ครั้งที่	 29)	หัวข้อ	 “ตื่นตัว”	กับผลงานภาพถ่าย	

“ตื่นตัวต่อการศึกษา”

 

	 	 2.	รางวัลเหรยีญทองแดงเกยีรตยิศในโครงการภาพถา่ย

แห่งแผ่นดิน	 2558	 (โครงการประกวดภาพถ่ายทั่วไปชิงถ้วย

พระราชทาน	ครั้งที่	28)	กับผลงานภาพถ่าย	“หนทางอีกแสน

ไกล แต่หัวใจจะไม่ท้อ”

	 	 3.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 โครงการประกวด

ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์	“วิทย์ติดเลนส์”	ขององค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 หัวข้อ	 เงาพฤกษากับผลงานภาพถ่าย	

“ใกล้หมดเงา”

	 	 4.	 รางวัลชนะเลิศ	 ในโครงการประกวดภาพถ่ายจาก

กลุ่ม	Landscape	แดนใต้	ในหัวข้อ	ทะเล	แดนใต้	กับผลงาน	 

“ยอชีวิต”

	 	 5.	รางวลัชนะเลศิในการประกวดภาพถา่ยจากกลุม่	แลนด์

บา้งไลฟบ์า้งพกิดัสงขลา	ในการประกวด	หวัขอ้	50+	กบัผลงาน	

“ความสุขที่พอเพียง”

	 	 6.	 รางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพถ่ายจากกลุ่ม	

แลนด์บ้างไลฟ์บ้างพิกัดสงขลา	กับผลงาน	“แสงส่องธรรม”
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	 	 7.	รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ	2		จากการประกวดภาพถา่ย

วิถีชีวิตคนทะเลสาบสงขลา	กับผลงานภาพ	“ทอดแห”

 

	 	 10.	รางวลัชมเชย	จากการประกวดภาพถา่ยของกรมสง่

เสรมิวฒันธรรม	หัวขอ้เดก็ดมีสีขุ	กบัผลงาน	“หนนูอ้ยมโนราห”์

	 	 8.	 รางวัลชมเชยประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยวจังหวัดพัทลุง	กับผลงาน	“บ้านควายน้ำา”

	 	 9.	รางวัลชมเชย	จากการประกวดภาพถ่ายของกรมส่ง

เสรมิวัฒนธรรม	หวัขอ้	พอ่ลกูผกูพนั	กบัผลงาน	“ชว่ยพอ่หาปลา” 

		 	 11.	รางวลัชมเชยจากการประกวดภาพถา่ย	ของสำานกังาน

ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสงขลา	หวัขอ้	เลา่เรื่องด	ีๆ 	ทีช่ายแดนใต	้ 

กับผลงาน	“รำามโนราห์ข้ามคลองแดน”

	 	 12.	 รางวัลชมเชย	 จากการประกวดภาพถ่ายของภาคี

สังคมศึกษา	Social	Youth	Association	หัวข้อ	Everybody	

need	a	break	กับผลงาน	“ฝืน”

 

	 	 13.	 รางวัลชมเชยประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตคนสงขลา	 

กับผลงาน	“หรอยจังหู”
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ถาม		อยากให้คุณหมอเลือกภาพประทับใจมาเล่าให้เราได้ฟัง

สัก	3	ภาพครับ

ตอบ		 ได้ครับ		

	 	 ภาพแรก	 คือภาพนี้	 ชื่อว่า	 ตื่นตัวต่อการศึกษา	 (ภาพ

หมายเลข	1)	เนื่องจากเป็นภาพที	่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภมิูพลอดุลยเดชฯ	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

พระบรมราชวินิจฉัยตัดสินให้ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ

ภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำาปี	 2559	 ในหัวข้อ	ตื่นตัว	นับเป็น

เกียรติสูงสุดในชีวิตของผมและวงศ์ตระกูลครับ

	 	 ภาพที่สองคือ	 หนทางอีกแสนไกล	 แต่หัวใจจะไม่ท้อ		

(ภาพหมายเลข	2)	ภาพนี้สื่อสารเรื่องของอุปสรรคในชีวิต	และ

การอดทน	ไม่ย่อท้อต่อการเดินทางที่ยาวไกล	ภาพนี้เป็นภาพที่

ผมเร่ิมส่งประกวดในระดับประเทศเป็นครั้งแรก	 คือโครงการ

ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน	 และภาพนี้ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เกียรติยศ	ในปี	2558	หัวข้อ	ไกลสุดกู่	จึงเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้น

และแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพประกวดต่อ	 ๆ	 มาของผม 

ด้วยครับ

 

	 	 ภาพสุดท้าย	คือภาพนี้ครับ	ดวงดาวนับล้าน	ภาพนี้ ได้

รับคัดเลือกให้แสดงในนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน	 2559	

หัวข้อตื่นตา	 ภาพนี้ผมถ่ายในช่วงเดือนมีนาคม	 2559	 ตื่นมา

ถา่ยตอนประมาณต	ี3		แลว้ตอ้งเดนิลยุน้ำาเพื่อจะไปถา่ยตน้ลำาพ	ู	

ภาพนี้จึงจะเป็นภาพที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายาม

อย่างมากในการให้ได้ภาพมา	 เป็นภาพที่ผมภูมิใจที่ได้นำาเสนอ

มุมมองสวย	ๆ	ของปักษ์ใต้บ้านเราให้กับคนอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ

ที่มาชมผลงานครับ

ถาม		สดุทา้ยอยากให้คณุหมอชว่ยฝากคำาแนะนำาทีเ่กีย่วกบัการ

ถ่ายภาพด้วยครับ	เผื่อมีศิษย์เก่าคนอื่น	ๆ	สนใจจะถ่ายภาพส่ง

ประกวดแบบคุณหมอบ้าง

ตอบ		 ไม่ว่าจะใช้กล้องถ่ายรูปชนิดไหนผมเชื่อว่าเราก็สามารถ

สร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีคุณค่าได้	 เริ่มต้นอาจจะเป็นเพียงการ

ถ่ายภาพเพื่อบันทึก	 เพื่อการท่องเที่ยว	 แต่พอฝึกฝนจนเข้าใจ

การวางองค์ประกอบภาพ	 ทิศทางแสง	 อารมณ์และเรื่องราว

ของภาพถ่ายแล้ว	 จากภาพที่เราถ่ายเพื่อบันทึกธรรมดา	 ก็จะ 

เปลี่ยนเป็นงานศิลปะได้	 และที่สำาคัญขอให้ยึดเอาพระราช

ดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ที่ว่า	 

“การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่า

ไดถ้า่ยภาพกนัเพื่อความสนกุสนานหรอืความสวยงามเทา่น้ัน 

จงใชภ้าพใหเ้กดิคณุคา่แกสั่งคม ใหเ้ป็นประโยชนแ์กส่ว่นรวม 

งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีก

แรงหนึง่” สดุทา้ยนีข้อใหท้กุคนมคีวามสขุกบัการถา่ยภาพครับ

(สัมภาษณ์โดย	นพ.วีรพงศ์		วัฒนาวนิช)

ภาพ “ดวงดาวนับล้าน”
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สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ม.อ. ดังต่อไปนี้

• นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต		ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	6	ผู้อำานวยการ 

	 โรงพยาบาลตากใบ		อ.ตากใบ		จ.นราธิวาส		ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น 

	 ในชนบท	 คนที่	 43	 ประจำาปี	 2559	 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

	 พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ได้รับการคัดเลือกเป็นรองอธิบดี	

 1. นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล	 (รุ่น	10)	รองอธิบดีกรม 

	 	 ควบคุมโรค

 2.  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ (รุ่น	13)	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

 3.  นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา (รุ่น	16)	รองอธิบดีกรมพัฒนา 

	 	 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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