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สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
จุลสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 38 ประจ�ำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

กราบถวายบังคม

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)”

“ขอเป็นข้า รองพระบาท ทุกชาติไป”
วิเวกแว่ว วังเวง บทเพลงโศก
ดั่งอาทิตย์ ลาลับ ไม่กลับมา
โลกจึงดับ ฉับพลัน ให้หวั่นไหว
น�้ำตาเอ่อ ท่วมท้น จนเลือนลาง
วันที่สิบสาม ตุลา ปีห้าเก้า

วิปโยค ร�่ำไห้ อาลัยหา
ดั่งจันทรา หมองหม่น ไร้หนทาง
หมดแรงใจ ต่อสู้ สู่โลกกว้าง
ทุกสิ่งอย่าง ความเงียบเหงา เข้าครอบครอง
สุดโศกเศร้า เสียใจ ไทยทั้งผอง

“ในหลวง”ท่าน สวรรคต น�้ำตานอง สิ้นโคมทอง ส่องกลางใจ ไทยทุกดวง
ธ ทรงเป็น มิ่งขวัญ ราชันราษฎร์ ธ นักปราชญ์ สร้างพื้นฐาน โครงการหลวง
ก่อประโยชน์ สร้างสุขให้ ไทยทั้งปวง ทุกข์ลุล่วง ห่างหาย มลายไป
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น หลักส�ำคัญ ที่พระองค์ ทรงมอบให้
ประชาราษฎร์ น้อมน�ำ จ�ำใส่ใจ

ประยุกต์ใช้ ได้เหมาะสม นิยมมา

น้อมกราบ สักการะ พระบรมศพ น้อมจิตนบ เทิดทูนท่าน เหนือเกศา
น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์ ณ ชั้นฟ้า

“ขอเป็นข้า รองพระบาท ทุกชาติไป”

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตถวายบังคมพระองค์
ด้วยความเคารพยิ่ง

ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายสันทัด มลิวัลย์
ข้าราชการของพระเจ้าแผ่นดิน
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๐๑ น.
ที่มาของภาพ: เว็บไซต์ของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
2 สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”

		 พระบาท ทรงย่างทั่ว
สมเด็จ ทรงครองใจ
พระ ราชกิจน้อยใหญ่
เจ้าอยู่หัว ของไพร่ฟ้า
		 70 ปี หนุนศาสน์กิจ
สร้างแผ่นดินมลังเมลือง
ทรงราชกิจบ้านเมือง
13 ตุลา ธ เสด็จ

ถิ่นไทย
ใต้หล้า
ทรงมุ่ง สร้างสุข
ราษฎร์ซ้อง สดุดี
รุ่งเรือง ด้วยธรรม
ดุจเพชร
ปัดเป่า ขจัดทุกข์
สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ นักเทคนิคการแพทย์ไทย
(ประพันธ์โดย ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ)
ที่มาขอภาพ http://www.flickr.com/photos/83266251@N00/

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการจุลสาร
กองบรรณาธิการ
			
			

วิชาการสมาคมฯ
ประสานการผลิต
สถานที่ติดต่อ

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ
ดร.ทนพ.เมธี ศรีประพันธ์, ทนพญ.นวพร วรศิลป์ชัย, ทนพ.พูนลาภ เพียงชมเดือน,
ทนพ.ธีรพงษ์ เลิศวิทยาพนธ์, ทนพญ.ธนภรณ์ พานิช, ทนพญ.สุวัฒนา อภิวัฒนา,
ทนพญ.โชติกา รอดเขียว, ทนพ.สุทิน วันสวัสดิ, ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง
รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ

บรรณาธิการจุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-9485757 โทรสาร 02-9485758
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ดุจฟ้าฟาดกลางใจไทยทั้งชาติ
“ภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเลื่องนาม
		
ทรงอุปถัมภ์ค้ำ�ชูศาสนา
ทรงจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อคนไทย
		
เมื่อฝนแล้ง ธ คิดค้น ทรงแกล้งเมฆ
เมื่อน�้ำท่วมทรงด�ำริและจัดการ
		
ทรงขจัดทุกข์บำ�รุงสุขประชาราษฎร์
โครงการพระราชด�ำริทรงการุณย์
		
๑๓ ตุลา ๕๙ ดุจใจขาด
ราษฎร์ร�่ำไห้อาลัยรักสุดเรียบเรียง
		
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว
ข้าฯตั้งจิตอธิษฐานท�ำความดี
		
ขอน้อมน�ำพระราชด�ำริ ใส่เหนือเกล้า
ขอน้อมน�ำค�ำสั่งสอนพระภูวไนย

สิ้นพระบาทปรมินทร์ปิ่นสยาม
ทั่วเขตคามทรงเสด็จปัดเป่าภัย
พระราชาทรงด�ำริคิดแก้ ไข
ได้ห่างไกลยาเสพติดจิตเบิกบาน
เพิ่มตัวเลขปลูกป่ามหาศาล
บริหารน�้ำ เพิ่มต้นไม้ ให้สมดุลย์
ทรงเปรื่องปราชญ์อุตสาหะคิดเกื้อหนุน
ราษฎร์มีทุนชีวิตพอถ้าพอเพียง
ดั่งธรรมชาติหยุดสิ้นส�ำเนียงเสียง
ด้วยทรงเคียงคู่คนไทยเจ็ดสิบปี
น้อมกราบทูลกระหม่อมแก้วด้วยเกศี
น้อมถวายภูมีด้วยดวงใจ
น้อมน�ำเอาความพอเพียงเป็นนิสสัย
น้อมอยู่ในความดีตลอดกาล

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
และนักเทคนิคการแพทย์ไทย
ประพันธ์โดย ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ
ที่มาของภาพ: เว็บไซต์ของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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โครงการของพ่อ

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สร้างความโศกเศร้าเสียใจ
แก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยพระองค์เป็นที่รักของ
ประชาชนชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างไม่
ทรงเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ
พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน และตลอด
70 ปี พระองค์ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริมากมาย
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ แต่ละโครงการนั้นแสดงถึงพระ
ปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ ซึง่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ผูเ้ ขียนจะยกตัวอย่างโครงการอันเนือ่ งมาจากพระ
ราชดำ�ริของพระองค์ มาแบ่งปันให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน
ลดหลัน่ กันไปตามระดับความสูงและความลาดชันของพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็น
ภูเขา ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

1. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

ต.เขาชะงุม้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ด�ำ เนินตามแนวทางพระ
ราชดำ�ริ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ด้วยระบบภูเขาป่า คือการปลูก
ป่าบนยอดเขา ซึง่ เน้นการปลูกไม้โตเร็วและมีเมล็ด เมือ่ เจริญเติบโต
เมล็ดของต้นไม้จะหล่นตามธรรมชาติ เกิดเป็นไม้ยืนต้นใหม่ โดย
ไม่ต้องปลูก และยังมีการฟื้นฟูดินปนกรวดด้วยการปลูกหญ้าแฝก
ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำ�สร้างความชุ่มชื้นในดิน ทำ�ให้ดินร่วนซุยและ
สมบูรณ์ขึ้น

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี ได้มกี ารปลูกต้นยูคาลิปตัสเพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพ
ดินทีเ่ สือ่ มโทรม สภาพดินทีเ่ สือ่ มโทรมนัน้ ทำ�ให้ไม่สามารถปลูกพืช
ชนิดอื่นๆ ได้ จึงแก้ไขโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัส เพราะทนความ
แห้งแล้งได้ มีระบบรากแข็งแรงและหาอาหารเก่ง สามารถเจริญ
เติบโตได้ดี เมื่อลำ�ต้นมีขนาดโตพอประมาณ ก็สามารถนำ�มาใช้
ประโยชน์ได้ จากนั้นให้ปลูกไม้ชนิดต่างๆ ทดแทนลงไป

4. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียบึงมักกะสัน

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ปัญหาจากการตัดไม้ทำ�ลายป่า
เป็นการบำ�บัดน้�ำ เสียโดยใช้ผกั ตบชวา มาดูดซับความสกปรก
ทำ�ให้ในฤดูฝนจะมีการชะล้าง เนื่องจากน้ำ�เซาะจนเหลือแต่ หิน และสารพิษจากน้�ำ เน่าเสีย แนวพระราชดำ�รินนั้ ให้สบู น้�ำ จากคลอง
กรวด แก้ไขโดยการบริหารจัดการแหล่งน้ำ�ที่เป็นธารน้ำ�ธรรมชาติ สามเสนเข้าบึงทางหนึง่ และสูบออกจากคลองสามเสนอีกทางหนึง่
เขื่อนและฝายทดน้ำ�ที่สร้างขึ้น รวมทั้งอ่างเก็บน้ำ� 7 อ่าง ที่ตั้งอยู่ ระยะห่างกัน 100-200 เมตร หรือฝัง่ ท่อระบายน้�ำ ออกทางระบาย
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เดินตามรอยเท้าพ่อ

ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว
ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง มีต้นไม้ ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า....ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย ดูซิจ๊ะ....เลือดไหลออกมาจากเท้า
ทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า พ่อจ๋า.... เราจะถึงจุดหมายปลาย
ทางไหม?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์ และ
ความสบายส�ำหรับเจ้า ทางของเรามิได้ปดู ว้ ยดอกไม้สวยสวย จง
ไปเถดิ แม้วา่ มันจะเปน็ สิง่ ทีบ่ บี คัน้ หัวใจเจ้า พ่อเห็นแล้วว่า หนาม
ต�ำเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ�
ที่ เพื่อ
น�้ำตาของเจ้าที่ ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็ม
งมีความสุข
มนุษยชาติ...จงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์.... ให้อดทนและสุขุม และจ
ที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่าไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ
2519. บทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
น้ำ�อโศก-ดินแดง โดยให้คงมีผักตบชวาอยู่ในบึงและทำ�การตกแต่ง
ให้ดีไว้บริเวณกลางบึงเพื่อกรองน้ำ�เสีย ซึ่งสามารถบำ�บัดน้ำ�เสียได้
วันละ 30,000-100,000 ลูกบาศก์เมตร ถ้าจำ�เป็นต้องเก็บผักตบ
ชวาบ้างเป็นครั้งคราว ให้นำ�ไปทำ�ปุ๋ยหมักหรือเชื้อเพลิง แต่อย่านำ�
ไปทำ�อาหารสัตว์ เป็นต้น

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

5. โครงการแก้มลิง
“คลองมหาชัย-คลองสนามชัย”

เขตบางขุนเทียน กทม. แก้ไขปัญหาการไหลของน้�ำ ในลำ�คลองเล็กๆ
โดยดำ�เนินการก่อสร้างประตูระบายน้�ำ ชัว่ คราว ปิดกัน้ คลองต่างๆ
10 แห่ง เพื่อบริหารจัดการน้ำ�ในคลอง ให้สอดคล้องกับระดับขึ้น
ลงของน้�ำ ทะเล ปัจจุบนั ได้กอ่ สร้างเป็นประตูถาวรและติดตัง้ ระบบ
อัตโนมัติ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ�เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จ.นราธิวาส มีการนำ�ทฤษฎี “แกล้งดิน” มาใช้แก้ปัญหาดิน
เปรีย้ วหรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้�ำ ไว้ในพืน้ ที่ ทำ�ให้เกิดปฏิกริ ยิ า
เคมี ทำ�ให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำ�ออกและปรับ
สภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพที่ดีพอที่จะใช้ใน
การเพาะปลูกได้
จากทีผ่ เู้ ขียนยกตัวอย่างโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชนัน้ จะเห็น
ได้ว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น เมื่อเทียบกับจำ�นวนโครงการ
ทั้งหมดของพระองค์ พระราชดำ�ริของพระองค์ในแต่ละเรื่องนั้น
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
พระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่แท้จริง

แหล่งอ้างอิง: หนังสือชุดเผยแพร่องค์ความรูต้ ามแนวพระราชดำ�ริ “หลักการทรงงาน” สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

6 สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย

เรื่องเล่าจาก

ทหารของพระราชา
เรียงเรียงโดย ร.ต.หญิงธนภรณ์ พานิช

ย้อนไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีเด็กชาย

ค น ห นึ่ ง เ ค ย เ ห็ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในโทรทัศน์ เคย
มีโอกาสได้เฝ้าชมพระบารมีของพระองค์
2 ครั้ง ในครั้งแรกแม่พาไปเข้าเฝ้าฯ ในวัน
ฉัตรมงคล ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งที่
สองเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตรงธนาคารแห่งประเทศไทย ในงานพระ
ราชพิธีเสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระ
กฐิน โดยกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค
เนื่องในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ
50 ปี ตั้งแต่นั้นมา ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่อยากจะเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวฯ
อยากท�ำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท

เมื่อเริ่มโตขึ้น จึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ขณะนัน้ ทีย่ งั เป็นนักเรียน
ได้ มีการไปฝึ กภาคสนาม เข้าไปในพื้นที่
ทุรกันดารหลายแห่ง ซึ่งประเมินจากสภาพ
ภูมปิ ระเทศแล้ว ไม่คดิ ว่าจะมีผคู้ นอาศัยอยู่
และคงไม่มีใครมาสนใจพื้นที่รกร้างแบบนี้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ถนนหนทางทีไ่ ด้เดินทางเข้าไป
ถึงจุดหมายนั้นช่างยากลำ�บากเหลือเกิน ผู้
ทีเ่ ดินทางเข้าไปประสบกับความอ่อนเพลีย
ความเหนือ่ ยล้าเป็นอย่างมาก แต่เชือ่ ไหม?
ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ข้ า ไปยั ง พื้ น ที่ เ หล่ า นั้ น จะพบ
แผ่นป้ายที่มีใจความเหมือนๆ กันปักอยู่
ในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ เสมอ แผ่นป้ายนัน้ เขียนว่า
“โครงการในพระราชดำ�ริ” และในตอนนั้น
เองทำ�ให้ได้รู้ว่า พื้นที่ที่ลำ�บากแบบนี้เคยมี

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัย
น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และถวายความอาลั ย แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บทความนี้ ข้าพเจ้าตัง้ ใจเขียนเพือ่ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ และ
พระราชจริยวัตรอันงดงาม จากผูท้ เี่ คยถวายงานแด่พระองค์ทา่ น
ให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบและน้อมน�ำพระราชด�ำรัสไปใช้ใน
การด�ำเนินชีวิตต่อไป
พระราชาองค์หนึ่งได้เสด็จพระราชดำ�เนิน
มาแล้ ว ทรงเสด็ จ มาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาใน
พื้นที่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์
อยู่เย็นเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดมา
แต่ละโครงการนัน้ ท่านทรงทำ�โดยไม่ได้หวัง
สิง่ ใดตอบแทน ทรงงานหนักถึงแม้พระองค์
จะเป็นพระราชา เมื่อเห็นแบบนี้แล้วความ
หายเหนื่อยยากลำ�บากจากการเดินทาง
นัน้ ได้หายเป็นปลิดทิง้ และตัง้ ใจไว้เสมอว่า
หากมีสงิ่ ใดทีส่ ามารถสนองพระเดชพระคุณ
ของพระองค์ท่านได้ จะลงมือทำ�อย่างไม่
ลังเล
ในวั น ที่ 5 ธั นวาคม ของทุ ก ปี จะ
มี ก ารทำ � พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนและ
สวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ทาง
โรงเรียนจึงได้มีการคัดเลือกนักเรียน ที่มี
ลั ก ษณะท่ า ทางดี มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ดี และ
ความอดทนสูง เนื่องจากการฝึกซ้อมนั้น
หนักหน่วงมาก ก็ได้พยายามฟิดร่างกาย
จนได้รับคัดเลือก และเป็นโอกาสที่ดีในปี
นั้น ได้ทำ�หน้าในกองพันนักเรียนนายร้อย
รักษาพระองค์ เป็นนายทหารกำ�กับธงชัย
เฉลิมพล ซึ่งธงชัยเฉลิมพลนี้เปรียบเสมือน

ตัวแทนของพระมหากษัตริยท์ พี่ ระราชทาน
ให้กับหน่วยทหาร ในแถวทหารจึงต้องจัด
หมู่ธรง ประกอบด้วย 4 นาย คือ พลธง ผู้
ช่วยพลธง และนายหทารกำ�กับธง 2 นาย
การฝึกซ้อมเริม่ ต้นและผ่านพ้นไปทุกวัน จน
ทุกคนในกระบวนแถวทั้งหมดมีความเป็น
ระเบียบ พร้อมเพรียงกัน
และแล้ววันสำ�คัญที่ทุกคนรอคอยก็
มาถึง เหตุการณ์วนั ที่ 5 ธันวาคม 2553 ยัง
จำ�ชัดเจนอยูใ่ นความทรงจำ�เสมอมา เพราะ
ในปี นั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถในรั ช กาลที่ 9 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บัญชาการทุก
เหล่ า ทั พ พร้ อ มทั้ ง นายทหารชั้ น ผู้ ใ หญ่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ท้องพระโรง
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน
ส่วนทหารรักษาพระองค์ จำ�นวน 4 กรม
รวม 13 กองพัน เคลือ่ นกระบวนจากศาลา
ว่ า การกลาโหม เข้ า สู่ ป ระตู วิ เ ศษไชยศรี
มาตั้งแถวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บน
สนามหน้าศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวัง เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน โดย
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งดพิธีสวนสนาม และประกอบพิธีร่วมกับ
การเสด็จออกมหาสมาคม เนือ่ งในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม ระหว่างทางที่
กำ�ลังเดินสวนสนามผ่านประตู้เข้าไปนั้น มี
คุณยายอายุมากที่มารอบริเวณ 2 ข้างทาง

นั้นตะโกนว่า ทหารอย่าทิ้งในหลวงนะ ทุก
คนในแถวทีเ่ ดินสวนสนามมาได้ยนิ ทัง้ หมด
ส่วนตัวเกิดความรู้สึกตื้นตันใจ เพราะคิด
ว่าครั้งนึงในชีวิตที่เกิดมาจะต้องตอบแทน
บุญคุณของแผ่นดิน มาเป็นทหาร ได้มา
รับใช้ประเทศชาติ และยิ่งได้มาเป็นทหาร

รักษาพระองค์ นับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว
ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายที่ได้เกิดมาทำ�
หน้าที่นี้ น้ำ�ตาแห่งความปิติยินดีเอ่อล้น
ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กล่าวคำ�ปฏิญาณตน
ต่อหน้าพระพักตร์อย่างตัง้ ใจ และเต็มเสียง
ที่สุดในชีวิต รู้สึกถึงลำ�คอที่สั่นไปหมด

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ-ชื่อ-นามสกุล)

ขอถวายค�ำสัตย์ปฏิญาณ ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า

ข้าพระพุทธเจ้า จะยอมตายเพื่อรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัย ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่

ข้าพระพุทธเจ้า จะเชิดชูและรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจะปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดยในคราวนั้ น พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโช
วาทว่ า “บ้ า นเมื อ งของเราเป็ น ปึ ก แผ่ น
มั่ น คง และร่ ม เย็ น เป็ น ปกติ สุ ข ซึ่ ง มา
ช้านาน พวกเรามีความยินดี ยึดมั่นใน
ชาติ และต่างรวมแรงร่วมใจกัน บำ�เพ็ญ
กรณียกิจต่างๆ ทำ�หน้าที่ โดยทำ�ประโยชน์
ส่วนรวมของชาติ เป็นเป้าหมายสำ�คัญสุด
ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจน
คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำ�ความ
เข้ า ใจ ในหน้ า ที่ ข องตนไว้ ให้ ก ระจ่ า ง
แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมี
สติ รู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำ�โดย
ประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุ
ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่
และการกระทำ � โดยขาดสติ ยั้ ง คิ ด ขาด
เหตุผลความรู้จักถูกผิด เป็นเหตุให้เกิด
ความหลงความลืมตัว ทำ�ให้กระทำ�ส่ิงที่
ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตราย
มาก จะนำ�ความเสื่อมสลาย มาสู่ตนเอง
ตลอดจนประเทศชาติได้ ซึ่งขอให้ทุกคน
ได้สังวรณ์ระวังให้มาก และประคับ
8 สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย

ประคองกาย ใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ใน
การปฏิบัติภารกิจของตนให้ถูกต้องตาม
หน้าที่ เพื่อความมั่นคง และเพื่อสามารถ
ประโยชน์สุขให้ยั่งยืนของชาติบ้านเมือง
ของเรา ขออำ�นาจแห่งคุณพระรัตนตรัย
และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ จงคุม้ ครองรักษาท่านให้
ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำ�นวย
สุขสิรสิ วัสดิ์ พิพฒ
ั นมงคลให้สมั ฤทธิผ์ ลแก่
ท่านทั่วหน้ากัน”
หลั ง จากเสร็ จ พิ ธี แ ล้ ว พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เสด็ จ
พระราชดำ � เนิ น กลั บ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
ขณะทีร่ ถยนต์พระทีน่ งั่ เสด็จผ่านแถวทหาร
สั่ ง ทำ � ความเคารพ ได้ เ ห็ น พระองค์ ท่ า น
แค่เพียงเสี้ยววินาที แต่เป็นวินาทีที่ล้ำ�ค่า
เพราะสิ่งที่เห็นคือพระองค์ทรงพยายาม
ยกมือรับเคารพจากแถวทหาร ภาพนี้เป็น
ภาพที่อยากให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึงความ
ตั้ ง พระทั ย ของท่ า น ถึ ง แม้ พ ระองค์ ท รง
พระประชวรมากและออกกิ จ ได้ ไ ม่ น าน
แต่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พระองค์ไม่เพียง
แค่มีพระราชดำ�รัส แต่ทรงปฏิบัติพระองค์
แบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทยเสมอ
มา คิดเพียงเท่านั้นน้ำ�ตาก็ไหลออกมาโดย
ไม่รู้ตัวอีกครั้ง
นั บ ตั้ ง แต่ วั น นั้ น จนกระทั่ ง เริ่ ม เข้ า
รั บ ราชการ พึ ง ระลึ ก ไว้ ต ลอดมา คำ � ว่ า
ข้าราชการ นั้นหมายถึง ผู้ที่ทำ�งานรับใช้
สนองพระเดขพระคุ ณ พระมหากษั ต ริ ย์
เงินเดือนทีไ่ ด้มาจากเงินภาษีของประชาชน
และประชาชนนั่ น ก็ คื อ คนของในหลวง

เท่ า กั บ ว่ า ทำ � งานให้ กั บ พระมหากษั ต ริ ย์
และคิดไว้ตลอดว่าจะทำ � หน้ า ที่ ให้ ดีที่สุ ด
เพื่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน “ข้า
พระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์
ท่านไว้ด้วยชีวิต”
และโดยส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า ประโยคนี้ ไ ม่
ได้ใช้เฉพาะทหารและหน้าที่ของทหาร แต่
เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน เพราะทุก
สิ่งในประเทศไทย เป็นสิ่งที่พระองค์ และ
บรรพบุรุษ ส่งต่อให้ใช้เป็นมรดก มรดกนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของ แต่รวมถึงความเป็น
ไทยที่บูรพกษัตริย์หลายๆ พระองค์สร้าง
สมจนถึงกษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน การรักษา
มรดกไม่ได้ท�ำ แค่ในฐานะทหาร แต่สามารถ
ทำ�ได้ในฐานะประชาชน คือทำ�หน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุด รักษาความดีงามทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้คงไว้ อย่าให้เลือนหายสลายไป
ตามกาลเวลา ให้คงอยูต่ ราบชัว่ ลูกชัว่ หลาน
ในวันนีถ้ งึ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 จะเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระ
ราชดำ�รัสของพระองค์ยังคงอยู่ให้ทุกคน
น้ อ มนำ � ไปปฏิ บั ติ ต าม เข้ า ใจ รู้ บ ทบาท
หน้าที่ ทีต่ นพึงกระทำ� ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ให้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ปฏิบัติ
และประเทศชาติสืบไป

เรื่ องเล่าของพ่อ

ลูกของพ่อ นามปากกา

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้เราเปิดมากันด้วยเรื่องเล่าของพ่อ ผู้เขียนเชื่อว่าเรื่องเล่าในหลายๆ อิริยาบถของพ่อนี้ หลายๆ
ท่านอาจเคยได้อ่าน ได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าจะอ่านสักกี่ครั้งเราก็อดอมยิ้มไม่ได้ ผู้
เขียนจึงถือโอกาสใช้เวทีนี้ในการบันทึกข้อความเหล่านี้ไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้อมยิ้มและส่งต่อรอยยิ้มนี้ไปสู่ลูกหลานของพ่อต่อไป

เรื่อง ทรงพระครรภ์

ครั้งหนึ่งหลายๆ ปีมาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวทรง
ประชวรนิดหน่อยเกีย่ วกับพระฉวี (ผิวหน้า) มีพระ
อาการคัน มีหมอโรคผิวหนังคณะหนึง่ ไปเข้าเฝ้าฯ
เพื่อถวายการรักษา คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
โรคผิวหนังแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญ ทางราชาศัพท์ก็
กราบบังคมทูลว่า
“เอ้อ - ทรง... อ้า-ทรงพระคันมานานแล้วหรือ
ยังพะยะค่ะ”
พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสรวล ตรัสว่า “ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนี่จะท้องได้ยังไง”
แล้วคงจะทรงพระกรุณาว่าหมอคงจะไม่รรู้ าชาศัพท์ทางด้านอวัยวะร่างกาย
จริงๆ ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตว่า “อ้าพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ”
เป็นอันว่าก็กราบบังคมทูลซักพระอาการกันเป็นภาษาอังกฤษไป
แหล่งที่มา: www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com ภาพจาก http://www.chaoprayanews.com

เรื่อง คนในแบงค์

เช้าวันหนึง่ เวลาประมาณ 7 โมงเช้า นาง
สนองพระโอษฐ์ ของฟ้าหญิงองค์เล็ก ได้รบั
โทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชาย ขอพูดสายกับฟ้า
หญิง ทางนางสนองพระโอฐก็สอบถามว่า
ใครจะพูดสายด้วย ก็มีเสียงตอบกลับมาว่า “คนที่แบงค์”
นางสนองพระโอฐก้อ งง .....งง ว่าคนที่แบงค์ทำ�ไมโทรมาแต่เช้า แบงค์ก้อ
ยังไม่เปิดนี่หว่า พอฟ้าหญิงรับโทรศัพท์แล้วถึงได้รู้ว่า คนที่แบงค์นะ ก็ที่แบงค์
จริงๆ นะ ไม่เชื่อเปิด กระเป๋าตังค์ แล้วหยิบแบงค์มาดูสิ อิ อิ ขนลุกเลย
แหล่งที่มา: www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com ภาพจาก http://www.chaoprayanews.com

เรื่อง มิกกี้เมาส์

เมื่อครั้งท่านพระชนม์มายุ 72
พรรษา มีการผลิตเหรียญทีร่ ะลึกออก
มาหลายรุ่น เจ้าของกิจการนาฬิกา
ยี่ ห้ อ หนึ่ ง ได้ ย่ื น เรื่ อ งขออนุ ญ าตนำ �
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข องพระองค์
ท่านมา ประดับที่หน้าปัดนาฬิกาเป็น
รุ่นพิเศษ พอพระองค์ท่านทราบเรื่อง
แล้วตรัสกับเจ้าหน้าทีว่ า่ “ไปบอกเค้า
นะเราไม่ใช่มิกกี้เมาส์”

แหล่งทีม่ า: เรือ่ งเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์
ขันของในหลวง (เพจกลุ่มพิทักษ์รักราชันย์)
ภาพจาก http://www.bloggang.com/data/p/
poylovesking/picture/1428163009.jpg

เรื่อง ให้เป็นช่าง

เรื่อง ชื่อเดียวกัน

เรื่องการใช้ราชาศัพท์กับในหลวง ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่
ใครต่อใครเกร็งกันทัง้ แผ่นดิน และไม่เว้นแม้กระทัง่ ข้าราชการ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ทไี่ ด้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ถวายรายงาน ครัง้
หนึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งกราบบังคม
ทูลรายงาน ว่า
“ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลพี ระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตกราบบังคม ทูลรายงาน ฯลฯ”
เมือ่ สิน้ คำ�กราบบังคมทูลชือ่ ในหลวงทรงแย้มพระสรวล
อย่างมีพระอารมณ์ดแี ละไม่ ถือสาว่า “เออ ดี เราชือ่ เดียวกัน..”
ข่าวว่าวันนัน้ ผูเ้ ข้าเฝ้าต้องซ่อนหัวเราะขำ�ขันกันทัง้ ศาลาดุสดิ า
ลัย เพราะผู้รายงานตื่นเต้นจนจำ�ชื่อตนเองไม่ได้
แหล่งที่มา: www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com
ที่มา http://news.voicetv.co.th/thailand/136310.html

เรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้น

เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ ปี 2513
วั น นั้ น ท่ า นเสด็ จ ไปหมู่ บ้ า น
ท้ายดอยจอมหด อำ�เภอพร้าว
เชี ย งใหม่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นลี ซ อก
กราบทูลชวนให้ไปแอ่วบ้านเฮา
ท่านก็ทรงเสด็จตามเขาเข้าไปในบ้าน ซึ่งทำ�ด้วยไม้ไผ่และมุงหญ้า
แห้ง เขาเอาทีน่ อนมาปูส�ำ หรับให้พระองค์ประทับ แล้วก็รนิ เหล้าทำ�
เองใส่ถว้ ยทีไ่ ม่คอ่ ยจะได้ลา้ ง จนมีคราบดำ�จับอยู่ ทางผูต้ ดิ ตามรูส้ กึ
เป็นห่วงพระองค์ทา่ น เพราะปกติไม่ทรงใช้ถว้ ยทีม่ คี ราบ จึงกระซิบ
ทูลว่าควรจะทรงทำ�ท่าเสวย แล้วส่งถ้วยมาพระราชทาน ผู้ติดตาม
จะจัดการเองแต่ท่านก็ทรงดวดเอง กร้อบเดียวเกลี้ยง หลังจากนั้น
ก็ทรงรับสั่งว่า “ไม่เป็นไร แอลกอฮอล์เข้มข้น เชื้อโรคตายหมด”
แหล่งทีม่ า: เรือ่ งเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์ขนั ของในหลวง (เพจกลุม่ พิทกั ษ์รกั ราชันย์)
ภาพจาก http://panyayan.tnews.co.th

มีเรื่องหนึ่งเคยฟังจากผู้ใหญ่เล่าเมื่อนานมาแล้ว มีช่างไฟทำ�ฝ้าเพดานในวังคนหนึ่งกำ�ลังยืนบนบันได
ส่วนหัวอยู่ใต้ฝ้า และมีอีกคนคอยจับบันไดอยู่ด้านล่าง พอดีในหลวง เสด็จมา คนอยู่ข้างล่างเห็นในหลวงก็
ก้มลงกราบ คนอยู่ด้านบนมองไม่เห็นและร้องบอกว่า “เฮ้ย จับดีๆ หน่อยสิ อย่าให้แกว่ง” ในหลวง ก็ทรงจับ
บันไดให้ ช่างก็บอกว่า “เออ ดีๆ เสร็จงานนี้จะให้เป็นช่างจริง” พอเสร็จก็ก้าวลงมา และเมื่อเห็นว่าในหลวง
เป็นคนจับบันไดให้ ถึงกับเข่าอ่อนจะตกบันได รีบลงมาก้มกราบ และในหลวง ทรงตรัสกับช่างว่า “แหม ดีนะ
ที่ชมว่าใช้ได้ แถมจะปรับตำ�แหน่งให้เป็นช่างอีกด้วย”
แหล่งที่มา: เรื่องเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์ขันของในหลวง (เพจกลุ่มพิทักษ์รักราชันย์) ภาพจาก http://www.tnews.co.th
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เรื่อง ดินเค็ม

พระองค์เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมพสกนิกรที่ทาง
ภาคใต้ คือจังหวัดนราธิวาส ทางใต้นี้มีปัญหาเรื่องดิน
เป็นกรด มีความเค็ม พระองค์จึงทรงรับสั่งถามกับชาว
บ้านทีม่ าเฝ้ารับเสด็จว่า “ดินหลังบ้านเป็นอย่างไร เค็ม
ไหม” ชาวบ้านก็มองหน้ากันแล้วทำ�หน้างง ก่อนตอบ
กลับมาว่า “ไม่เคยชิมสักที” ในหลวงทรงแย้มพระสรวล
รับทรงสั่งกับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จว่า “ชาวบ้านแถวนี้
เขามีอารมณ์ขันกันดีนะ”
แหล่งที่มา:เรื่องเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์ขันของในหลวง (เพจกลุ่มพิทักษ์รักราชันย์)
ภาพจาก http://www.chaoprayanews.com

เรื่อง รับใหม่

เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2528 เป็นวัน
สุดท้ายของพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของบัญฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันนั้นเกิดเหตุการณ์
ไฟฟ้าดับทั่วประเทศในตอนบ่าย เป็นผลให้บัญฑิต
6 คนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงนั้น
หมดโอกาสที่จะถ่ายภาพตอนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ไว้เป็นที่ระลึก แต่สิ่งที่ไม่
คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราช
กระแสรับสั่งกับอาจารย์ที่หมอบถวายปริญญาบัตรอยู่ข้างๆที่ประทับว่า “ให้ไป
ตามบัญฑิต 5-6 คนนั้นขึ้นมารับปริญญาใหม่อีกครั้งหนึ่ง” เพื่อจะได้ถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็นที่ระลึก ยังความตึ้นตันให้กับนิสิตและคณาจารย์กันทั่วทั้งหอประชุม
แหล่งที่มา : เรื่องเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์ขันของในหลวง (เพจกลุ่มพิทักษ์รักราชันย์)
ภาพจาก https://www.khaosod.co.th/

เรื่อง เราจับได้แล้ว

ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิท
วงศ์ ณ อยุ ธ ยา นางสนอง
พระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ....ครั้งหนึ่ง
ในงานนิทรรศการ “ก้าวไกลไทย
ทำ�” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2538 The BOI Fair 1995
commemorates the 50th
Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s reign” (Board of
Investment Fair 1995 BOI) หลังจากที่เสด็จพระราชดำ�เนิน พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามศาลาการแสดงต่างๆ ก็มาถึง ศาลาโซนี่
(อิเล็กทรอนิกส์) ภายในศาลาแต่งเป็น “พิภพใต้ทะเล” โดยใช้เทคนิคใหม่ล่าสุด
“Magic Vision” น้ำ�ลึก 20,000 league จะมีช่วงให้แลเห็นสัตว์ทะเลว่ายผ่านไป
มา ปลาตัวเล็กๆ สีสวยจะว่ายเข้ามาอยู่ตรงหน้า ข้อสำ�คัญเขาเขียนป้ายไว้ว่า... ถ้า
ใครจับปลาได้เขาจะให้เครือ่ งรับโทรทัศน์ พวกเราไขว่คว้าเท่าไหร่กจ็ บั ไม่ได้ เพราะ
เป็นเพียงแสงเท่านั้น แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำ�รัสว่า “เราจับ
ได้แล้ว” พร้อมทั้งทรงยกกล้องถ่ายรูปชูให้ผู้บรรยายดู แล้วรับสั่งต่อ “อยู่ในนี้”
ต่อจากนั้นคงไม่ต้องเล่า เพราะเมื่ออัดรูปออกมาก็จะเป็นภาพปลาและจับต้องได้
บริษัทโซนี่จึงต้องน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องรับโทรทัศน์ตามที่ประกาศไว้
แหล่งที่มา: วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
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เรื่อง เป็นหมอ

ครั้ ง หนึ่ ง ได้ มี พิ ธี ก าร
ถ ว า ย ป ริ ญ ญ า ดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ท าง
นิตศิ าสตร์ พระองค์ทรง
รับสั่งกับมหาดเล็กใกล้
ชิดว่า “ฉันได้เป็นหมอ
ความแล้ว” ต่อมาเมื่อมี
การถวายปริญญาทางดิน ก็
รับสั่งว่า “ตอนนี้เราได้เป็นหมอ
ดินแล้ว” ไม่นานก็มกี ารถวายปริญญาทางดนตรีอกี จึง
รับสั่งอีกว่า “ในตอนนี้เราเป็นหมอลำ�”
แหล่งที่มา: เรื่องเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์ขันของในหลวง (เพจ
กลุ่มพิทักษ์รักราชันย์)
ภาพจาก http://longlovetheking.blogspot.com

เรื่อง ผู้หญิงตกเป็นของใคร

บางครั้ง ในหลวงของเราก็ต้องทรงทำ�หน้าที่ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว เช่น ชาวเขา
คนหนึง่ ได้มากราบบังคมทูลร้องทุกข์วา่ เขาได้ให้หมูสอง
ตัวกับเงินก้อนหนึง่ แก่เมีย แต่เมียพอได้เงินแล้วกลับหนี
ตามชู้ไป พระองค์ก็ทรงตัดสินว่า สามีจะต้องได้รับเงิน
ชดใช้ และให้ปล่อยภรรยาไปตามใจของเธอ ญาติของ
ทั้งสองฝ่ายก็พอใจ รับสั่งเล่าด้วยพระราชอารมณ์ขันว่า
“แต่ที่แย่ก็คือ ฉันต้องควักเงินให้ไป… ผู้หญิงนั้นก็เลย
ต้องตกเป็นของฉัน” รับสั่งแล้วก็ทรงพระสรวล สักครู่
หนึ่ง หญิงผู้นั้นก็นำ�สุราพื้นเมืองมาถวาย “ถ้าฉันเมา
พับไป อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่รู้”
แหล่งที่มา: วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ภาพจาก http://www.photoontour8.com/

เรื่อง ไปไหมเสี่ย

เมื่ อ สมั ย ก่ อ นเสด็ จ แปร
พระราชฐานไปยังหัวหิน มัก
จะเสด็ จ ฯออกไปยั ง ตลาด
หัวหินบ่อยครั้ง และบางครั้ง
เสด็ จ ฯไปโดยลำ � พั ง มี ค รั้ ง
หนึ่งระหว่างจะเสด็จฯกลับ ซา
เล้งที่ตลาดทูลถามว่า “ไปไหมเสี่ย”
ปรากฏว่าเสี่ยพระองค์นี้สนพระทัย ก็ตรัสจ้างไปยัง
พระราชวังไกลกังวล โดยที่ซาเล้งคนนั้นไม่รู้ นึกว่าเป็น
ข้าราชการ แต่พอถึงหน้าพระราชวัง ทหารสั่งวันทยาวุธ
เท่านั้นแหละ ซาเล็งถึงรู้ว่าเสี่ยที่มาส่งนะเป็นใคร
แหล่งที่มา: เรื่องเล่าจากในวัง และพระราชอารมณ์ขันของในหลวง
(เพจกลุ่มพิทักษ์รักราชันย์)
ภาพจาก http://www.chaoprayanews.com/

ข้อมูลการเดินทางไปร่วมถวายสักการะ

พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง

• การแต่งกาย

• ข้อมูลการเดินทางไปยังพระบรมหาราชวัง
การเดินทางใน กทม. ด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม

การเดินทางใน กทม. ด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม

การเดินทางใน กทม. ด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม

จุดจอดส�ำหรับประชาชน ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อต่อ Shuttle Bus

การเดินทางใน กทม. ด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม

Shuttle Bus ของกทม. รับ-ส่ง จากบริเวณสนามหลวงเข้าบริเวณพระบรมมหาราชวัง

ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซต์ Kapook.com

(ที่มา: http://infographic.kapook.com/view159447.html)

จุดอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนทางหลวง

จุดอ�ำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ
ส�ำหรับประชาชน
ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น. ทุกวัน
(รอบเช้า 08.30 - 14.00 น. รอบบ่าย 14.00 - 20.00 น.)

1. บริเวณวงเวียนใหญ่และสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
2. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
และสถานีขนส่งสายใต้เก่า
3. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)
4. จุดจอดรถ 4 มุมเมือง บริเวณห้างสรรพสินค้า บางนา
5. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
6. บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่
7. บริเวณห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
8. บริเวณศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้านริมน�้ำ
9. จุดจอดรถ 4 มุมเมือง บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม
10. จุดจอดรถ 4 มุมเมือง บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา
11. จุดจอดรถ 4 มุมเมือง บริเวณศูนย์การแสดงสินค้า
อิมแพค เมืองทองธานี
12. บริเวณอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ
13. บริเวณสถานีรถไฟหัวล�ำโพง
14. บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
15. บริเวณหน้ากองสลากเดิม ถ.ราชด�ำเนิน
16. บริเวใต้สะพานพระปิ่นเกล้า หน้าส�ำนักงานกฤษฎีกา
ถ.พระอาทิตย์
17. บริเวณหน้ากองบัญชาการรักษาดินแดน
18. บริเวณท่าช้า จุดจอดรถ ขสมก. หน้าสโมสรราชนารี
19. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซต์สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) (ที่มา: https://www.pptvthailand.com/)
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บางส่วนของพวกเรา “นักเทคนิคการแพทย์ของแผ่นดิน”

ติดต่อ
บรรณาธิการจุลสารสมาคมฯ

กรุณาส่ง
ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
The Association of Medical Technologists of Thailand
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

E-mail: pornsurip@yahoo.com
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