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 “ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจคน” 
 โดย ....พรเทพ  สิงห์ธวัช :  15/6/46 

 
 การไปงานศพ... มันท าให้คนเราได้ปลง ... ได้พิจารณาความเป็นจริงแห่งโลกว่า คนเราทุกคนมี
เกิดมีแก่... มีเจ็บ และตายเป็นของธรรมดา เลยท าให้คลายความสลด...หดหู่...เศร้าโศกเสียใจไปได้บ้าง ... 
ไม่มากก็น้อย... 

ตะวันยามบ่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546 อากาศหน้าร้อน ระอุ ...อบอ้าว ...ซึ่งเป็นวันปลงศพ 
ในงานพระราชทางเพลิงศพ คุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ ณ ฌาปนคุรุสภา วัดสระเกศฯ อากาศร้อนอบอ้าว
จริงๆ ...ท้องฟ้าอึมครึมอืดอ้ือ จนรู้สึกอึดอัด เหมือนฝนจะตก ... แต่ไม่ตก... สายลม... รวยระรินผิวแผ่ว ... 
ท่ามกลางไอแดด ... พอให้คลายร้อนลงได้บ้าง บรรยากาศโดยรอบถูกเนรมิตร ... บรรจงแต่งไว้อย่าง
สวยงามเรียบง่าย ... แต่ก็ดูดี... เสาปูนต้นใหญ่ ... ทุกต้นภายในเมรุ ... และรายรอบ ... ถูกบรรจงแต่งด้วย
กล้วยไม้หลากสี... โบว์เส้นใหญ่สีขาว ... ดูอ่อนโยนและพร้ิวไหว ... เทียนสีขาวคู่ใหญ่ที่แซมตรงกลาง ...
ที่ถูกจุด ...ดูสวยงามและมีความหมายแห่งนัยยะว่า ทุกสิ่งย่อมมีเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และดับไป ต้นไม้ราย
รอบหน้าเมรุ ... ถูกจัดแต่งด้วยกล้วยไม้โดยรอบกลางต้น โดยรอบไม้ กระถางถูดจัดเรียงรายกั้นระหว่าง
ทางเดินและที่จัดนั่งดูเป็นธรรมชาติที่กลมกลืน เรียบง่ายสมกับเป็นบ้านและสวน ในความหมายที่เจ้า
จองผู้ก่อตั้งสร้างไว้ในจิตวิญญาณ 

เสียงปี่พาทย์ ... ระนาดเอก ... ฆ้องมอญ... วงใหญ่... บรรเลงประโคมขับกล่อม ... เหมือนกับจะ
เป็นบทเพลงขับกล่ อม... อ าลาให้สู่สรวงสวรรค์ ... ผู้คนไม่รู้ว่า ... มาจากไหน ...ท าให้ลานด้านหน้าเมรุ
แคบไปถนัดตา ... รวมทั้งบริเวณรอบด้านที่ติดกับองค์ภูเขาทองก็เต็มไปด้วยผู้คน เหมือนกับว่ามีงาน
ประจ าปีของวัดแบบกรายๆ ...ผู้คนร่วมห้าพันคนหรือกว่า ... แขกผู้ใหญ่ทั้งในแวดวงการเมือง รั ฐมนตรี
...อดีตนายกรัฐมนตรี...องคมนตรี...นักหนังสือพิมพ์ ...ดารา...ทุกสาขาอาชีพ ...มากันอย่างคับคั่ง ...ทุกคน
สงบนิ่ง...ทุกคนมาด้วยใจ...มาด้วยความรู้สึก...และมาด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อผู้ล่วงลับ... 

ช่วงคั่นเวลาก่อนจะถึงก าหนดพิธีการ และก าหนดที่จะเสด็จพระราชด าเนิน ...โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ที่เสด็จแทนพระองค์ ) ในการพระราชพิธี อาจารย์มณีรัตน์ จันทนผลินได้กล่าว
สดุดี...อ่านประวัติโดยย่อ และได้ถ่ายทอดเป็นค าร้อง ... ซึ่งได้บรรยากาศแบบไทยๆ ดี อากาศเร่ิมคลาย



ร้อน ...ผู้คนทั้งที่อยู่ภายในเมรุที่เป็นแขก VIP และลานหน้าเมรุ ... ที่เก้าอี้เต็มไปหมด ... ทั้งที่ยืนโดยราย
รอบไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเมรุ ...หน้าต าหนักสมเด็จฯ ...ด้านส านักงานวัดและด้านภูเขาทอง ผู้คนเต็มไป
หมด... สักครู่รถอัญเชิญไฟพระราชทานมาถึงบริเวณพิธี จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักพระราชวังอัญเชิญไฟ
พระราชทาน...กรวยดอกไม้เทียนแพ และดอกไม้จันทร์ชุดใหญ่ ...ผู้คนยืนท าความเคารพ โดยที่เจ้าภาพ
จะมีคุณตุ๊ก...คุณเพรา...คุณแพรว ญาติผู้ใหญ่และชาวอัมรินทร์ยืนตั้งแถวรับอย่างเป็นระเบียบ คงจะใกล้
เวลาเสร็จพระราชด าเนินฯ ทุกอย่าง ...(ทั้งสองข้างทาง หน้าเมรุ ) ทุกอย่างเตรียมพร้อมอัตโนมัติ ... 
เจ้าหน้าทีป่ี่กลองชนะ... ตั้งแถวที่ด้านวิหารจะสวมชุดแดง ...และมีฉัตรเคร่ืองสูงเต็มแบบ เสียงวอ ...วิทยุ
ต ารวจ ...ตอบรับว่า ...ขบวนเสด็จฯ ได้มาถึงประตูหน้าวัดสระเกศฯ ได้ประเทียบที่หน้าเมรุทางเข้า ...
กล้องทุกตัว ...ไฟสปอร์ตไลท์ถูกเปิดสว่าง TV, VDO และเสียงชัตเตอร์แฟลตระรัว ระ ยิบระยับ ...ตาม
ทางที่เสด็จพระราชด าเนิน ...ผู้คนยืนรับเสด็จ ถวายความเคารพ ไฟจากสปอร์ตไลท์...เป็นทางยาว ...ตาม
ลาดพระบาทไปจนถึงที่ประทับตรงกลาง โดยหันหน้าที่ประทับไปด้านที่ตั้งศพ ด้านขวาเป็นที่สมเด็จ
พระราชาคณะ / พระภิกษุสามเณร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีการ
เร่ิมด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ...นับแต่เสด็จฯขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุล ... พระราชาคณะพิจารณาผ้า
มหาบังสกุล ... พระสงฆ์สดับปกรณ์ ...พนักงานลั่นกลอง ตีสลับกับปี่สายบัว ...เสียงปี่โหยให้ ...เสียง
กลองตะลึ่ง...ตึง...ตึง...เป็นระยะ เสียงระรัว...วังเวง...ลึกๆ ...ท าให้คิดค านึงถึงความจริงบนโลกใบนี้ ...ว่า
ชีวิตเราก็แค่นี้เองหรือไร... 

ผู้คนยืนสงบ...รอให้พิธีการฝ่ายในด าเนินไป แขกผู้ใหญ่ทยอย ขับเคลื่อน ไปวางดอกไม้จันทร์
และเคารพศพกันคร้ังสุดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใหญ่ (ในความรู้สึก) เรียบง่ายและดูดี 

ภาพทุกภาพ สัมผัสทุกสัมผัส เร่ืองราวหลาวเร่ืองราว เกี่ยวกับคุณชูเกียรติ อุกทะพันธ์ เป็น
เร่ืองราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ของผู้ชายคนหน่ึง ที่มีความฝัน ...ความมุ่งมั่น ...มุมานะ ...อดทน 
และพยายาม จนสามารถมายืนในเส้นทางแห่งฝันที่สูงสุด สมบูรณ์ ดีงามครบถ้วน ไม่ว่าจะเ ป็นเร่ือง
ครอบครัว ...เร่ืองหน้าที่การงาน ...หลักในการบริหารงาน ...บริหารคน ...บริหารเงิน ว่าทุกคนต้องผ่าน
กับการล้มลุกคลุกคลาน ...ลองผิดลองถูก ไม่กี่ปีจนสามารถที่จะมายืนในระดับแนวหน้า อันดับ 1 ของ
เมืองไทย ...สามารถที่จะท าให้อัมรินทร์เป็นบริษัทมหาชน (จ ากัด) ได้ ...ผลงานเป็นที่ยอมรับแก่คน
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิตยสารหลากหลายไม่ว่าจะเป็น แพรว , แพรว (สุดสัปดาห์), บ้าน
และสวน, ชีวจิต และอ่ืนๆ อีกมากมาย...มากมาย 

ที่สุดแห่งที่สุด ...ในฝันของคนหลายคนที่จะได้มีโอกาสรับใช้ในเบื้องยุคลบาท ... ท างานถวาย
ในราชส านัก  ...งานพิมพ์ในส านักเลขาธิการมหาราชวัง ...ล้วนประณีตบรรจงหนังสือหลายเล่มที่เป็น
งานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองติโต, นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ



, มหาชนก จนกระทั่งทองแดง ที่ดังเป็นพลุแตก ส่วนหนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ของพระพี่นางเธอก รม
หลวงสงขลานครินทร์ เร่ือง แม่เล่าว่า และในส่วนงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
อีกหลายเล่ม ทุกเล่ม ทุกเร่ืองราวทุกตัวอักษร ...ล้วนประณีต บรรจงทรงคุณค่า ...นับเป็นเกียรติประวัติ
แก่คุณชูเกียรติ ครอบครัว วงศ์ตระกูลและชาวอัมรินทร์ 

ไม่คิดว่าจะได้รู้จักครอบครัว อุทกะพันธ์...รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก เป็นคนอ่านบ้านสมัยเล่มละ 
5 บาท, 7 บาท, 12บาท, 15 บาท จนเป็นบ้านและสวนในปัจจุบันราคา 90 บาท และหนังสือหลากหลาย 
ก็บังเอิญอีกนั่นแหละที่ได้รู้จักคุณนิด (เอ้ือวิทยา) ที่เป็นเพื่อนรักคุณตุ๊ก (ภรรยาคุณชูเกียรติ ) ได้มีโอกาส
ไปเยี่ยมบ้านและสวนที่นครนายก ช่วงที่คุณชูเกียรติป่วยและอยู่ในระยะพักฟื้น ...ได้มีโอกาสรู้จักกับ
ครอบครัวน้ี คุณชูเกียรติ เป็นคนพูดสุภาพอ่อนโยน และมีอัธยาศัยไมตรีจิตดีงาม ...คุณตุ๊กเป็นคนคุยเก่ง
และสนุก ...เป็นกันเอง จนท าให้มีความรู้สึกไม่อึดอัด หลายคร้ั งหลายคราที่เจอกันส่วนมากจะเป็นงาน
ท าบุญที่กุฏิท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสาร (วัดสระเกศฯ ) จนกระทั่งคุณชูเกียรติ ได้แก่อนิจจกรรมลง ...
ได้มีโอกาสไปร่วมงานหลายครา จากงานสวดอภิธรรมศพที่บ้าน ... งานพระราชทานเพลิงศพที่วัดสระ
เกศฯ ...งานบรรจุอัฎฐิที่บ้านสวนนครนายก และงาน ลอยอังคารที่สงขลาที่เป็นบ้านเกิดของคุณชูเกียรติ 
...ท าให้มีคนรู้สึกว่า เป็นสหธรรมิกชน ...การได้รู้จักคนดีถือว่าโชคดี ...เพราะเฝ้ามองดูการเจริญและการ
พัฒนาของอัมรินทร์มาอย่างเงียบๆ ...ดูวิถีชีวิต ...การต่อสู้ ...จนก้าวมาอยู่จุดน้ีต่างหาก ..ที่น่าศึกษา ...น่า
เอาอย่าง หนทางแห่งความส าเร็จ ...หลายคนจะแตกต่างกันออกไป 

เหมือนกับที่เอาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดสระเกศฯ ) ท่านกล่าวไว้เป็นเทศนาธรรม
ตอนหน่ึงว่า  

“คนที่ประมาท ...แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว ...จะคิดอยู่ก็ดี ..ท าอยู่ก็ดี ...จะพูดอยู่ก็ดี ...
จะดูยุ่งยากไปเสียหมด 

ส่วนคนที่ไม่ประมาท แม้จะละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็เสมือนมีชีวิตอยู่ ... จะท า, จะพูด, จะคิดก็ดูดี
งามไปเสียหมด ...เขาจะอยู่ในใจคน ...จะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคน ...เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คน 
เป็นคุณูปการแก่สังคมและโลก ... ไม่เสียทีที่เกิดมา คือเป็นคนที่ มีความงาม ... คืองามในเบื้องต้น ...งาม
ในท่ามกลางและงามในที่สุด (แห่งชีวิต)” คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ มีคุณสมบัติที่ดีงามพร้อมสรรพ ...ใน
คุณค่าแห่งการด ารงตน ผมว่าคุณชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา จริงๆ ครับ 
 

 

คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 
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 การไปงานศพ... มันท าให้คนเราได้ปลง ... ได้พิจารณาความเป็นจริงแห่งโลกว่า คนเราทุกคนมี
เกิดมีแก่... มีเจ็บ และตายเป็นของธรรมดา เลยท าให้คลายความสลด...หดหู่...เศร้าโศกเสียใจไปได้บ้าง ... 
ไม่มากก็น้อย... 

ตะวันยามบ่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546 อากาศหน้าร้อน ระอุ ...อบอ้าว ...ซึ่งเป็นวันปลงศพ 
ในงานพระราชทางเพลิงศพ คุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ ณ ฌาปนคุรุสภา วัดสระเกศฯ อากาศร้อนอบอ้าว
จริงๆ ...ท้องฟ้าอึมครึมอืดอ้ือ จนรู้สึกอึดอัด เหมือนฝนจะตก ... แต่ไม่ตก... สายลม... รวยระรินผิวแผ่ว ... 
ท่ามกลางไอแดด ... พอให้คลายร้อนลงได้บ้าง บรรยากาศโดยรอบถูกเนรมิตร ... บรรจงแต่งไว้อย่าง
สวยงามเรียบง่าย ... แต่ก็ดูดี... เสาปูนต้นใหญ่ ... ทุกต้นภายในเมรุ ... และรายรอบ ... ถูกบรรจงแต่งด้วย
กล้วยไม้หลากสี... โบว์เส้นใหญ่สีขาว ... ดูอ่อนโยนและพร้ิวไหว ... เทียนสีขาวคู่ใหญ่ที่แซมตรงกลาง ...
ที่ถูกจุด ...ดูสวยงามและมีความหมายแห่งนัยยะว่า ทุกสิ่งย่อมมีเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และดับไป ต้นไม้ราย
รอบหน้าเมรุ ... ถูกจัดแต่งด้วยกล้วยไม้โดยรอบกลางต้น โดยรอบไม้ กระถางถูดจัดเรียงรายกั้นระหว่าง
ทางเดินและที่จัดนั่งดูเป็นธรรมชาติที่กลมกลืน เรียบง่ายสมกับเป็นบ้านและสวน ในความหมายที่เจ้า
จองผู้ก่อตั้งสร้างไว้ในจิตวิญญาณ 

เสียงปี่พาทย์ ... ระนาดเอก ... ฆ้องมอญ... วงใหญ่... บรรเลงประโคมขับกล่อม ... เหมือนกับจะ
เป็นบทเพลงขับกล่ อม... อ าลาให้สู่สรวงสวรรค์ ... ผู้คนไม่รู้ว่า ... มาจากไหน ...ท าให้ลานด้านหน้าเมรุ
แคบไปถนัดตา ... รวมทั้งบริเวณรอบด้านที่ติดกับองค์ภูเขาทองก็เต็มไปด้วยผู้คน เหมือนกับว่ามีงาน
ประจ าปีของวัดแบบกรายๆ ...ผู้คนร่วมห้าพันคนหรือกว่า ... แขกผู้ใหญ่ทั้งในแวดวงการเมือง รั ฐมนตรี
...อดีตนายกรัฐมนตรี...องคมนตรี...นักหนังสือพิมพ์ ...ดารา...ทุกสาขาอาชีพ ...มากันอย่างคับคั่ง ...ทุกคน
สงบนิ่ง...ทุกคนมาด้วยใจ...มาด้วยความรู้สึก...และมาด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อผู้ล่วงลับ... 

ช่วงคั่นเวลาก่อนจะถึงก าหนดพิธีการ และก าหนดที่จะเสด็จพระราชด าเนิน ...โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ที่เสด็จแทนพระองค์ ) ในการพระราชพิธี อาจารย์มณีรัตน์ จันทนผลินได้กล่าว
สดุดี...อ่านประวัติโดยย่อ และได้ถ่ายทอดเป็นค าร้อง ... ซึ่งได้บรรยากาศแบบไทยๆ ดี อากาศเร่ิมคลาย
ร้อน ...ผู้คนทั้งที่อยู่ภายในเมรุที่เป็นแขก VIP และลานหน้าเมรุ ... ที่เก้าอี้เต็มไปหมด ... ทั้งที่ยืนโดยราย
รอบไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเมรุ ...หน้าต าหนักสมเด็จฯ ...ด้านส านักงานวัดและด้านภูเขาทอง ผู้คนเต็มไป
หมด... สักครู่รถอัญเชิญไฟพระราชทานมาถึงบริเวณพิธี จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักพระราชวังอัญเชิญไฟ



พระราชทาน...กรวยดอกไม้เทียนแพ และดอกไม้จันทร์ชุดใหญ่ ...ผู้คนยืนท าความเคารพ โดยที่เจ้าภาพ
จะมีคุณตุ๊ก...คุณเพรา...คุณแพรว ญาติผู้ใหญ่และชาวอัมรินทร์ยืนตั้งแถวรับอย่างเป็นระเบียบ คงจะใกล้
เวลาเสร็จพระราชด าเนินฯ ทุกอย่าง ...(ทั้งสองข้างทาง หน้าเมรุ ) ทุกอย่างเตรียมพร้อมอัตโนมัติ ... 
เจ้าหน้าทีป่ี่กลองชนะ... ตั้งแถวที่ด้านวิหารจะสวมชุดแดง ...และมีฉัตรเคร่ืองสูงเต็มแบบ เสียงวอ ...วิทยุ
ต ารวจ ...ตอบรับว่า ...ขบวนเสด็จฯ ได้มาถึงประตูหน้าวัดสระเกศฯ ได้ประเทียบที่หน้าเมรุทางเข้า ...
กล้องทุกตัว ...ไฟสปอร์ตไลท์ถูกเปิดสว่าง TV, VDO และเสียงชัตเตอร์แฟลตระรัว ระ ยิบระยับ ...ตาม
ทางที่เสด็จพระราชด าเนิน ...ผู้คนยืนรับเสด็จ ถวายความเคารพ ไฟจากสปอร์ตไลท์...เป็นทางยาว ...ตาม
ลาดพระบาทไปจนถึงที่ประทับตรงกลาง โดยหันหน้าที่ประทับไปด้านที่ตั้งศพ ด้านขวาเป็นที่สมเด็จ
พระราชาคณะ / พระภิกษุสามเณร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีการ
เร่ิมด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ...นับแต่เสด็จฯขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุล ... พระราชาคณะพิจารณาผ้า
มหาบังสกุล ... พระสงฆ์สดับปกรณ์ ...พนักงานลั่นกลอง ตีสลับกับปี่สายบัว ...เสียงปี่โหยให้ ...เสียง
กลองตะลึ่ง...ตึง...ตึง...เป็นระยะ เสียงระรัว...วังเวง...ลึกๆ ...ท าให้คิดค านึงถึงความจริงบนโลกใบนี้ ...ว่า
ชีวิตเราก็แค่นี้เองหรือไร... 

ผู้คนยืนสงบ...รอให้พิธีการฝ่ายในด าเนินไป แขกผู้ใหญ่ทยอย ขับเคลื่อน ไปวางดอกไม้จันทร์
และเคารพศพกันคร้ังสุดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใหญ่ (ในความรู้สึก) เรียบง่ายและดูดี 

ภาพทุกภาพ สัมผัสทุกสัมผัส เร่ืองราวหลาวเร่ืองราว เกี่ยวกับคุณชูเกียรติ อุกทะพันธ์ เป็น
เร่ืองราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ของผู้ชายคนหน่ึง ที่มีความฝัน ...ความมุ่งมั่น ...มุมานะ ...อดทน 
และพยายาม จนสามารถมายืนในเส้นทางแห่งฝันที่สูงสุด สมบูรณ์ ดีงามครบถ้วน ไม่ว่าจะเ ป็นเร่ือง
ครอบครัว ...เร่ืองหน้าที่การงาน ...หลักในการบริหารงาน ...บริหารคน ...บริหารเงิน ว่าทุกคนต้องผ่าน
กับการล้มลุกคลุกคลาน ...ลองผิดลองถูก ไม่กี่ปีจนสามารถที่จะมายืนในระดับแนวหน้า อันดับ 1 ของ
เมืองไทย ...สามารถที่จะท าให้อัมรินทร์เป็นบริษัทมหาชน (จ ากัด) ได้ ...ผลงานเป็นที่ยอมรับแก่คน
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิตยสารหลากหลายไม่ว่าจะเป็น แพรว , แพรว (สุดสัปดาห์), บ้าน
และสวน, ชีวจิต และอ่ืนๆ อีกมากมาย...มากมาย 

ที่สุดแห่งที่สุด ...ในฝันของคนหลายคนที่จะได้มีโอกาสรับใช้ในเบื้องยุคลบาท ... ท างานถวาย
ในราชส านัก  ...งานพิมพ์ในส านักเลขาธิการมหาราชวัง ...ล้วนประณีตบรรจงหนังสือหลายเล่มที่เป็น
งานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองติโต, นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
, มหาชนก จนกระทั่งทองแดง ที่ดังเป็นพลุแตก ส่วนหนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ของพระพี่นางเธอก รม
หลวงสงขลานครินทร์ เร่ือง แม่เล่าว่า และในส่วนงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา



อีกหลายเล่ม ทุกเล่ม ทุกเร่ืองราวทุกตัวอักษร ...ล้วนประณีต บรรจงทรงคุณค่า ...นับเป็นเกียรติประวัติ
แก่คุณชูเกียรติ ครอบครัว วงศ์ตระกูลและชาวอัมรินทร์ 

ไม่คิดว่าจะได้รู้จักครอบครัว อุทกะพันธ์...รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก เป็นคนอ่านบ้านสมัยเล่มละ 
5 บาท, 7 บาท, 12บาท, 15 บาท จนเป็นบ้านและสวนในปัจจุบันราคา 90 บาท และหนังสือหลากหลาย 
ก็บังเอิญอีกนั่นแหละที่ได้รู้จักคุณนิด (เอ้ือวิทยา) ที่เป็นเพื่อนรักคุณตุ๊ก (ภรรยาคุณชูเกียรติ ) ได้มีโอกาส
ไปเยี่ยมบ้านและสวนที่นครนายก ช่วงที่คุณชูเกียรติป่วยและอยู่ในระยะพักฟื้น ...ได้มีโอกาสรู้จักกับ
ครอบครัวน้ี คุณชูเกียรติ เป็นคนพูดสุภาพอ่อนโยน และมีอัธยาศัยไมตรีจิตดีงาม ...คุณตุ๊กเป็นคนคุยเก่ง
และสนุก ...เป็นกันเอง จนท าให้มีความรู้สึกไม่อึดอัด หลายคร้ั งหลายคราที่เจอกันส่วนมากจะเป็นงาน
ท าบุญที่กุฏิท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสาร (วัดสระเกศฯ ) จนกระทั่งคุณชูเกียรติ ได้แก่อนิจจกรรมลง ...
ได้มีโอกาสไปร่วมงานหลายครา จากงานสวดอภิธรรมศพที่บ้าน ... งานพระราชทานเพลิงศพที่วัดสระ
เกศฯ ...งานบรรจุอัฎฐิที่บ้านสวนนครนายก และงาน ลอยอังคารที่สงขลาที่เป็นบ้านเกิดของคุณชูเกียรติ 
...ท าให้มีคนรู้สึกว่า เป็นสหธรรมิกชน ...การได้รู้จักคนดีถือว่าโชคดี ...เพราะเฝ้ามองดูการเจริญและการ
พัฒนาของอัมรินทร์มาอย่างเงียบๆ ...ดูวิถีชีวิต ...การต่อสู้ ...จนก้าวมาอยู่จุดน้ีต่างหาก ..ที่น่าศึกษา ...น่า
เอาอย่าง หนทางแห่งความส าเร็จ ...หลายคนจะแตกต่างกันออกไป 

เหมือนกับที่เอาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดสระเกศฯ ) ท่านกล่าวไว้เป็นเทศนาธรรม
ตอนหน่ึงว่า  

“คนที่ประมาท ...แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว ...จะคิดอยู่ก็ดี ..ท าอยู่ก็ดี ...จะพูดอยู่ก็ดี ...
จะดูยุ่งยากไปเสียหมด 

ส่วนคนที่ไม่ประมาท แม้จะละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็เสมือนมีชีวิตอยู่ ... จะท า, จะพูด, จะคิดก็ดูดี
งามไปเสียหมด ...เขาจะอยู่ในใจคน ...จะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคน ...เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คน 
เป็นคุณูปการแก่สังคมและโลก ... ไม่เสียทีที่เกิดมา คือเป็นคนที่ มีความงาม ... คืองามในเบื้องต้น ...งาม
ในท่ามกลางและงามในที่สุด (แห่งชีวิต)” คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ มีคุณสมบัติที่ดีงามพร้อมสรรพ ...ใน
คุณค่าแห่งการด ารงตน ผมว่าคุณชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา จริงๆ ครับ 
 

 

คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 
 

  

 “ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจคน” 



 โดย ....พรเทพ  สิงห์ธวัช :  15/6/46 

 
 การไปงานศพ... มันท าให้คนเราได้ปลง ... ได้พิจารณาความเป็นจริงแห่งโลกว่า คนเราทุกคนมี
เกิดมีแก่... มีเจ็บ และตายเป็นของธรรมดา เลยท าให้คลายความสลด...หดหู่...เศร้าโศกเสียใจไปได้บ้าง ... 
ไม่มากก็น้อย... 

ตะวันยามบ่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546 อากาศหน้าร้อน ระอุ ...อบอ้าว ...ซึ่งเป็นวันปลงศพ 
ในงานพระราชทางเพลิงศพ คุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ ณ ฌาปนคุรุสภา วัดสระเกศฯ อากาศร้อนอบอ้าว
จริงๆ ...ท้องฟ้าอึมครึมอืดอ้ือ จนรู้สึกอึดอัด เหมือนฝนจะตก ... แต่ไม่ตก... สายลม... รวยระรินผิวแผ่ว ... 
ท่ามกลางไอแดด ... พอให้คลายร้อนลงได้บ้าง บรรยากาศโดยรอบถูกเนรมิตร ... บรรจงแต่งไว้อย่าง
สวยงามเรียบง่าย ... แต่ก็ดูดี... เสาปูนต้นใหญ่ ... ทุกต้นภายในเมรุ ... และรายรอบ ... ถูกบรรจงแต่งด้วย
กล้วยไม้หลากสี... โบว์เส้นใหญ่สีขาว ... ดูอ่อนโยนและพร้ิวไหว ... เทียนสีขาวคู่ใหญ่ที่แซมตรงกลาง ...
ที่ถูกจุด ...ดูสวยงามและมีความหมายแห่งนัยยะว่า ทุกสิ่งย่อมมีเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และดับไป ต้นไม้ราย
รอบหน้าเมรุ ... ถูกจัดแต่งด้วยกล้วยไม้โดยรอบกลางต้น โดยรอบไม้ กระถางถูดจัดเรียงรายกั้นระหว่าง
ทางเดินและที่จัดนั่งดูเป็นธรรมชาติที่กลมกลืน เรียบง่ายสมกับเป็นบ้านและสวน ในความหมายที่เจ้า
จองผู้ก่อตั้งสร้างไว้ในจิตวิญญาณ 

เสียงปี่พาทย์ ... ระนาดเอก ... ฆ้องมอญ... วงใหญ่... บรรเลงประโคมขับกล่อม ... เหมือนกับจะ
เป็นบทเพลงขับกล่ อม... อ าลาให้สู่สรวงสวรรค์ ... ผู้คนไม่รู้ว่า ... มาจากไหน ...ท าให้ลานด้านหน้าเมรุ
แคบไปถนัดตา ... รวมทั้งบริเวณรอบด้านที่ติดกับองค์ภูเขาทองก็เต็มไปด้วยผู้คน เหมือนกับว่ามีงาน
ประจ าปีของวัดแบบกรายๆ ...ผู้คนร่วมห้าพันคนหรือกว่า ... แขกผู้ใหญ่ทั้งในแวดวงการเมือง รั ฐมนตรี
...อดีตนายกรัฐมนตรี...องคมนตรี...นักหนังสือพิมพ์ ...ดารา...ทุกสาขาอาชีพ ...มากันอย่างคับคั่ง ...ทุกคน
สงบนิ่ง...ทุกคนมาด้วยใจ...มาด้วยความรู้สึก...และมาด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อผู้ล่วงลับ... 

ช่วงคั่นเวลาก่อนจะถึงก าหนดพิธีการ และก าหนดที่จะเสด็จพระราชด าเนิน ...โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ที่เสด็จแทนพระองค์ ) ในการพระราชพิธี อาจารย์มณีรัตน์ จันทนผลินได้กล่าว
สดุดี...อ่านประวัติโดยย่อ และได้ถ่ายทอดเป็นค าร้อง ... ซึ่งได้บรรยากาศแบบไทยๆ ดี อากาศเร่ิมคลาย
ร้อน ...ผู้คนทั้งที่อยู่ภายในเมรุที่เป็นแขก VIP และลานหน้าเมรุ ... ที่เก้าอี้เต็มไปหมด ... ทั้งที่ยืนโดยราย
รอบไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเมรุ ...หน้าต าหนักสมเด็จฯ ...ด้านส านักงานวัดและด้านภูเขาทอง ผู้คนเต็มไป
หมด... สักครู่รถอัญเชิญไฟพระราชทานมาถึงบริเวณพิธี จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักพระราชวังอัญเชิญไฟ
พระราชทาน...กรวยดอกไม้เทียนแพ และดอกไม้จันทร์ชุดใหญ่ ...ผู้คนยืนท าความเคารพ โดยที่เจ้าภาพ
จะมีคุณตุ๊ก...คุณเพรา...คุณแพรว ญาติผู้ใหญ่และชาวอัมรินทร์ยืนตั้งแถวรับอย่างเป็นระเบียบ คงจะใกล้



เวลาเสร็จพระราชด าเนินฯ ทุกอย่าง ...(ทั้งสองข้างทาง หน้าเมรุ ) ทุกอย่างเตรียมพร้อมอัตโนมัติ ... 
เจ้าหน้าทีป่ี่กลองชนะ... ตั้งแถวที่ด้านวิหารจะสวมชุดแดง ...และมีฉัตรเคร่ืองสูงเต็มแบบ เสียงวอ ...วิทยุ
ต ารวจ ...ตอบรับว่า ...ขบวนเสด็จฯ ได้มาถึงประตูหน้าวัดสระเกศฯ ได้ประเทียบที่หน้าเมรุทางเข้า ...
กล้องทุกตัว ...ไฟสปอร์ตไลท์ถูกเปิดสว่าง TV, VDO และเสียงชัตเตอร์แฟลตระรัว ระ ยิบระยับ ...ตาม
ทางที่เสด็จพระราชด าเนิน ...ผู้คนยืนรับเสด็จ ถวายความเคารพ ไฟจากสปอร์ตไลท์...เป็นทางยาว ...ตาม
ลาดพระบาทไปจนถึงที่ประทับตรงกลาง โดยหันหน้าที่ประทับไปด้านที่ตั้งศพ ด้านขวาเป็นที่สมเด็จ
พระราชาคณะ / พระภิกษุสามเณร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีการ
เร่ิมด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ...นับแต่เสด็จฯขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุล ... พระราชาคณะพิจารณาผ้า
มหาบังสกุล ... พระสงฆ์สดับปกรณ์ ...พนักงานลั่นกลอง ตีสลับกับปี่สายบัว ...เสียงปี่โหยให้ ...เสียง
กลองตะลึ่ง...ตึง...ตึง...เป็นระยะ เสียงระรัว...วังเวง...ลึกๆ ...ท าให้คิดค านึงถึงความจริงบนโลกใบนี้ ...ว่า
ชีวิตเราก็แค่นี้เองหรือไร... 

ผู้คนยืนสงบ...รอให้พิธีการฝ่ายในด าเนินไป แขกผู้ใหญ่ทยอย ขับเคลื่อน ไปวางดอกไม้จันทร์
และเคารพศพกันคร้ังสุดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใหญ่ (ในความรู้สึก) เรียบง่ายและดูดี 

ภาพทุกภาพ สัมผัสทุกสัมผัส เร่ืองราวหลาวเร่ืองราว เกี่ยวกับคุณชูเกียรติ อุกทะพันธ์ เป็น
เร่ืองราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ของผู้ชายคนหน่ึง ที่มีความฝัน ...ความมุ่งมั่น ...มุมานะ ...อดทน 
และพยายาม จนสามารถมายืนในเส้นทางแห่งฝันที่สูงสุด สมบูรณ์ ดีงามครบถ้วน ไม่ว่าจะเ ป็นเร่ือง
ครอบครัว ...เร่ืองหน้าที่การงาน ...หลักในการบริหารงาน ...บริหารคน ...บริหารเงิน ว่าทุกคนต้องผ่าน
กับการล้มลุกคลุกคลาน ...ลองผิดลองถูก ไม่กี่ปีจนสามารถที่จะมายืนในระดับแนวหน้า อันดับ 1 ของ
เมืองไทย ...สามารถที่จะท าให้อัมรินทร์เป็นบริษัทมหาชน (จ ากัด) ได้ ...ผลงานเป็นที่ยอมรับแก่คน
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิตยสารหลากหลายไม่ว่าจะเป็น แพรว , แพรว (สุดสัปดาห์), บ้าน
และสวน, ชีวจิต และอ่ืนๆ อีกมากมาย...มากมาย 

ที่สุดแห่งที่สุด ...ในฝันของคนหลายคนที่จะได้มีโอกาสรับใช้ในเบื้องยุคลบาท ... ท างานถวาย
ในราชส านัก  ...งานพิมพ์ในส านักเลขาธิการมหาราชวัง ...ล้วนประณีตบรรจงหนังสือหลายเล่มที่เป็น
งานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองติโต, นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
, มหาชนก จนกระทั่งทองแดง ที่ดังเป็นพลุแตก ส่วนหนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ของพระพี่นางเธอก รม
หลวงสงขลานครินทร์ เร่ือง แม่เล่าว่า และในส่วนงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
อีกหลายเล่ม ทุกเล่ม ทุกเร่ืองราวทุกตัวอักษร ...ล้วนประณีต บรรจงทรงคุณค่า ...นับเป็นเกียรติประวัติ
แก่คุณชูเกียรติ ครอบครัว วงศ์ตระกูลและชาวอัมรินทร์ 



ไม่คิดว่าจะได้รู้จักครอบครัว อุทกะพันธ์...รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก เป็นคนอ่านบ้านสมัยเล่มละ 
5 บาท, 7 บาท, 12บาท, 15 บาท จนเป็นบ้านและสวนในปัจจุบันราคา 90 บาท และหนังสือหลากหลาย 
ก็บังเอิญอีกนั่นแหละที่ได้รู้จักคุณนิด (เอ้ือวิทยา) ที่เป็นเพื่อนรักคุณตุ๊ก (ภรรยาคุณชูเกียรติ ) ได้มีโอกาส
ไปเยี่ยมบ้านและสวนที่นครนายก ช่วงที่คุณชูเกียรติป่วยและอยู่ในระยะพักฟื้น ...ได้มีโอกาสรู้จักกับ
ครอบครัวน้ี คุณชูเกียรติ เป็นคนพูดสุภาพอ่อนโยน และมีอัธยาศัยไมตรีจิตดีงาม ...คุณตุ๊กเป็นคนคุยเก่ง
และสนุก ...เป็นกันเอง จนท าให้มีความรู้สึกไม่อึดอัด หลายคร้ั งหลายคราที่เจอกันส่วนมากจะเป็นงาน
ท าบุญที่กุฏิท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสาร (วัดสระเกศฯ ) จนกระทั่งคุณชูเกียรติ ได้แก่อนิจจกรรมลง ...
ได้มีโอกาสไปร่วมงานหลายครา จากงานสวดอภิธรรมศพที่บ้าน ... งานพระราชทานเพลิงศพที่วัดสระ
เกศฯ ...งานบรรจุอัฎฐิที่บ้านสวนนครนายก และงาน ลอยอังคารที่สงขลาที่เป็นบ้านเกิดของคุณชูเกียรติ 
...ท าให้มีคนรู้สึกว่า เป็นสหธรรมิกชน ...การได้รู้จักคนดีถือว่าโชคดี ...เพราะเฝ้ามองดูการเจริญและการ
พัฒนาของอัมรินทร์มาอย่างเงียบๆ ...ดูวิถีชีวิต ...การต่อสู้ ...จนก้าวมาอยู่จุดน้ีต่างหาก ..ที่น่าศึกษา ...น่า
เอาอย่าง หนทางแห่งความส าเร็จ ...หลายคนจะแตกต่างกันออกไป 

เหมือนกับที่เอาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดสระเกศฯ ) ท่านกล่าวไว้เป็นเทศนาธรรม
ตอนหน่ึงว่า  

“คนที่ประมาท ...แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว ...จะคิดอยู่ก็ดี ..ท าอยู่ก็ดี ...จะพูดอยู่ก็ดี ...
จะดูยุ่งยากไปเสียหมด 

ส่วนคนที่ไม่ประมาท แม้จะละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็เสมือนมีชีวิตอยู่ ... จะท า, จะพูด, จะคิดก็ดูดี
งามไปเสียหมด ...เขาจะอยู่ในใจคน ...จะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคน ...เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คน 
เป็นคุณูปการแก่สังคมและโลก ... ไม่เสียทีที่เกิดมา คือเป็นคนที่ มีความงาม ... คืองามในเบื้องต้น ...งาม
ในท่ามกลางและงามในที่สุด (แห่งชีวิต)” คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ มีคุณสมบัติที่ดีงามพร้อมสรรพ ...ใน
คุณค่าแห่งการด ารงตน ผมว่าคุณชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา จริงๆ ครับ 
 
 


