


 ข่าวสารเดือนมีนาคม - เมษายน เริ่มจากข่าวเศร้าของคณะฯ การสูญเสียอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นที่รัก
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 
2521) และอดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ท่าน
เป็นผู้ที่ร่วมสร้างและพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด คณะฯ ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของท่าน
 กิจกรรมที่สำาคัญในเดือนมีนาคม คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุม
สัมมนาเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ณ มหาวิทยาลัย
มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียร์มาร์  ในโอกาสนี้คณบดีได้เข้าเจรจา
ความร่วมมือกับ University of Nursing, Mandalay ได้พบปะกับอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ด้วย  
ในช่วงกลางเดือนมีนาคมคณบดีได้รับเชิญจาก East Asia Forum of Nursing Scholars (EAFONS) 
ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ Leadership Challenges for Advancing Education in Nursing  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน จาก 11 ประเทศทั่วโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วม
ประชุม (EAFONS) Executive Committee members ด้วย 
 ในเดือนเมษายน คณะฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2558 และคณาจารย์ของ
คณะฯ ที่ได้ตำาแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล รับตำาแหน่ง
ใหม่ทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี และ อาจารย์ ดร.กัลยาณี
ตันตรานนท์ รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นอกจากนั้นคณะกรรมการด้านทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รื่นเริง
เปิงใจ กราบไหว้สุมา ครูบาอาจารย์ สืบสานปาเวณี”  เพื่อคารวะดำาหัวขอพรอดีตคณบดี คณบดี อาจารย์
และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตา และ กราบขอสูมาคารวะในสิ่งที่เคย
ล่วงเกินในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย  และในปีนี้เป็น
ปีแรกที่คณะฯ ได้จัดพิธีทำาบุญถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์
และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงปลายเดือนเมษายน
คณบดีได้รับเชิญจาก The Health Professional Education Reform Foundation (NHPE) in Thailand 
ให้เข้าร่วมเพื่อจัดทำา Global Action on Transforming Health Workforce Education and Training 
towards Universal Health Coverage and Well-being of Humanity in the Developing World 
2016 -2030  ณ The Rockefeller Foundation Bellagio Center ประเทศอิตาลี
 ท้ายนี้ขอเชิญท่านร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Optimizing Healthcare Quality : 
Teamwork in Education, Research and Practice ของคณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
20 แห่ง  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.teamworkconf2016.com และเนื่องใน
โอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 แบบไทย ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความสำาเร็จ ชุ่มฉ่ำาเหมือน
นำา้ที่ใสเย็น และมีสุขภาพที่ดีตลอดปีด้วยเทอญ

(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2558 กลุ่มที่ 1 (ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ) โดยได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำา) จาก พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในงานวันข้าราชการ
พลเรือน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ปัจจุบัน อายุ 58 ปี เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่  3 
เมษายน 2522 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และทรัพยากรมนุษย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์โดยมิชอบ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำางาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการและอาจารย์มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการและอาจารย์อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ คำานึง
ถึงประโยชน์ของราชการ มหาวิทยาลัย และประชาชนเป็นสำาคัญ  ตลอดจนให้บริการแก่
นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอื้อเฟื้อมีน้ำาใจ รักษาความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชน อีกทั้งเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่นักศึกษาและประชาชน อุทิศตนเพื่อนักศึกษาและการศึกษา ถ่ายทอดความ
รู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงานอย่างไม่ปิดบัง แนะนำาแนวทางที่
เหมาะสม ดีงามแก่นักศึกษา และเพื่อนร่วมงาน สนับสนุนให้นักศึกษามีความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างสม่ำาเสมอ   รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้รักษาจรรยาบรรณของนักวิจัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงานในการทำาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล และ
นำาใช้ประโยชน์ไปใช้ในการให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 
มีความประพฤติในการครองตน มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะ 
อุตสาหะ ตั้งใจทำาหน้าที่ให้สำาเร็จด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี และไม่ย่อท้อต่อปัญหา สำาหรับการครองคนได้รับ
การยอมรับจากผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง สามารถจูงใจให้ผู้
ร่วมงานเกิดการยอมรับและร่วมมือ และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องานเป็นอย่างดี และสำาหรับการ
ครองงานมีจิตมุ่งมั่นในผลงานอย่างเต็มใจจนมีผลงานปรากฎที่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด ทั้งนี้ยังมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
แก่ราชการและสังคมมากมาย  
 ล่าสุดเตรียมจัดทำาโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม 2 โครงการในปี 
2559 - 2560 ได้แก่โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถาน
หญิง จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการดำาเนินตามเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งพัฒนากลุ่มแกนนำาหรืออาสาสมัครผู้ต้องขังที่มีศักยภาพ ให้มีความ
รู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไปรวม
ทั้งขณะมีประจำาเดือน และการจัดการความเครียด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค และคุณภาพชีวิตในสตรีต่อไป และ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะ
ชีวิตแก่เยาวชนให้สามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในโอกาสนี้ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2558 กลุ่มที่ 1 (ประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมแสดงความ
ยินดี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 
1 คณะพยาบาลศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตต์  ภาติกร (เชยเจริญ)  
 เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2468 ณ ที่อำาเภอบางกอกน้อย 
จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อ นายพลัด เชยเจริญ มารดาชื่อ นางทอง
ย้อย เชยเจริญ สมรสกับ พลตำารวจเอก วันชัย ภาติกร มีบุตรและ
ธิดา 2 คน คือ นายธวัช ภาติกร และ นางสาวปาริชาต ภาติกร
ท่านได้จากไปด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 12.30 น. ของวันเสาร์ที่ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ บ้านเลขที่ 201/9 หมู่ 3 ตำาบลบ้านแป้น อำาเภอ
เมือง จังหวัดลำาพูน รวมสิริอายุ 91 ปี
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ.2489 อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงเรียน
พยาบาลและผดุงครรภ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 พ.ศ.2497 อนุปริญญามหาวิทยาลัยสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 พ.ศ.2505 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัย
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ท่านได้ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพยาบาลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอีกหลายแห่งและเคยได้รับทุนรัฐบาลสหราช
อาณาจักร ภายใต้แผนการโคลัมโบ เพื่อศึกษาอบรมระยะสั้น สาขา 
Nursing Education and Community Health Nursing ที่ 
The Royal College of Nursing ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เป็นเวลา 3 เดือน เมื่อ พ.ศ.2516
 การบริหารงานในอดีตท่านดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีลำาดับที่ 
2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง 2 วาระ (พ.ศ. 
2521-2525 และ 2525-2529) นอกจากนี้เคยดำารงตำาแหน่งนายก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
 ท่านเป็นหน่ึงในผู้วางรากฐานให้คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่รับราชการในวิชาชีพการพยาบาลมายาวนาน
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ถึง 40 ปีเศษ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจ
อย่างเต็มที่ ในการปรับปรุงการพยาบาลและพัฒนาการเรียนการสอน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย การจัด
ประชุมวิชาการและการจัดอบรมให้แก่พยาบาลนานาชาติ  สนับสนุน
ให้คณาจารย์มีการพัฒนาตนเอง  ทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท-เอก และการพัฒนาตำาแหน่งวิชาการให้สูงขึ้น    นอกจากนั้น คณะฯ 
ยังได้รับทุนจาก China Medical Board of New York ในการพัฒนา
ทางวิชาการของคณะฯ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในระยะเวลาต่อมาอีก
ด้วย  ท่านจึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นปึกแผ่นมา
จนถึงปัจจุบันนี้          
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร เป็นอาจารย์ที่มีบุคลิก
สง่างาม อุปนิสัยอ่อนโยน วาจาสุภาพ มีความเมตตา เป็นที่รักใคร่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้างผู้ที่ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์จะประทับ
ใจในตัวท่านเป็นอย่างยิ่ง การถึงแก่กรรมของท่านอดีตคณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร ในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย
ปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง  
 โดยในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์  รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยอดีตคณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาของคณะฯ ตลอดจน
แขกผู้ มี เกียรติจากภายนอกร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร ณ ศาลาเมรุ 2 สุสานประตูหายยา 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
          



รวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค
งานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2559 

  
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงนำา้พระพุทธสิหิงค์ และ พระพุทธรูปสำาคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานปาเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำาปี 2559 โดยทาง
คณะฯ ได้จัดรูปขบวนเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ 
และ พร้อมใจกันสวมชุดผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา
ให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันพุธที่ 13 เมษายน 2559

 พิธีคารวะดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559
  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ร่วมพิธีคารวะดำาหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เนื่องในปาเวณีปีใหม่เมือง ประจำาปี 2559 โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.โชติ ธีตรานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559  
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 “ รื่นเริงเปงใจ กราบไหวสูมา
        ครูบาอาจาน สืบสานปาเวณี ”

 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ รื่นเริงเปิงใจ กราบไหว้สูมา 
ครูบาอาจาน สืบสานปาเวณี ” เนื่องในโอกาสปาเวณีปีใหม่เมือง ประจำาปี 2559 โดยมี 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับ
เกียรติจากอดีตคณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธี โดยมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบันของคณะฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่และคณะ ตลอดจนผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
ร่วมสูมาคารวะดำาหัวอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ลานดอก
ปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา อาจารย์และพยาบาลอาวุโสของคณะฯ ได้กล่าว
ให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย (วันสงกรานต์) ว่า ประเพณีดำาหัวถือว่าเป็นประเพณี
ที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
การดำาหัวเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ
เป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่
ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม เมืองไทย..เป็นเมือง “ชุ่มเย็น” เพราะเป็นเมือง
พุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์ทรงเปียมล้นด้วยทศพิธราชธรรม พูนสุขไปด้วยสินทรัพย์
ในดิน ในนำา้และมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์ หล่อหลอมจิตใจคนไทยให้มีความรักสงบ มีความ
เมตตา โอบอ้อมอารี มีมิตรไมตรีต่อกัน รู้จักให้อภัย ให้โอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย
กันเสมอมา แม้วันนี้วิถีดำาเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกได้ซึมซับ
กับวัฒนธรรม ค่านิยมสมัยใหม่ลักษณะงานที่ซับซ้อน ทุกคนต้องรีบเร่งแข่งกับเวลา 
ทำาให้สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และการดูแลใจตนเองลดน้อยลง แต่สิ่งเหล่านี้ คือ..เปลือก
ที่หุ้มไว้ภายนอกเท่านั้น ส่วนที่เป็นรากฝังลึกที่อยู่ข้างในจิตใจของคนไทย ยังคงมีความ 
“ชุ่มเย็น” ซ่อนอยู่เพราะนั้นคือ จิตวิญญาณของความเป็นไทยที่แท้จริง ขอความชุ่มเย็น
นี้ได้กลับมาอยู่ในใจกับพวกเรา และช่วยกันทำาให้เมืองไทยมีความสงบร่มเย็นตลอดไป




















