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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 086-024-1116

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 02-258-4007
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อาเศียรวาท 5 ธันวาคม 2557

   ๏ สัญญาพระกล่าวถ้อย  ปฐมกรรม

	 	 เราจะครองโดยธรรม		 	 แน่แท้

	 	 ประโยชน์สุขส�า		 	 	 เร็จแก่		สยามเอย

	 	 ทศพิธราชธรรมแล้	 	 	 ประจักษ์แจ้งสาธุการ

	 	 	 ๏	พระเมตตาดุจฟ้า	 	 แสงสูรย์

	 	 ไม่เลือกชั้นตระกูล	 	 	 ทั่วหน้า

	 	 อบอุ่นชื่นทวีคูณ		 	 	 ล�้าเลิศ		ยิ่งนา

	 	 พระดุ่มด้นทั่วหล้า	 	 	 บกน�้าลุยเลน

	 	 	 ๏	พระเมตตาเลิศล้น	 	 พรรณนา

	 	 ยากจักหาใดมา		 	 	 เปรียบได้

	 	 ชาวไทยต่างศรัทธา	 	 	 พระมิ่ง		ขวัญเมือง

	 	 ชนชื่นภักดีไท้	 	 	 	 เทิดไว้เหนือเศียร

	 	 	 ๏	ขอ	เชิญชวนพี่น้อง	 	 ชาวไทย

	 	 ถวาย	ชีพภักดีใจ	 	 	 ทั่วหน้า

	 	 พระ	ทรงโปรดสิ่งใด	 	 	 ได้ดั่ง		ประสงค์เอย

	 	 พร	เทพทั่วแหล่งหล้า		 	 โปรดได้ถวายชัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ

	 	 	 	 	 	 	 	 		 						ชมรมผู้สูงอายุ	มศว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นายวิวัฒน์		บุรทัต			ประพันธ์
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28 ธันวาคม

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ที่กรุงธนบุรี

เมื่อ พ.ศ. 2310

	 	 ๏	พระเจ้าตากสินปกป้อง			 กรุงศรีฯ

	 น�าทัพขับไพรี			 	 	 	 แกร่งกล้า

	 ปราบก๊กไม่หวังดี			 	 	 ต่อชาติ	เมืองเอย

	 คืนประโยชน์ทั่วหน้า		 	 	 สุขทั้งแดนสยาม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		นายวิวัฒน์	บุรทัต	ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ	อธิการบดี	มศว	เปิดเผย

ว่า	“จากกรณอีบุตัเิหตรุถสิบล้อยกตวัไปกระแทกสะพานลอยคนข้ามใกล้กบั

แยกถนนอโศก-ถนนเพชบุรี	บริเวณทางข้ามเข้าสู่มหาวิทยาลัย	เมื่อหลาย

เดือนที่ผ่านมา	บัดนี้	ได้ประสานงานกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร	ซึ่ง

ได้รับความร่วมมือมาโดยตลอด	 ได้แจ้งว่า	 สะพานลอยข้ามถนนเพชรบุร	ี

บัดนี้ได้เปิดใช้งานแล้วแม้ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างก็ตาม”

  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	 จัดพิธีถวายพระพร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงเจริญ

พระชนมายุ	๘๗	พรรษา	วันพฤหัสบดีที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	บริเวณ

อาคารนวัตกรรม	:	ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บัวศรี	มศว

ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน

และสรุปผลงานประจ�าปีระหว่างวันที่	 8-10	 มกราคม	 2558	 ณ	 J.W 

ธารน�้าร้อนบ่อคลึง	รีสอร์ท	ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมฯ	เข้าร่วม

ประชมุโดยพร้อมเพรยีงกนั	รถออกหน้าโรงเรยีนมัธยมสาธติ	เวลา	06.30	น. 

 	 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ	 จ�านวน	 19	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรมงาน

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 

และเข้าฟัง	การทรงบรรยาย	เรื่อง	“อดีตเพื่ออนาคต	:	การศึกษาเพื่อการ

พัฒนาประเทศ”	ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ	 จ�านวน	 60	 คน	 ร่วมเดินทางไป	

ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมนครชุม		ชมแสง	สี	เสียง	และลอยกระทงสาย	

ก�าแพงเพชร	 	 สุโขทัย	พิษณุโลก	 เมื่อวันที่	 5-7	พฤศจิกายน	 	 2557	

ท่ามกลางสายฝนท่ีโปรยปรายผดิฤดกูาล	ชมรมฯ	ขอขอบคณุ	รองอธกิารบด	ี

วิทยาลัยพลศึกษา	ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป	ที่ดูแล

และเลี้ยงอาหาร	และอ�านวยการจัดรถตู้เข้าไปส่งในงานแสง	สี	เสียง	ใน

งานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย	ขอบคุณ	รศ.สุภาพร  สุกสีเหลือง	ที่

จัดโปรแกรมที่น่าสนใจนี้ให้แก่สมาชิก		คาดว่าชมรมจะจัดไปลอยกระทง

สายที่นครชุมอีกในปีหน้า		เพราะมีเรื่องราวและสถานที่น่าสนใจอีกมากที่

จังหวัดก�าแพงเพชร		เช่นเคย		ขอบคุณวุ้นรังนกเย็นชื่นใจจาก	ผศ.เกษร  

เจริญรักษ์	และ	ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ 	ที่ช่วยสร้างสีสันของการไป

เที่ยวครั้งนี้	(เชิญอ่านเรื่องเล่าของ	รศ.เฉลียว		พันธุ์สีดา		หน้า	27)

 	ชมรมผูส้งูอาย	ุขอขอบคณุ	คณุหมอจนัทร์ทรา ตนนัท์ยทุธวงศ์ 

ที่จัดกิจกรรม	 เรื่อง	 ถามหาความจ�า	 ตามหาความเสื่อม	 เมื่อวันที่	 3	

ธันวาคม	2557	ระหว่างเวลา	10.00	-	11.30	น.	มีบรรยากาศที่สบาย	ๆ  

ท�าให้ผ่อนคลาย	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

แม้ภาพยนตร์สัน้ๆ	จะท�าให้พวกเราน�า้ตาซมึ	สมาชกิยกมอืตอบค�าถามจน

ของรางวัลที่คุณหมอเตรียมไว้ให้หมดเรียบร้อย	

 	ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอขอบคุณ	ศ. พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ที่ได้

มอบหนังสือเรื่อง	พลังความคิดทัศนศิลป์และศิลปศึกษา	ให้แก่คณะ

กรรมการบริหารชมรม	ในวันที่มีการประชุมในเดือนพฤศจิกายน

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอเชิญสมาชิก	ไปร่วมถวายพระพร	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 
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10.00 น.  พบกันบริเวณศาลา 100 ปี ศิริราช

  ชมรมผูส้งูอายฯุ	ขอเชญิผูท้ีเ่ป็นสมาชิก	กบข.	เข้าฟังการประชุม

ชี้แจง	 เรื่อง	 การใช้สิทธิกลับไปรับบ�านาญตามสูตร	 พ.ศ.	 2494	 (หลัก	

พ.ร.บ.	Undo)	วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

มศว

  ชมรมผูส้งูอายฯุ	ขอเชญิชวนสมาชกิเขยีนค�าอวยพรปีใหม่	2558	

เพื่อน�ามาลงในจดหมายข่าว	ฉบับเดือนมกราคม	2558	โปรดส่งต้นฉบับ

ภายในวันที่	18 ธันวาคม 2557

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว	เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้น	“วันพ่อ”	1-19	

ธันวาคม	2557	ได้	1	ครั้ง	ไม่เกิน	200,000	บาท

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1.	อ.	ดร.	สมสุข		ธีระพิจิตร	 		 	 	 	 1,000	บาท	

2.	คุณมาลี		อิ่มสมบัติ	 	 		 	 	 	 1,000	บาท

3.	ผศ.	นลินี		โพธิทัต	 	 		 	 	 	 1,000	บาท

4.	รศ.	พริ้มเพรา		ผลเจริญ	 		 	 	 	 1,000	บาท

5.	อ.	พัธนี		โชติกเสถียร	 		 	 	 	 1,000	บาท

6.	รศ.	จิตรพี		ชวาลาวัณย์	 		 	 	 	 500	บาท

7.	คุณพิศมัย		พนาเวช	 	 		 	 	 	 1,000	บาท

8.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา	 		 	 	 	 1,000	บาท

9.	อ.	เปล่งศรี		เทพกุญชร	 		 	 	 	 1,000	บาท

10.	อ.	มารศรี	บัววราภรณ์	 		 	 	 	 2,000	บาท

11.	อ.	ผกายวรรณ		เจียมเจริญ		 	 	 	 2,000	บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนธันวาคม

 ขอมอบพร  พร้อมมาลัย  ในวันเกิด  สิ่งประเสริฐ  ทรงศักดิ์สิทธิ์  สฤษดิ์สม
อ�านวยชัย  ให้ประสบ  สุขรื่นรมย์   สินอุดม  สุขภาพ  พูนพลัง
ให้อายุ  ยืนยาวนาน  สราญสุข   สิ้นโศกทุกข์  โรคภัย  ดั่งใจหวัง
มวลมิ่งมิตร  แห่ห้อม  เป็นก�าลัง   กายจิตตั้ง  ในธรรมา  ศรัทธาเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1.	รศ.	สีอุไร		จิปิภพ	 	 	 	 2.	ผศ.	พัวพรรณ		เหล่าวานิชย์		

3.	อ.	พิศวง		มหาขันธ์		 	 	 4.	คุณประพันธ์		ปลิดปลอดภัย

5.	ผศ.	ประเสริฐ		ข่ายม่าน	 6.	รศ.	ท่านหญิงประภาพันธุ์	กรโกสียกาจ

7.	อ.	อ�านวย		คเชนทร์เดชา	 	 8.	อ.	อ�าไพ	จิตต์วัฒน

9.	อ.	กรองแก้ว		พู่พิทยาสถาพร		 10.	รศ.	เบ็ญญา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา

11.	ผศ.	อุไร		บัวทอง		 	 	 12.	อ.	เตือนตา		เลาสุขศรี

13.	คุณมงคล		ศรีชื่น		 	 	 14.	คุณส�าราญ		เต๊กอวยพร		

15.	ผศ.	ดร.ปรีชา		ธรรมา	 	 16.	ผศ.	ดร.	วชิรญา		บัวศรี

17.	รศ.	วราพร		สุรวดี	 	 	 18.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา

19.	อ.	ขจร		สุขรังสรรค์	 	 	 20.	ผศ.	สมศักดิ์		เจียมทะวงษ์

21.	ผศ.	รัตนา		สัมพันธชิต	 	 22.	อ.	สมพร		ต่อประดิษฐ์	
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23.	รศ.	จรีย์		สุวัตถี	 	 	 	 24.	อ.	ส้มโอ		ธรรมโชติ

25.	คุณพิศมัย		พนาเวศร์		 	 26.	อ.	ภัทณีญา		ไชยสุข

27.	อ.	สมทรง		สถิรมน	 	 	 28.	พล.ท.	เอราวัต		กุญชร	ณ	อยุธยา

29.	รศ.	ดร.อัจฉรา	วัฒนาณรงค์		 30.	อ.	ดร.	ละออ		อัมพรพรรดิ์

31.	อ.	มาลินี		ประเสริฐธรรม	 	 32.	อ.	พวงร้อย		กล่อมเอี้ยง

33.	รศ.	ดร.	วารินทร์		รัศมีพรหม	 34.	ผศ.	ศิรินนา		บุณยสงวน

35.	ผศ.	สนธยา		ศรีบางพลี	 	 36.	ผศ.	ลดาวัลย์		นุตสติ

37.	อ.	วราวุธ		สุมน			 	 	 38	อ.	ประพันธ์		เปรมศรี

39.	อ.	ยุวดี		วัณโณ	 	 	 	 40.	คุณสมศักดิ์		มูลทอง

41.	รศ.	ประพิณ		มิลินทสูต		 	 42.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	

43.	ผศ.	พนอ		อัศวรุจานนท์	 	 44.	ศ.	ดร.	พจน์		สะเพียรชัย	

45.	รศ.	ดร.	วิรัช		วรรณรัตน์	 	 46.	ศ.	อารี		สุทธิพันธุ์

47.	คุณนันทา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา		48.	ผศ.	วรวุฒิ		รอบรู้

49.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 	 50.	คุณไอยรา	กุญชร	ณ	อยุธยา

51.	ผศ.	บุญยฤทธิ์		คงคาเพ็ชร		 52.	คุณนัทรี		แสงทองศรีกมล

53.	อ.	บุญเกิด		บัวหภักดี	 	 54.	ผศ.	วาสนา		เกตุภาค

55.	คุณอัญชลี		ตานะโก	 	 	 56.	คุณรังรอง		สีทองดี

57.	ผศ.	ดารกา		วรรณวนิช	 	 58.	รศ.	ดร.	ส.วาสนา		ประวาลพฤกษ์

59.	ผศ.	ศิริณี		ตาละลักษณ์	 	 60.	ผศ.	อุทัย		ชูธรรมขจร

61.	คุณนงลักษณ์		สกุลญานนท์วิทยา	

62.	ผศ.	ดร.	พ.ต.ท.	นภดล	ทองนพเนื้อ

รายชื่อสมาชิกใหม่

1.	คุณพิมพ์ศรี		เปานิล
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บอกเล่าเก้าสิบ : 

ตัวเลขความดันโลหิตที่ต้องรู้ไว้เพื่อความสบายใจ 

ศ. นพ. ประเวศ  วะสี 
1

	 มนุษย์ทุกคนก่อนจะเข้ารักษาตัวจากแพทย์	 จ�าเป็นต้องวัดความดัน

โลหติ	ชัง่น�า้หนกั	และวดัส่วนสงู	บนัทกึไว้ในแฟ้มคนไข้ก่อนให้แพทย์ตรวจ

รักษา	 เมื่อแพทย์จะท�าการรักษาก็จะพิจารณาดูความดันโลหิตของคนไข้

จากแฟ้มก่อน	แล้วจึงท�าการตรวจรักษาในรายละเอียดอื่นๆต่อไป	และคน

ปกติเมื่อพบหน้ากันในสภากาแฟมักจะสนทนากันเกี่ยวกับความดันโลหิต

อยู่บ่อยๆโดยไม่รู้ถึงตัวเลขที่แท้จริงว่า	ความดันโลหิตสูง	ความดันโลหิตต�่า	

และความดันโลหิตปกติ	นั้น	มีค่าเป็นตัวเลขเท่าใด	ดังนั้น	เพื่อให้เข้าใจ

เกี่ยวกับตัวเลขความดันโลหิตทั้ง	3	ระดับที่ว่านั้นเป็นอย่างไร	ดังต่อไปนี้

	 1.	ความดันปกติ		 บน	 	 			ล่าง		 	 หนุ่ม	สาว

	 	 	 		 	 	 	 	 150/110	 	 70/80		 120/80

	 2.	คนอายุมาก		 	 160/60	 	 ถือว่าปกติ

	 	 	 	 	 	 	 	 160/70	 	 ไม่ต้องตกใจ

	 	 ความดันสูง		 ตัวล่างสูงเกิน	90	ขึ้นไป	ตัวล่างส�าคัญกว่า

	 	 คนอายุ	60		 ความดัน	 160/80		ถือว่าไม่สูง

	 	 คนสูงอายุ			 ตัวล่าง	 50-60		ไม่ถือว่าต�่า

	 	 เริ่มสูง	 	 	 150/95		 160/95

	 	 สูงชัดเจน	 	 180/110	 240/140

	 เมื่อคุยกันมาก	ยิ่งกลัวมาก	ความดันโลหิตก็ยิ่งสูงมาก!	วิธีปฏิบัติตัว	

	 1		หมอประจ�าบ้าน.		กรุงเทพฯ		:		มูลนิธิโกมลคีมทอง.		2521.		483	หน้า.
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ไม่ให้ความดันสูงก็มีครับ	แต่เอาไว้ตอนท้ายๆ	ผมค่อยบอกนะครับ	ตอนนี้

เอาปริยัติเสียก่อน

	 ความดันโลหิต	หมายถึง	แรงดันโลหิตในหลอดเลือดแดง	เมื่อหัวใจ

บบีตวัครัง้หนึง่	กจ็ะบบีเลอืดออกจากหวัใจไปตามหลอดเลอืดแดง	ความดนั 

ในหลอดเลอืดแดงกจ็ะขึน้สงูเสยีทหีนึง่	พอหวัใจคลายตัวความดนัในหลอด

เลือดแดงก็ลดลง

	 ความดนัในหลอดเลอืดแดง	หรอืความดนัโลหติจงึม	ี2	ช่วง	คอื	ช่วงบน 

กับช่วงล่าง	ทางการแพทย์เรียกช่วงบนว่า	“ความดันเซีย์สโตลิค”	และช่วง

ล่างว่า”	ความดันไดแอสโตลิค”	

	 ชาวบ้านทั่วไปมักไม่ทราบว่าความดันมี	2	ช่วง	“ความดันอีชั้น	120	

เจ้าค่ะ”	ป้าบอกกับหมอ	

	 “ความดันอันไหนครับคุณป้า	อันบนหรืออันล่าง”	หมอถาม	“อีชั้นไม่

ทราบค่ะ	ทราบแต่ว่า	120”

	 อย่างนี้หมอก็บอกไม่ได้ว่า	สูงหรือไม่	เพราะถ้าเป็นความดัน	ช่วงบน	

120	มันก็ปกติ	แต่ถ้าเป็นความดันช่วงล่าง	120	ก็ถือว่าสูงผิดปกติ	แล้ว

ไอ้ตัวเลขที่ว่า	120	130	นี่มันอะไรกัน

	 ตัวเลขนี้หมายถึงแรงดันในหลอดเลือดแดงสามารถดันปรอทขึ้นไป

ได้สูงกี่มิลลิเมตร	หน่วยของแรงดันเลือด	 คือ	 มิลลิเมตร	ปรอท	 120	ก็

หมายความว่าแรงดันสามารถดันปรอทขึ้นสูงจากระดับหัวใจได้	 120	

มิลลิเมตร

	 จะสงัเกตได้ว่า	ทีเ่ครือ่งวดัความดนัโลหติมีปรอทวิง่ขึน้ลงอยูใ่นหลอด	

แล้วที่มีขีดและตัวเลขบอกความสูงเอาไว้	การวัดความดันนี้ง่ายมาก	ถ้าไม่

เชื่อเวลาเจอหมอหรือพยาบาลที่ใจดีลองขอหัดวัดดูก็ได้
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	 ถ้าบอกว่าความดันโลหิต	120/80	ก็หมายถึงความดันช่วงบน	120	

ช่วงล่าง	80	และเขาจะบอกเป็นคู่อย่างนี้เสมอ

	 ความดันโลหิตปกติ	 ส่วนบนประมาณ	 110-150	 และช่วงล่าง

ประมาณ	70	-	80

	 แต่คนท่ีมคีวามดนัช่วงบนเพยีง	100	ถ้ายงัท�ามาหากนิปกติกไ็ม่ถอืว่า

ต�่า	ในคนอายุมาก	ความดันช่วงบน	อาจสูงกว่าของคนหนุ่มสาว	เช่น	คน

อายุ	60	ความดันช่วงบน	160	ก็ถือว่าปกติได้

	 ในคนสูงอายุ	ความดันช่วงต�่าอาจลดต�่าลงได้	เช่น	เหลือ	50	-	60	

ฉะนั้น	ถ้าเจอคุณตาคนหนึ่ง	อายุ	70	และความดันของแก	170/60	ก็

อย่าไปโวยวายอะไร

	 ที่ความดันของแกขึ้นลงหวือหวามากกว่าของคนหนุ่มสาว	 ก็เพราะ

ผนังของหลอดเลือดมันแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร	ความยืดหยุ่นนั้นท�าให้

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหวือหวาเกินไป

	 ถ้าพบคนอายุ	60	-	70	แล้วความดัน	120/80	ก็ต้องชมว่าท่านยัง

หนุ่มหรือสาวอยู่	(ที่เส้นเลือด)	ส่วนจะเตะปี๊บดังหรือไม่ดังไม่เกี่ยวนะ	

)



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 11

เรื่องเล่าของในหลวง “ทรงติดไฟแดง”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
2

	 เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อ	30	กว่าปีก่อน	บนถนนใน	กทม.	มีรถคันหนึ่ง	ได้

ขับไปบนถนนเส้นนั้นโดยในรถคันดังกล่าว	 มีเพียงชายผู้หนึ่งที่ก�าลังขับรถ

อยูเ่พยีงคนเดยีวและในระหว่างทางทีข่บัไปนัน้	ชายดงักล่าวไดจ้อดรถแวะ 

ข้างทางเพือ่ซือ้กาแฟ	1	ถงุ	และได้ออกรถไปจนกระทัง่ขบัมาถงึสีแ่ยกไฟแดง 

แห่งหนึง่	ชายดงักล่าวกไ็ด้จอดตดิไฟแดงอยู	่จนมรีถต�ารวจคนัหนึง่ซึง่ขบัน�า

รถเบนซ์มาได้บบีแตรไล่รถทีช่ายผูน้ัน้จอดตดิไฟแดงอยู่นัน้ให้ถอยไป	และรถ

ต�ารวจยังได้พูดผ่านไซเรนว่า	“นี้เป็นรถน�าขบวนรัฐมนตรีให้รถของชายดัง

กล่าวหลบไป”	แต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หลบให้	จนกระทั่งต�ารวจได้ลงจาก

รถมาท่ีรถของชายดงักล่าวและเรยีกให้ชายผูน้ั้นลงจากรถ	พอชายผูน้ัน้ได้ลง

มาจากรถ	ต�ารวจได้เห็นชายคนน้ันถงึกลับเป็นลมล้มทัง้ยนื	สร้างความตกใจ

ให้แก่ต�ารวจอีกคนที่นั่งอยู่ในรถ	 จนต้องวิ่งลงมาดูพร้อมกับรัฐมนตรี	 พอ

ต�ารวจและรฐัมนตรีมาถึง	ทั้งคู่ได้เห็นชายดังกล่าว	ทั้งต�ารวจและรฐัมนตรี

ได้นัง่ลงไปกบัพืน้ทนัท	ีเสมอืนกบัว่าขาทัง้	2	ข้างได้อ่อนแรงลงไปทนัใดและ

ได้เงยหน้ามองดูชายซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าตนด้วยอาการตัวสั่น	ชายคนนั้นที่ทั้ง

คู่ได้เห็นเป็นชายที่มีรูปอยู่บนธนบัตร	ซึ่งก็คือ	ในหลวงองค์ปัจจุบันนั้นเอง

	 ในหลวงได้ทรงตรัสถามรัฐมนตรีและต�ารวจติดตามว่า	 “พวกท่าน

จะรีบไปไหนหรือถึงกลับจะต้องฝ่าไฟแดงข้าพเจ้ายังรอติดไฟแดงได้เลย”	

รัฐมนตรีไม่ตอบได้แต่น่ังตัวส่ันและกราบลงบนพระบาทและในหลวงก็ได้

 2  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท 
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ทรงขึ้นรถ	ต�ารวจที่น�าขบวนรัฐมนตรีมานั้นก็ได้ทูลว่า	“ให้ข้าพระพุทธเจ้า

ขับรถน�ารถพระที่นั่งของพระองค์ไปมั๊ยพุทธเจ้าข้า”	

	 ในหลวงทรงตรัสว่า	“เราไม่ต้องให้ท่านมาน�าขบวนรถเราหรอก	เรา

ขบัไปเองคนเดยีวได้	ท่านไปน�ารถของท่านรฐัมนตรเีถอะ”	และในหลวงกไ็ด้

ทรงขับรถออกไปจากสี่แยกนั้น	โดยไม่ได้มีรถต�ารวจน�าไปแต่อย่างใดเลย	

	 ข้อคิดทีไ่ด้จากเรือ่งนี	้แม้ทรงเป็นถงึพระมหากษตัรย์ิ	แต่กท็รงเคารพ

ระเบียบวินัย	 และกฎจราจรได้อย่างเคร่งครัด	 เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้

ประชาชนได้ปฎิบัติตาม	เพื่อความมีวินัยของจราจรบนท้องถนน

ในหลวง กับ เวคา นัดพบ ชาวเกาะ ณ หาดเตยงาม3

	 มีผู้ขอร้องให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับในหลวง	ท�าให้ต้องท�าการบ้าน	และ

เริ่มค้นและคว้าทั้งข้อมูลและรูปภาพ	เท่าที่จะหาได้	เหตุเกิดเมื่อ	ปี	พ.ศ.	

2509	หรือเมื่อ	45	ปี	มาแล้ว	เด็กรุ่นหลัง	ๆ	ที่อายุน้อยกว่า	45	ปี	ก็

คงจะลางเลือน	จากข่าวสารหรือไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้

	 เนื่องจากพวกเราเป็นลูกหลานของทหารเรือ	ทุกๆ	ปี	เวลาปิดเทอม

ใหญ่	เดอืนเมษายน	คณุแม่กจ็ะส่งพวกเราไปอยูก่บัคณุน้า	มบ้ีานพกัทหาร

อยู่ในหน่วยทหารนาวิกโยธิน	(น.ย.)	ใกล้	ๆ 	กับหาดเตยงาม	ซึ่งคุณตาคุณ

ยาย	ก็อาศัยอยูบ้่านนีด้้วย	คอยรบัใช้ญาตผิูใ้หญ่	ให้อบรมบ่มนสิยั	เป็นช่วง

เวลาที่สนุกสนานมาก	ได้เล่นน�้าทะเล	เกือบจะทุกวัน	จนตัวด�าปี๋

	 เช้ามืด	ต้องตื่นแต่เช้าคอยวิ่งเก็บลูกตาลที่หล่น	(ไม่เช่นนั้นเด็กบ้าน

	 3		ที่มา	http://www.oknation.net/blog/print.php?id=779120 
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อื่น	จะเก็บไปหมดเช่นกัน)	มาให้คุณยายท�าขนมตาลของโปรด	อร่อยมาก	

ใครที่เคยไปเที่ยวหาดเตยงาม	จะเห็นว่ามีต้นตาลขึ้นอยู่เยอะแยะ	ในเขต

บ้านพักของทหาร	วันแห่งความทรงจ�าอันแสนวิเศษ	และพิเศษ	กว่าหน้า

ร้อน	ในปีอื่น	ๆ	คือ	ในเดือน	เมษายน	ปี	พ.ศ.	2509

	 คุณน้าได้พาพวกเราหลาน	ๆ 	ไปตลาดสัตหีบเพื่อเลือกหาซื้อผ้าโสร่ง

สีสวย	ๆ	มาตัดชุดชาวเกาะ	(จ�าได้ว่าเลือกผ้า	ดอกสีม่วง	สีแดง	คละกัน 

สวยด)ี	เพราะในหลวงท่านจะเสดจ็	มาหาดเตยงาม	พวกครอบครวัทหารเรอื 

จะแปลงร่างเป็นชาวเกาะ	เวลานั้นไม่รู้รายละเอียดใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	รู้แต่ว่าจะ

ได้	เห็นพระเจ้าอยู่หัว	ก็ตื่นเต้น	ตามประสาเด็กๆ	จนวันที่	19	เมษายน	

2509	เวลาบ่ายแก่ๆ	พวกเรา	ก็ไปคอยรับเสด็จในสถานที่	ที่ได้จัดเตรียม

ไว้	 คือบริเวณชายหาดเตยงาม	 พลับพลาที่ประทับช่ัวคราว	 บรรยากาศ

แบบชาวเกาะจริงๆ	 สุมกองไฟ	 กองโต	 มีลานส�าหรับการแสดง	 บรรดา

นายทหารนุ่งผ้าโสร่ง	ห้อยพวงมาลัยที่คอ	พวกภรรยาและลูกหลานทหาร	

ก็แต่งตัวสวยงามเช่นกัน	ที่ชายหาด	มีเรือล�าเล็ก	หลายๆ	ล�า	 เตรียมไว้	

พายไปต้อนรบัในหลวง	ตอนนัน้เรารูแ้ต่เพยีงว่าในหลวงจะมาทางเรอื	กค็ดิ

เอาเองว่า	คงเป็นเรือล�าใหญ่	และมากันหลายคน	ไม่เคยคิดว่าท่านจะทรง

เรือใบล�านิดเดียว	 และทรงพระองค์เดียวข้ามอ่าวมาจากหัวหิน	 ตกเย็นๆ	

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์	ฯ	ก็เสด็จมาถึง	

เพื่อเฝ้าคอยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กับพวกเราชาวเกาะ	

ท่านงดงามมาก	เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ	ท่านยังทรงพระเยาว์อยู่	จ�าได้ว่า

วันนั้นคอยนานมาก	 จนมืดแล้ว	 ในหลวงฯ	 ท่านจึงทรงเสด็จมาถึง	 พวก

ทหารก็ดีใจ	ไชโย	โห่ร้อง	กันใหญ่	น�าเรือเล็กออกไปรับกลางอ่าวเตยงาม
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	 รายละเอียดต่อจากนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่อง	 ล�าดับภาพเหตุการณ์	

ของ	พลเรือเอก	ยุทธนา	เชิดบุญเมือง	อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน	คนที่	8	วัย	83	ปี	(ปัจจุบัน)	ผู้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น	อย่าง

ละเอียด	“	รู้เพียงว่า...วันนั้น	“ลมอ่อน”	ท�าให้เรือใบแล่นได้ช้าลงเพราะ

เรอืใบต้องอาศัยแรงลมในการขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายหากครัง้ใดเจอปัญหา

สภาพลมอ่อน	 จะต้องควบคุมเรือใบให้เดินทางสู่จุดหมายด้วยวิธีแล่นก้าว		

ซึ่งเป็นการแล่นเรือใบสลับฟันปลา	เพื่อให้ใบเรือปะทะรับแรงลม	แล่นไป

สู่จุดหมายปลายทางนั่นเอง	“วันนั้นลมไม่เป็นใจถึงได้ช้า	แถมสมัยก่อนมือ

ถือยังไม่มี	มีทหารเรือติดตาม	อารักขาแค่ล�าเดียว	

	 การแล่นเรือข้ามอ่าวนั้นอันตราย	แต่เมื่อรู้ว่าในหลวงมาถึงแล้ว	ทุก

คนปลาบปลืม้กนัถ้วนหน้า	ผูบ้ญัชาการทหารเรอืสมัยนัน้	ถงึกบัลยุน�า้ทะเล

ไปรับพระองค์ท่านเลยทีเดียว”	พล.ร.อ.ยุทธนา	 เชิดบุญเมือง	ย้อนความ

ทรงจ�าสมัยเป็นเสนาธิการทหาร	ยศนาวาเอก	“ทุกคนเฝ้ารอคอยพระองค์

ท่านด้วยความเป็นกังวล	 เป็นห่วงพระองค์ท่าน	 เพราะมันมืดแล้ว	 ปกติ

เรือใบมีความเร็วประมาณ	5	น๊อตต่อชั่วโมง	ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ	12	

ชั่วโมง	 4-5	 โมงเย็นก็น่าจะถึง	 แต่พระองค์ท่านมาถึงตอน	 3	 ทุ่มเศษ”	

พล.ร.อ.ยุทธนา	บอก	หลังค�านวณระยะทางอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว

ในใจ	วนิาททีีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเรอืใบมาถงึอ่าวนาวกิโยธนิ	

น�าความปลาบปลื้มมาสู่เหล่าข้าราชการกองทัพเรือ

	 พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดสนาม	 ทหารนาวิกโยธินเป็นครั้งแรก

และน�าธง	 “ราชนาวิกโยธิน”	 ซึ่งทรงน�าข้ามอ่าวไทยมาด้วยปักเหนือยอด

ก้อนหินใหญ่ที่ชายหาด	ท่ามกลางเสียงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์	มาร์ช

ราชนาวิกโยธิน	(Royal	Marines	March)	และทรงลงพระปรมาภิไธยบน
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แผ่นศิลาจารึกบนก้อนหินใหญ่	หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าอบุลรตันราชกญัญาฯ	(พระอิสรยิยศขณะนัน้)	ทรงพระเกษมส�าราญ

พระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย	 อยู่ท่ามกลาง	 ข้าราชการ	 ทหาร

และครอบครัวนาวิกโยธิน	ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขหรรษาและ

อบอุ่น	จนเวลาเที่ยงคืนจึงเสด็จฯ	ไปประทับเรือหลวงจันทร	เรือพระที่นั่ง	

ข้ามอ่าวไทยกลับพระราชวังไกลกังวล

	 อีก	 1	 ปีต่อมา	 วันครบรอบขวบปีที่พระองค์ทรงแล่นเรือใบข้าม

อ่าวไทย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงน�าพวงมาลัยพวงใหญ่มา 

คล้องประดับแผ่นศิลา	 ก่อนที่จะทรงเรือใบบริเวณอ่าวเตยงาม	 โดยม ี

ข้าราชบรพิาร	พายเรอืออกไปห้อมล้อมเรอืใบพระทีน่ัง่	ยงัคงเป็นภาพความ

ประทบัใจตดิตรงึใจเหล่าข้าราชการ	ทหารนาวกิโยธนิและครอบครวัตราบ

จนทุกวันนี้

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงปักธง	 “	 ราชนาวิก

โยธิน”	 เหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาด	 ของอ่าวนาวิกโยธิน	 เม่ือวันที่	

19	 เมษายน	2509	 ข้าราชการ	ทหารนาวิกโยธิน	 และครอบครัว	 ต่าง

ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	ทีพ่ระองค์ทรงพระปรชีาสามารถ	จงึได้จารกึ

ข้อความถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ไว้บนแผ่นศิลาใต้

ธง	 “	 ราชนาวิกโยธิน”	 นอกจากนั้นยังได้สร้างพลับพลาที่ประทับรับรอง

ไว้ส�าหรบั	ทรงพกัผ่อนส�าราญพระราชอิรยิาบถ	ตามพระราชอัธยาศยัด้วย

	 ปัจจุบัน	“พระปรมาภิไธย”	เหนือก้อนหินใหญ่กลายเป็น	“อนุสรณ์

สถาน”	 เพื่อร�าลึกเหตุการณ์วันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปักธง

ราชนาวกิโยธิน	โดยมกีารจารกึ	ข้อความพระราชสดดุแีละเฉลมิพระเกยีรติ	
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ความว่า	 “ณ	 ที่นี้	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จอมทพัไทยทรงน�าเรอืใบขนาด	13	ฟตุ	ด้วยพระองค์เองพระองค์เดยีวจาก

หัวหินมาถึงสัตหีบ	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2509	เริ่มเวลา	04.28	น.ถึง

เวลา	21.28	น.	ทั้งนี้	เป็นพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยม	เป็นครั้งแรก

ในประวัติการณ์กองทัพเรือ	 ได้ขอพระราชทาน	พระมหากรุณาให้ทรงลง

พระปรมาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล	 และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือ

สืบไป”

	 การแล่นเรอืใบข้ามอา่วไทยตลอด	17	ชั่วโมง	ขณะที่ทรงเรอืใบเลก็ๆ

ต่อสู้กับความแปรปรวนของสภาพอากาศและคลื่นลมกลางทะเลนั้น	ไม่ใช่

เรื่องง่ายๆ	 ที่ใครจะท�าได้อย่างพระองค์ท่าน	 พระวรกายต้องตากแดด

ตากลม	หากเจอสภาพลมอ่อน	ต้องใช้วิธแีล่นก้าว	ซึง่เป็นการแล่นเฉยีงกบั

ลม	ปรบัเรอืใบในทศิทีร่บัลม	ต้องใช้พละก�าลงัในการโหนเรอืและยังต้องใช้

ความคดิ	ประมวลความรูเ้รือ่งอุทกศาสตร์และทศิทางลม	เพือ่ให้เรอืใบแล่น

ไปถึงเป้าหมายโดยอาศัยแรงลม	เพราะเรือใบไม่ได้ติดเครื่องยนต์	หากเรือ

ล่มพระองค์ต้องทรงกู้เอง	ต้องท�าทุกอย่างด้วยพระองค์เอง

	 ขอสรปุท้ายด้วยพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ถงึ

เด็กไทย	 ซึ่งเป็นพระราชด�ารัสที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะพระองค์ทรงท�าให้

ดูเป็นตัวอย่าง	ว่า	“การเล่นเรือ	สอนให้คนคิดเอง	ท�าเอง	เพราะเมื่อเรา

ลงไปเล่นเรือ	แล้วเรือไม่วิ่ง	จะไม่มีใครมาคอยสอน	เราต้องคิดเอง	ท�าเอง	

ว่าลมมาทางไหน	ลมแรงขนาดนี้	เราสู้ไหวไหม	ถ้าไหว	เราก็สู้	แต่ถ้าไม่

ไหว	แล้วเรายังสู	้เรอืกจ็ะคว�า่	ถ้าลมเบาเราจะต้องท�าอย่างไร	เรอืจงึจะวิง่	

แล้วถ้าไม่มีลม	เราจะท�าอย่างไร	เราก็ควรจะนั่งรอสักครู่	ให้ลมมา	ถ้าเรา

เล่นเรือเป็น	ดูทิศทางลมเป็น	ถ้าเราเป็นตัวนี้	เด็กไทยเป็นตัวนี้	แล้วน�ามา
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ใช้ในชีวิต	น�ามาใช้ในกิจการงานได้	ไม่มีทางขาดทุน	เพราะรู้เทคนิคการ

ใช้ชีวิตเด็กไทยจะรู้จัก	และเข้าใจในการคิดเอง	ท�าเอง”

	 ขอพระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า	ลูกหลานทหารเรือ	นาวิกโยธิน	สัตหีบ

	 ขอขอบคุณข้อมูลจาก	หน่วยทหารเรือนาวิกโยธิน		สัตหีบ

เรื่องราวคนขายเต้าหู้ ... คือพ่อฉันผู้เป็นใบ้

	 ณ	ตอนเหนอืของมณฑลเหลยีวหนงิ	ประเทศจนี		มเีมอืงขนาดกลาง		

ชื่อว่าเทือกเหล็กเกือบทุกเช้าตรู่หรือพลบค�่า		บนท้องถนนกรรมกร		จะ

เห็นผู้เฒ่าเข็นรถขายเต้าหู้เคลื่อนไปอย่างช้า	ๆ

	 -	ล�าโพงที่ต่อกับแบตเตอรี่บนรถ		กระจายเสียงใสของหญิงสาว

	 -	“เต้าหู้มาแล้วจ้า		เต้าหู้อ่อนสูตรโบราณ”

	 -	เต้าหู้อร่อยจ้า	–		เสียงนี่เป็นเสียงของฉัน

	 -	คนขายคือพ่อฉัน

	 -	พ่อฉันเป็นใบ้”

	 ตราบถึงทุกวันนี้อายุกว่ายี่สิบแล้ว		ฉันจึงใจกล้าพอที่จะบันทึกเสียง

ตัวเองไว้บนรถขายเต้าหูข้องพ่อแทนกริง่ทองเหลอืงทีพ่่อเขย่ามาหลายสบิปี	

อายุแค่	2-3	ขวบ	ฉันก็รู้จักว่ามีพ่อเป็นใบ้น่าอัปยศเพียงใด	

	 ดังนั้น	ฉันจึงเกลียดชังพ่อตั้งแต่เล็ก	เมื่อฉันเห็นเด็กบางคนถูกแม่สั่ง

ให้มาซื้อเต้าหู้		กลับหยิบเต้าหู้ไปโดยไม่จ่ายเงิน	พ่อโก่งคอยาวแต่ไม่อาจ

ตะเบ็งเสียงออกมา
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	 ฉันไม่อาจท�าเหมือนพี่ชายที่ไล่ตามไปต่อยเด็ก	 ได้แต่เสียใจกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปาก	ฉันไม่ชังเด็กคนนั้น		แต่กลับชังพ่อที่เป็น

ใบ้	

	 ถงึแม้ว่าทกุครัง้ทีพ่ีช่ายช่วยหวผีมให้และเจ็บจนต้องสดูปากซีด๊	ฉันก็

แข็งใจยอมให้พี่ถักเปีย	ตอนที่แม่เสีย	ไม่ได้เก็บรูปถ่ายบานใหญ่ไว้	มีเพียง

รูปขาวด�าขนาด	2	นิ้ว	ที่ถ่ายร่วมกับพี่สาวเพื่อนบ้านก่อนแต่งงาน	เมื่อพ่อ

ถกูฉนัเมนิเฉย	กม็กัจะหันกระจกเงากลับมาดรูปูแม่อกีด้านหนึง่	เพ่งจนนาน

พอแล้ว	ค่อยจากไปท�างานอย่างซมึเซา	น่าโมโหทีส่ดุคอืเดก็คนอืน่เรยีกฉนั

ว่า	 อีใบ้สาม(ฉันเป็นลูกคนเล็กอยู่อันดับสาม)	 ฉันจะวิ่งกลับบ้านเมื่อด่าสู้

พวกเด็กไม่ได้

	 ต่อหน้าพ่อที่ก�าลังโม่เต้าหู้อยู่	ฉันเขียนวงกลมบนพื้น	แล้วถ่มน�้าลาย

ลงทีต่รงกลาง	ถงึแม้ฉนัจะไม่เข้าใจว่าทีต่นท�าน้ันหมายความว่าอย่างไร	แต่

ก็ท�าเช่นนีเ้มือ่ถกูเดก็ด่าว่า	ฉนัคดิว่านีค่งเป็นการแสดงค�าด่าคนใบ้ทีร้่ายกาจ

ทีส่ดุแล้ว	ครัง้แรกทีฉ่นัด่าพ่อด้วยวธินีี	้ท�าให้พ่อต้องหยุดท�างานในมือ	มอง

ดูฉันอย่างงุนงงน�้าตาไหลนองหน้าอยู่นาน	น้อยครั้งที่ฉันเห็นพ่อร้องไห้	แต่

วันนั้นพ่อขดตัวในโรงเต้าหู้ร้องไห้ตลอดทั้งคืน	เป็นการสะอึกสะอื้นที่ไม่ส่ง

เสียงดัง	 เพราะเห็นพ่อหล่ังน�้าตา	 ฉันจึงดูเหมือนหาทางออกให้กับความ

น้อยใจของฉันได้ในที่สุด

	 ดงันัน้	ต่อจากนัน้เป็นต้นมา	ฉนัมกัจะไปด่าพ่อต่อหน้าต่อตาแล้วเดนิ

หนี	ปล่อยให้พ่องงเป็นไก่ตาแตก	ทว่าพ่อไม่หลั่งน�้าตาอีกแล้ว	แต่จะขดตัว

ที่ผอมเซียวให้ลีบเล็กลง	พิงกับคานโม่หรือจานโม่	ดูน่าเกลียดยิ่งในสายตา

ฉัน	ฉันต้องเรียนหนังสือให้ดี		เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย	พ้นจากหมู่บ้านเล็กที่

ใครๆ	ก็รู้ว่าพ่อฉันเป็นใบ้
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	 นี่เป็นความปรารถนาใหญ่ยิ่งของฉันในขณะนั้น

	 ฉันไม่รู้ว่าพี่ชายสองคนมีเหย้าเรือนได้อย่างไร

	 ไม่รู้ว่าโรงเต้าหู้พ่อเปล่ียนคานโม่ใหม่อีกกี่ด้าม	

	 ไม่รู้ว่ากริ่งทองเหลืองล่ันจนริมขอบสึก	 ผ่านไปแล้วกี่ฤดูกาลกี่ต�าบล

หมู่บ้าน	รู้เพียงว่าฉันปฏิบัติตนอย่างเคืองแค้น		เรียนหนังสืออย่างบ้าคลั่ง

	 ในท่ีสุดฉันก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้	 เสื้อม่อฮ่อมกรมท่าซึ่งอาโกว 

ตัดเย็บตั้งแต่ปี	 1979	 พ่อเพิ่งเอามาใส่เป็นครั้งแรกในต้นฤดูใบไม้ร่วงปี	

1992	 ท่ามกลางแสงตะเกียงในยามค�่าคืน	 พ่อหน้าตาชื่นบาน	 ขณะยัด

ธนบตัรก�าใหญ่	ซ่ึงยงัตดิกลิน่เต้าหูไ้ว้ทีฝ่่ามอืฉนัอย่างพถิพีถินั	ปากกเ็อะอะ

เออออไม่หยุดยั้ง

	 ฉันมองดูความดีใจและภาคภมูใิจของพ่อโดยวางตัวไม่ถูก	เหม่อมอง

พ่อเที่ยวแจ้งให้ญาติโยมเพื่อนบ้านทราบด้วยใบหน้ายิ้มกริ่มพอใจ	เมื่อฉัน

เห็นพ่อพาคุณอาและพี่ๆ	 มาช่วยลากหมูตัวที่พ่อบรรจงขุนมา	 2	 ปี	 จน

อ้วนพี	ลงมือช�าแหละ		เพื่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน		เป็นการฉลองที่ฉันเข้า

มหาวิทยาลัยได้	หัวใจแข็งดุจท่อนไม้ของฉัน	ไม่รู้ถูกอะไรสะกิดเข้า	จนฉัน

ร้องไห้โฮ	บนโต๊ะอาหร	ฉันคีบหมูหลายชิ้นให้พ่อต่อหน้าคนหลายๆ	คน

	 ฉันน�้าตานองหน้า	 เรียกพ่อให้กินเน้ือหมู	 พ่อไม่ได้ยินหรอก	 	 แต่

เข้าใจความหมายของฉัน	 นัยน์ตาพ่อฉายประกายที่ไม่เคยมีมาก่อน 

ดวดเหล้าเกาเหลียงที่ตวงซื้อมา	พร้อมกับกินชิ้นหมูที่ลูกสาวคีบให้	พ่อคง

เมาแล้ว	 	 หน้าแดงก�่า	 หลังยืดตรง	 ส่งภาษามืออย่างองอาจ	 เป็นความ

จริงที่ว่า		ผ่านมา	18	ปีเต็มๆ		พ่อเพิ่งเคยเห็นรูปริมฝีปากฉันขณะเรียก	

พ่อ	เป็นครั้งแรก

	 พ่อโม่เต้าหู้ด้วยความยากล�าบาก		เอาธนบตัรทีค่ลกุด้วยกลิน่ไอเต้าหู้
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ส่งเสียให้ฉันเรียนจนจบมหาวิทยาลัย

	 ปี	1996	ฉันเรียนจบ	ได้บรรจุงานที่เทือกเหล็กห่างจากบ้านเกิด	40	

กม.	เมื่อจัดที่พักเรียบร้อย		ฉันเดินทางไปรับพ่อผู้ใช้ชีวิตคนเดียวมาอยู่ใน

เมือง	 เพื่อรับความสุขที่ลูกสาวมอบให้แม้จะช้านาน	 ทว่าระหว่างทางนั่ง

แท็กซี่กลับหมู่บ้าน		เกิดอุบัติเหตุ

	 เรื่องราวต่าง	ๆ	จากอุบัติเหตุ		ฉันทราบจากพี่สะใภ้เล่าให้ฟัง...	มี

คนเดินทางจ�าได้ว่าผู้ประสบเหตุคือ	 ลูกสาวคนเล็กของเฒ่าถู	 ดังนั้น	 พี่

ใหญ่	พี่รอง	สะใภ้ใหญ่	สะใภ้รอง	ต่างมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว		ทุก

คนได้แต่ร้องไห้	 เมื่อเห็นฉันสลบคาที่	 ท�าอะไรไม่ถูก	 พ่อมาถึงที่เกิดเหตุ

เป็นคนสดุท้าย		รบีช้อนร่างฉนัขึน้มาและโบกรถใหญ่ข้างทางให้หยดุ	ผูค้น

ในเหตุการณ์ต่างเห็นว่าฉันไม่รอดแน่	พ่อใช้ขายันร่างฉันไว้	แล้วใช้มือล้วง

ธนบัตรปึกใหญ่ออกจากระเป๋าเสื้อยัดใส่มือคนขับรถ	พร้อมกับขีดเขียนรูป

กากบาทถี่		ขอร้องให้พี่ส่งโรงพยาบาล	พี่สะใภ้เล่าว่า		พ่อแต่ไหนแต่ไร

ร่างกายอ่อนแอ	 	 แต่ขณะนั้นส�าแดงพลังความแข็งแกร่งมหาศาลอย่างไม่

น่าเชือ่	หลงัจากพยาบาลเบ้ืองต้นแล้ว	หมอให้ย้ายไปรกัษาโรงพยาบาลอืน่	

และเปรยกับพี่	ๆ	ว่า	รักษาต่อไปก็ป่วยการเปล่า	เพราะขณะนั้น		ความ

ดนัโลหติฉนัเกอืบวดัไม่ได้		หวัถกูชนน่วมเป็นลกูน�า้เต้า	ชุดสวมศพทีพ่ีใ่หญ่

ซื้อมา	โดยเห็นว่าหมดหวังแล้วถูกพ่อฉีกทิ้ง		พ่อชี้ที่ตาตัวเอง	ชูหัวแม่มือ	

จ่อที่ขมับตัวเอง		จากนั้นชูสองนิ้วชี้ที่ตัวฉัน		แล้วชูหัวแม่มืออีก	โบกมือ

แล้วหลับตา		นั่นหมายความว่า	พวกคุณอย่าร้องไห้	พ่อยังไม่ร้องเลย	น้อง

สาวคุณไม่ตายหรอก	เธออายุเพียง	20	กว่า		ยังไหวแน่	เราช่วยชีวิตเธอ

ได้แน่
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	 หมอยังคงยืนยันว่าหมดทาง		ให้พี่ใหญ่บอกกับพ่อว่า	แม่หนูไม่รอด

แน่		ถึงจะรักษาก็ต้องใช้เงินมหาศาล		และยังไม่แน่ว่าจะรักษาได้	ทันใด

นั้น		พ่อคุกเข่าลง	แล้วลุกขึ้นทันที		ชี้มายังฉันพร้อมกับชูแขนสูง		จาก

นั้นก็ท�าท่าเพาะปลูก	 	 เลี้ยงหมู	 	 ถางหญ้า	 โม่เต้าหู้	 แล้วปลิ้นกระเป๋า

เสื้อ		ซึ่งภายในว่างเปล่า	พร้อมกับชูมือสองข้างกลับฝ่ามือไปมาสองรอบ	

นั่นหมายความว่า	ขอร้องคุณหมอเถิด	ช่วยชีวิตลูกสาวฉัน		เธอมีอนาคตดี	

เป็นคนเก่ง		คุณหมอต้องช่วยเธอ	ผมจะหาเงินมาเสียค่ารักษา		ผมเลี้ยง

หมู		ท�านา	ท�าเต้าหูได้	ผมมีเงิน	ตอนนี้ก็มีอยู่แค่	4	พันหยวน

	 หมอจับมือพ่อพร้อมกับสั่นหัว		นัยว่า	แค่	4	พันหยวน	ยังขาดอีก

แยะ	พ่อไม่รีรอ	ชี้ไปที่พี่	ๆ	และพี่สะใภ้	ก�ามือแน่น	หมายความว่า		ผม

ยังมีคนเหล่านี้	ช่วยกันพยายาม		เราท�าได้แน่	 เห็นหมอยังท�าเฉย	พ่อชี้

หลังคา	 ก้มหัว	 ใช้เท้ากระทืบพื้น	 พนมมือสองข้างไว้ด้านขวาของศีรษะ		

แล้วหลับตา		หมายความว่า	ผมมีบ้านขายได้	ผมนอนพื้นดินก็ได้	แม้จะ

หมดเนือ้หมดตวั		ผมกข็อให้ลกูสาวอยูร่อด	พ่อชีไ้ปยงัหน้าอกคณุหมอ		แล้ว

วางมือลง	 หมายความว่า	 ขอให้คุณหมอไว้ใจ	 เราไม่เบี้ยวค่ารักษาหรอก	

เรื่องเงินเราจะหาทางออก	พี่ใหญ่แปลภาษามือของพ่อให้หมอฟัง		หมอ 

ฟังพลางร้องไห้ไป		ไม่ทนัแปลจบ	หมอซึง่เหน็เร่ืองเกดิแก่เจบ็ตายจนชินชา 

บัดนี้อดกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่เช่นกัน	 พ่อใช้ท่ามือที่รวดเร็ว	 สื่อความแม่นย�า	

ใคร	ๆ	เห็นแล้วต้องร้องไห้	หมอบอกอีกว่า	ท�าศัลยกรรมก็ไม่รับรองว่าจะ

ชว่ยชีวติได้		เกดิพลาดขึน้มาจะท�าอยา่งไร	พ่อตบกระเป๋าเสือ้ตวัเอง		แล้ว

ลูบที่หน้าอก		หมายความว่า	ขอให้หมอช่วยเต็มที่	แม้จะไม่ไหว	ก็จะจ่าย

เงินให้ครบ	โดยไม่บ่นแม้แต่ค�าเดียว

 ความรกัอนัยิง่ใหญ่ของพ่อ  ไม่เพยีงค�า้จนุชวีติฉนั  ยงัค�า้จนุ
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ก�าลังใจและความแน่วแน่ให้หมอในการช่วยชีวิตฉัน	ฉันถูกน�าเข้า

ห้องผ่าตดั		พ่อรออยูน่อกห้องเดนิไปเดนิมาอย่างลกุลีล้กุลนตามระเบียงจน

รองเท้าสึกเป็นรู	 พ่อไม่หลั่งน�้าตาแม้แต่หยดเดียว	 แต่กลับเป็นแผลผุพอง

เต็มปาก	หลังจากเฝ้ารออยู่นอกห้องสิบกว่าชั่วโมง	

	 พ่อท�าท่าอธษิฐานขอพรจากพระเจ้าซ�า้แล้วซ�า้เล่าอย่างสบัสนไม่เป็น

ระเบียบ	จนฟ้าดนิปรานี		ให้ฉันรอดมาได้	ฉนัสลบเหมอืดตลอดระยะเวลา

ครึ่งเดือน		ไม่ตอบสนองความรักจากพ่อ	ทุกคนหมดก�าลังใจในตัวฉันซึ่ง

กลายเป็นเจ้าหญงินทิรา	มเีพยีงพ่อคนเดยีวทีย่นืหยดัเฝ้าอยูข้่างเตยีงคนไข้

รอฉนัฟ้ืนขึน้มา	พ่อใช้มอือันหยาบกร้านบรรจงนวดให้ฉนั	กล่องเสยีงพกิาร

ของพ่อ	ได้เปล่งลมเออออเรียกฉัน	เหมือนกับพูดว่า	“ลูกหยูน	ตื่นเถิด	ลูก

หยูน	พ่อท�าน�้าเต้าหู้สดๆ	รอลูกอยู่”

	 เพื่อเอาใจหมอและพยาบาล	 	 พ่อจะอาศัยเวลาที่พี่มาเฝ้าไข้แทน		

ท�าเต้าหรู้อนๆ	ถาดใหญ่	มาแจกแก่เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลเกอืบทกุคนในแผนก

ศลัยกรรม	แม้โรงพยาบาลตัง้ระเบยีบไม่ให้รบัของจากคนไข้		แต่ด้วยค�าขอ

ร้องที่บริสุทธิ์จริงใจ	 เช่นนี้	พวกเขาก็รับไว้อย่างเงียบๆ		แค่นี้พ่อก็พอใจ

และมีความมั่นใจยิ่งขึ้น	 พ่อใช้ภาษามือสื่อความว่า	 	 ท่านทั้งหลายเป็นผู้

ใจบุญ		เชื่อว่าต้องรักษาลูกสาวผมได้แน่

	 ระหว่างนั้น	 	 เพื่อระดมค่ารักษา	 	พ่อเดินสายไปทุกหมู่บ้านที่เคย

ไปขายเต้าหู้	ความซือ่สตัย์สุจรติตลอดชีวิตที่ผ่านมา		ได้รับความสนับสนุน

เพยีงพอทีจ่ะช่วยลกูสาวรอดพ้นจากเส้นตาย	ชาวบ้านต่างออกเงนิช่วยเหลอื		

พ่อก็ไม่ปล่อยปละละเลย		ใช้ดินสอจดบัญชีเต้าหู้		บันทึกรายละเอียดด้วย

ลายมือหงิกงอทว่าชัดเจนดังนี้		คุณจัง	20	หยวน		คุณลี่	100	หยวน		อา

ซ้อหวัง	65	หยวน	...
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	 ในที่สุดฉันฟื้นขึ้นมาจนได้	 	 ตอนเช้าตรู่วันหนึ่ง	 หลังจากครึ่งเดือน

ผ่านไป	ฉันเห็นผู้เฒ่าผอมเซียวจนเสียรูป		อ้าปากกว้าง	เปล่งเสียงเออออ

ดงัลัน่ด้วยความดใีจทีไ่ด้เหน็ฉนัตืน่ขึน้มา	ผมขาวโพลนของเขาเปียกชุ่มด้วย

เหง่ือในฉับพลันเนื่องจากความตื่นเต้น	 ครึ่งเดือนก่อนพ่อยังมีผมด�าเต็ม

ศีรษะ		ครึ่งเดือนผ่านไป		พ่อแก่ไปตั้ง	20	ปี	หัวโกนจนเกลี้ยงของฉัน 

เริม่มเีส้นผมงอกขึน้แล้ว		พ่อลูบไล้หวัฉนัด้วยใบหน้ายิม้แย้ม	การลบูไล้เช่น

นี้	ในอดีตถือเป็นความสุขเกินตัวส�าหรับพ่อ

	 เวลาผ่านไปครึ่งปี	ผมฉันยาวพอที่จะถักเปียได้	ฉันจูงมือพ่อขอร้อง

ช่วยหวีผมให้	พ่อกลับออกอาการเปิ่นเก้อ	พ่อหวีที่ละกระจุก	หมดไปค่อน

วนัก็ยงัไม่อาจหาทรงทีถ่กูใจพ่อ	มอียู่ครัง้หน่ึง		พ่อหนัมาอยูห่น้าฉนั	ท�าท่า

อุ้มฉันโยนออกไป	แล้งงอนิ้วมือเหมือนท่านับเงิน	อ้อ	พ่อคิดจะเอาตัวฉัน

ไปขายเหมือนขายเต้าหู้สิ	ฉันแสร้งปิดหน้าร้องไห้	จนพ่อดีใจหัวเราะ		ฉัน

แอบดูพ่อผ่านช่องนิ้วมือ		เห็นพ่อหัวเราะจนขดตัวยองๆ	กับพื้น		เกมนี้เรา

เล่นกันจนกระทั่งฉันลุกขึ้นยืนและเดินได้

	 ทกุวนันี	้มเีพียงอาการปวดหัวเป็นครัง้คราวเท่านัน้		สขุภาพโดยทัว่ไป

ฉันดูแข็งแรงดี		พ่อจึงพึงพอใจยิ่งเราช่วยกันช�าระหนี้สินจนหมด	แล้วพ่อ

ก็ย้ายเข้าเมืองอยู่กับฉัน	 โดยที่พ่อขยันท�างานมาตลอด		ทนไม่ได้กับชีวิต

อยู่เฉยๆ		ฉันจึงเช่าเพิงเล็กๆ	ใกล้บ้านให้พ่อท�าเป็นโรงเต้าหู้	เต้าหู้ที่พ่อ

ท�า		รสชาตนิุม่หอมก้อนใหญ่ด	ีเป็นทีน่ยิมของชาวบ้าน	ฉันติดต้ังแบตเตอรี่

บนรถเข็นเต้าหู้ให้พ่อ		แม้ว่าพ่อไม่ได้ยินเสียงกังวานของฉัน		แต่ท่านย่อม

ทราบดี	ทุกครั้งที่พ่อกดปุ่มเสียง		ท่านจะอกผายไหล่ผึ่ง			รู้สึกถึงความ

สุขและพอเพียง

	 เรื่องราวในอดีตที่ฉันเหยียดหยามพ่อ		ท่านมิได้จดจ�าจองเวรไว้เลย
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แม้แต่น้อย	จนตัวของฉันเองก็ใจไม่ถึงพอที่จะสารภาพผิดต่อท่าน

	 ฉันคิดอยูเ่สมอว่า		โลกเราเป่ียมล้นด้วยสงัคตีแห่งความรกั		เราสดบั

ฟัง	สาธยาย	สัมผัส	และสะเทือนใจ	แต่แล้ว		พ่อผู้ใบ้ของฉันกลับสอน

ให้ฉันเข้าใจว่า		อันที่จริงแล้ว		สังคีตอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือปลอดเสียง		อัน

เป็นพลังที่ไม่พึงสงสัย		ท�าให้ฉันตีความรักให้สูงขึ้นไปอีก

	 ขอให้เราปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ		เพราะชีวิตเราได้มาไม่ง่าย		

มีโอกาสพบกันถือเป็นบุญวาสนา

	 ขอให้เราปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยความกตัญญูกตเวที	 	 เพราะหลังจาก

ท่านสิ้นบุญแล้วจะเหลือแต่ความร�าลึก

	 ขอให้เราปฏิบัติต่อคู่ชีวิตด้วยความจริงใจ		เพราะหลังจาก	จากกัน

แล้วจะไม่มีโอกาสจูงมือกันเดินเที่ยว

	 ขอให้เราได้ทะนุถนอมการเจริญเติบโตของบุตร		เพราะเมื่อถึงเวลา

อันควร	จะไม่มีโอกาสได้โอบกอดลูกๆ	อีก

	 ขอให้เราทุ่มเทและให้อย่างเตม็ที	่	ขอบคณุและอทุศิโดยไม่เหน็แก่ตัว 

	ต่อการพบปะในบุญวาสนาทุกโอกาส

	 เรื่องจริงที่เปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์	เกิดขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่

พม่า	4	วัน	3	คืน	(31	ม.ค.	-	3	ก.พ.	58)	ย่างกุ้ง	หงษา	-	พระธาตุ 

อนิทร์แขวน	-	สเิรยีม	ราคา	22,100	บาท	สนใจโทร	086-176-2244	
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ชมแสง  สี  เสียง  ศิลปวัฒนธรรม  สุโขทัย  

ลอยกระทงสาย ที่ชากังราว  และสักการะ

สมเด็จพระนเรศวร  มหาราช  พิษณุโลก

รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา 
4

	 ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	จัดท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมนครชุม	ชม	แสง	

สี	เสียง	และลอยกระทงสาย	ก�าแพงเพชร	สุโขทัย	พิษณุโลก	ระหว่างวัน

ที่	5-7	พฤศจิกายน	2557	มีสมาชิก	ร่วมเดินทาง	60	คน	เดินสู่จังหวัด

ก�าแพงเพชร	 หลังทานอาหารกลางวันแล้ว	 เข้าที่พักโรงแรมซากังราว 

ริเวอร์วิว	เก็บกระเป๋าและสัมภาระ	บ่ายสองโมงครึ่งออกเดินทางสู่จังหวัด

สุโขทัย	เพื่อชมการแสดง	แสง	สี	เสียง	ที่จัดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย	อากาศครื้มฟ้าครื้มฝนตลอดการเดินทาง	ทราบว่าฝนตกหนักมาก

ที่สุโขทัย	

	 ท่ีสุโขทัยว่าที่ร้อยเอก	 ดร.เทียนชัย	 ทองวินิชศิลป	 รองอธิการบดี

สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย	 ให้การต้อนรับคณะพวกเราโดยจัดเตรียม

อาหารเย็นไว้ให้ที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย	คณะเราไปถึงเร็วก่อนเวลา

อาหาร	รองอธิการบดีและทีมงาน	ได้เตรียม	ธูป	เทียน	ดอกไม้	พาพวก

เราไปกราบคารวะศาลแม่ย่าก่อน	แล้วจึงน�ามายงัสถานทีต้่อนรบั	เหน็ป้าย

ต้อนรับ	ผศ.ส�ารวล	รัตนาจารย์	อดีตคณบดีคณะพลศึกษาและคณะ	เมื่อ

พวกเราลงจากรถ	ผูใ้ห้การต้อนรบั	มาต้อนรบัพวกเราถงึทีร่ถ	ด้วยอัธยาศยั

ไมตรอีย่างดยีิง่	จดัน�า้อ้อยรสหวานพอเหมาะ	ดืม่อร่อยชืน่ใจมากให้พวกเรา

อีกด้วย	

 4  ข้าราชการบ�านาญ	ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	มศว
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	 ระหว่างพักผ่อนดื่มน�้า	 รองอธิการบดี	 ว่าที่ร้อยเอก	 ดร.เทียนชัย 

ทองวินิชศิลปะ	ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่พวกเรามาที่สถาบัน

พลศึกษาสุโขทัยอีกครั้งหนึ่ง	 และขอบคุณอาจารย์หลายท่านที่เคยสอน

มาเยี่ยมเยือนถึงสถาบัน	 เช่น	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส�ารวล	 รัตนาจารย ์

รองศาสตราจารย์สาลี	 ปาลกะวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 รองศาสตราจารย์สุจินต ์

ปรีชามารถ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 สุดา	 ทัพสุวรรณ	 และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วีระวรรณ	พันธ์พานิช	เป็นต้น

	 จากนั้นคณะเราเลือกอาหารมารับประทานตามอัธยาศัย	 อาหารที่

เตรียมไว้มีหลายอย่าง	ได้แก่	ข้าวสวย	ขนมจีน	แกงเขียวหวานไก่	น�้ายา

ปลาช่อน	 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทสุโขทัย	 ข้าวต้ม	พร้อมกับข้าวหลายอย่าง	 ของ

หวาน	 คือ	 แกงบวชฟักทอง	 กาแฟ	 คิดว่ายังมีอีกหลายอย่าง	 ซึ่งผู้เขียน

มัวเพลิดเพลินอยู่กับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย	ขนมจีนน�้ายา	และแกงบวชฟักทอง	

จึงไม่ได้ส�ารวจว่าท่ีโต๊ะอ่ืนๆน้ันมีอะไรบ้าง	 ทุกอย่างอร่อยมากครับ!	 ขอ

ขอบพระคุณในความเอื้ออาทร	ต่อจากนั้นพวกเราแยกย้ายกันขึ้นรถตู้ที่จัด

เตรียมไว้ให้	เพื่อสะดวกในการเข้าไปในงาน

	 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าชมงาน	 “เผาเทียน	 เล่นไฟ”	 ใกล้ชิดเป็นครั้ง

แรกในชีวิต	 บรรยากาศชุ่มชื่นไปด้วยละอองฝนซึ่งถือว่าเป็นน�้าพระพุทธ

มนต์ที่สรวงสวรรค์ได้ประทานแก่ทุกคน	 เพลิดเพลินกับการชมการแสดง

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกรุงสุโขทัยใน	อดีต	ชม	แสง	สี	เสียง	

พลุ	 ตะไล	 ไฟพะเนียง	 ดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ	 มากหลายสีสันงดงามสุด

พรรณนา	 นับเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์และประเพณีลอยกระทงที่ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยและประเทศไทยได้เป็น

อนัด	ีจงึเหน็สมควรสบืสานไว้ให้อนชุนรุน่หลงัและโลกได้รูถ้งึประวัตศาสตร์
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ของมนษุยชาตทิีย่ิง่ใหญ่สืบไป	หลังชมการแสดงแล้ว	พากนัเดนิไปสกัการะ 

พ่อขุนรามค�าแหง	 มหาราช	 ตลอดเส้นทางมีกระทงวางขายอยู่มากมาย	

แล้วขึ้นรถกลับสถาบันการพลศึกษา	 เพื่อขึ้นรถบัสเดินทางกลับโรงแรม 

ชากังราวริเวอร์วิว		

วันพฤหัสบดีที่	6	พฤศจิกายน	2557

	 เวลา	5.30	น.	หลายคนไปดพูธิพีลยีาทีต้่นแม่ขีเ้หลก็	ณ	เมืองโบราณ

นครชุม	เพือ่ดพูธีิกรรมขอยอดข้ีเหล็กและดอกขีเ้หลก็ในช่วงเวลาเช้ามืด	น�า

มาแกง	เพื่อรับประทานเป็นยาสมุนไพรสุดยอดของวันเพ็ญเดือนสิบสอง	มี

สรรพคุณรกัษาสารพดัโรคตามประเพณโีบราณ	แต่มข้ีอแม้ว่าต้องเกบ็ตอน

เช้ามดื	และแกงให้เสรจ็ในวนันัน้	สรรพคณุทางยาจงึจะขลงั	ใช้เวลาประมาณ	

1	 ชั่วโมง	 ผู้ไปดูพิธีกรรมกลับโรงแรม	 อาบน�้า	 รับประทานอาหารเช้า 

ที่โรงแรม	8.30	น.	แล้วจึงขึ้นรถจากโรงแรมไปตลาดเก่านครชุม	เพื่อร่วม

พิธีเปิดงานประกวด	“แกงขี้เหล็กลีลา”	ของชาวนครชุม	เมื่อคณะของพวก

เราไปถงึ	คณะกรรมการชมุชนกล่าวต้อนรบั	และบรกิารน�า้สมนุไพร	ซึง่ระบุ

เดือนเกิดไว้ให้ทราบว่า	ใครเกิดเดือนใดควรดื่มน�้าสมุนไพรชนิดใด	เพื่อให้

เข้ากับธาตุของตน	เช่น	ผู้เขียนเกิดเดือนธันวาคม	ก็ดื่มน�้ามะตูม	และยังมี

น�้าเก๊กฮวย	น�้าดอกอัญชัน	เป็นต้น	ระหว่างดื่มน�้าสมุนไพรก็มีลูกหลานซึ่ง

เป็นนักเรียนอนุบาล	แต่งชุดกีฬาน่ารักทุกคน	 โชว์ลีลาเต้นแอโรบิก	และ

ควงห่วงฮรูาฮบุ	ให้ชมอย่างสวยงาม	หลายคนชอบใจและมอบรางวัลแก่ลกู

หลานที่น่ารักกันทั่วหน้า	ชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้	มีถึง	11	ชุมชน	

โดยแม่ครัวของแต่ละชุมชนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสวยงามแปลกตา	

ท�าให้ดโูดดเด่นงดงามยิง่ขึน้	ระหว่างกระท�าพธิแีกง	เช่น	คัว่น�า้กะทใิห้หอม	

เร่งไฟ	เตมิน�า้ตาล	ใส่ขีเ้หลก็	ชมิรส	แต่ละชมุชนต่างแสดงลลีาท่าทางหลาก
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หลายไม่ซ�้าท่ากันเลย	ดูแล้วน่ารักและเพลิดเพลิน	ชุมชนที่ส่งเข้าประกวด

ทั้งหมด	ได้แก่	1)	ชุมชนเจ้าพ่อเสือ	2)	ชุมชนคลองสวนหมาก	3)	ชุมชน

นครชุมร่วมใจ	4)	ชุมชนประชาร่วมใจ	5)	ชุมชนนครชุมพัฒนา	6)	ชุมชน

ปากคลองเหนอื	7)	ชมุชนปากคลองใต้	8)	ชมุชนปากคลองหลวง	9)	ชุมชน

พัฒนาวิมลปากคลองใต้	 (10)	ชุมชน	ปากคลองกลางพัฒนา	และ	11)	

ชุมชนรักษ์แม่ปิง	การประกวดครั้งนี้มีคณะกรรมการจากชุมชน	และหน่วย

ต่างๆ	ของจงัหวดัร่วมเป็นกรรมการตดัสิน	ส�าหรบัผูไ้ปร่วมพธิเีปิดงาน	คณะ

กรรมการอนญุาตให้เดนิชมได้	ผูเ้ป็นแม่ครวัร่วมคณะของแต่ละชมุชน	ต่าง

แต่งตวัสวยงาม	แสดงลลีาท่าทางต่างๆ	ดแูล้วเพลดิเพลนิ	สนกุสนาน	และ

น่าชม	ผู้ชนะเลิศตามล�าดับได้แก่	ชุมชนปากคลองเหนือ	ชุมชนเจ้าพ่อเสือ 

และชุมชนพัฒนาวิมลปากคลองใต้

	 หลังชมการแข่งขัน	 “แกงขี้เหล็กลีลา”	 แล้วคณะของเราเดินทางไป

อาบน�้าแร่ที่บึงพระร่วง	โดยแช่ในห้องส่วนตัว	ห้องละ	4	-	6	คน	ส่วนผู้

ไม่ลงอาบกไ็ปแช่เท้าอกีแห่งหนึง่	มทีีน่ัง่แช่เท้าโดยเฉพาะอยูใ่นทีโ่ล่งแจ้ง	มี

หลังคามุงด้วยใบตองตึงให้นั่งแช่เท้าได้กระท่อมละ	5	-	6	คน	จะแช่เท้า

อย่างเดียวหรือเดินเล่นในบ่อน�้าร้อนก็ได้	 เพราะก้นบ่อแข็งและไม่ลึกมาก

นัก	ส�าหรับผู้เขียนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไปอาบ	จึงไปนั่งแช่เท้า	รู้สึกสบาย

มาก	จากนัน้เดนิทางไปทานอาหารกลางวนัทีต่ลาดนครชมุ	เพราะหลายคน 

สั่งแกงขี้เหล็ก	ที่ประกวดไว้	แต่แกงที่ไปกินนั้นเป็นแกงที่ท�าขึ้นมาใหม่	ผู้

ใดรับประทาน	1	จานไม่อิ่มก็เติมได้ในราคา	50	บาท	พร้อมขนมตะโก้

และน�้าเย็น	

	 ตอนบ่าย	ชมสาธติการท�าพระเครือ่ง	ใครอยากได้พระเครือ่งพมิพ์รุน่

ใดก็สามารถเลือกท�าพระพิมพ์นั้นได้เอง	หลายคนจึงหัดพิมพ์พระหลังจาก 
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ท่ีวทิยากรสอนให้อย่างตัง้อกตัง้ใจ	โดยแบ่งเป็น	2	กลุม่	กลุม่ทีไ่ม่ไปดสูาธติการ

ท�าพระกไ็ปดกูารท�าข้าวตอก	ซึง่เป็นขนมโบราณ	บ้านอยูห่่างกนัไม่มากนกั 

เดิน	5	นาทีก็ถึง	ผู้เขียนไปดูสาธิตการท�าพระก่อน	แล้วจึงไปดูการท�าข้าว

ตอก	ของคุณยายประจวบเป็นป้าของมาลัย	ชูพินิจ	บ้านของคุณยายเป็น

บ้านใต้ถุนสูง	 เป็นบ้านไม้อยู่สบาย	 เล่าว่า	มาลัย	ชูพินิจมาพักครั้งคราว

เพื่อเขียนหนังสือเรื่อง	ทุ่งมหาราช	ที่นี่

	 ตอนเย็นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น	 ณ	 บ้านดิน	 ริมคลอง 

สวนหมาก	วัดพระบรมธาตุ	ขณะเดินทางฝนตกหนักมาก	อาหารมื้อเย็น

นี้มีหลายอย่าง	 และมีแกงไส้กล้วยกับหมู	 รสชาติอร่อยดี	 มัคคุเทศก์บอก

ว่าวันนี้เรากินแกงข้ีเหล็กมาต้องกินแกงกล้วย	 เพื่อไปล้างล�าไส้ให้ร่างกาย

เกิดความสมดุล	

	 ก่อนขึ้นรถไปชมการลอยกระทงสาย	 คณะเราได้ร่วมกันทอดผ้าป่า

แถว	 ตามอัธยาศัยกราบนมัสการพระศรีรัตนมหาธาตุ	 ผู้เขียนไม่เคยมี

ประสบการณ์เรื่องลอยกระทงสาย	 จึงเข้าใจผิดคิดว่ากระทงคงจะผูกด้วย

เชือกแล้วปล่อยให้ล่องลอยลงไปในแม่น�้า	 แต่จากค�าอธิบายที่ได้ทราบว่า	

กระทงสายนั้นเกิดขึ้นจากการสังเกตสายน�้าของคนที่อาศัยอยู่ริมน�้า	 เป็น

ปัญญาที่บ่มเพาะมาจากบรรพบุรุษ	 ผู้คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติมายาวนาน	

รู้ว่ากระแสน�้าในช่วงนั้นไหลไปอย่างไร	 ความแรงของการไหลเป็นอย่างไร	

จึงจะสามารถน�ากระทงสายมาลอยให้ไหลไปตามกระแสน�้า	ดูแล้วงดงาม	

ประทับใจยิ่งนัก

	 ขากลับรถผ่านสะพานข้ามแม่น�้าปิง	 รถจอดรถที่กลางสะพาน	 เพื่อ

ให้ดกูระทงสายทีล่่องลอยมาตามล�าน�า้ทัง้สองฟากของสะพาน	กระทงสาย

ด้านเหนอืน�า้ลอยมามากมาย	แสงเทียนแวววับอยูใ่นความมืดทอดยาวตลอด
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ล�าน�า้	ดชู่างสวยงามสดุพรรณนา	จงึก่อให้เกดิอารมณ์สนุทรใีนธรรมชาตอินั

เป็นศิลปะยามค�่าคืน	 ขณะที่เพลิดเพลินอยู่กับกระทงสายในแม่น�้า	 เบื้อง

บนนภาก็มีโคมลอยระยิบระยับ	 เพิ่มบรรยากาศให้ดูงดงามยามค�่าคืนทั้ง

บนผิวน�้าและบนท้องฟ้า	ทุกคนต่างส่งเสียงร้องว่า	สวยงามจริงๆ	คืนนี้จึง

นอนหลับสบาย

วันศุกร์ที่	7	พฤศจิกายน	2557

	 หลงัอาหารเช้า	เดนิทางไปจงัหวดัพษิณโุลก	ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่ง

สรวงสวรรค์	ปัจจุบันพิษณุโลกมีค�าขวัญว่า	“พระพุทธชินราชงามเลิศ	ถิ่น

ก�าเนดิพระนเรศวร	สองฝ่ังน่านล้วนเรอืนแพ	หวานฉ�า่แท้กล้วยตาก	ถ�า้และ

น�า้ตกหลากตระการ”	น่ังรถราง	3	คนั	ชมเมอืง	มมัีคคเุทศก์ท้องถิน่	(หนุม่)	

ให้การต้อนรบัและเป็นผู้บรรยาย	ในระหว่างพาชมเมืองประวติัศาสตร์ชมวดั 

และสถานที่ส�าคัญๆ	 อาหารกลางวัน	ที่ร้านเนินมะกอก	กินก๋วยเตี๋ยว	 มี

ทั้งหมูและเนื้อ	 พร้อมขนมหวาน	 ให้เลือกสั่งกันตามอัธยาศัย	 เสร็จจาก 

รับประทานอาหารแล้ว	แวะซื้อของฝาก	เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

	 กิจกรรมทัศนศึกษาที่ชมรมผู้สูงอายุฯ	จัดแต่ละครั้งได้รับความสนใจ

จากสมาชิกเป็นอย่างมาก	 เพราะได้ทั้งความเพลิดเพลิน	 สนุกสนาน	 ได้

ท�าบญุและได้ความรู้	เช่น	ครัง้นี้ก็ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม	ได้รับความรู้

ทางประวตัศิาสตร์เพ่ิมข้ึน	ได้พบเหน็โบราณสถาน	โบราณวตัถ	ุของจงัหวดั 

ส�าคัญๆ	ในประเทศอย่างใกล้ชิดถึง	3	จังหวัด	ได้มมุมองที่ประทับใจใหม่ๆ	

ทีม่ต่ีอชวีติทียั่งเหลอือยู	่ดงันัน้	โอกาสหน้าถา้ท่านใดต้องการมชีวีติทีร่่าเรงิ	 

สดใส	กค็วรหาโอกาสไปร่วมกบักจิกรรมของผูส้งูอายฯุ	ต่อไป	ชมรมผูส้งูอายฯุ 

ขอขอบคุณทุกคนมา	ณ	โอกาสนี้	สวัสดีครับ

 


