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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก งานสารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-258-4007

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
วันอาสาฬหบูชา
เดือนแปดขึ้นสิบห้าค�่ำตามประวัติ
บ่งบอกชัดรัตนตรัยในศาสนา
พุทธ ธรรม สงฆ์ ก่อเกิดก�ำเนิดมา
ศาสดาพระพุทธองค์ทรงยินดี
โกณฑัญญะคือพระสงฆ์เป็นองค์แรก
ไม่ผิดแผกการฝึกฝนจนสุขขี
ปฏิบัติตนฝึกฝนนานพ้นปี
ด้วยบารมีจึงพบทางสว่างงาม
ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
ธรรมแห่งพุทธธรรมแรกแห่งตรัยสาม
ออกเผยแพร่หลักธรรมทั่วเขตคาม
จิตใจงามจึงก่อเกิดประเสริฐคน
วันอาสาฬหบูชาพาไปวัด
ร่วมจัดตักบาตรฟังธรรมตามเหตุผล
รับศีลฟังเทศน์ปฏิบัติตน
ให้หลุดพ้นความไม่ดีที่เกาะใจ
(บัวกันต์ วิลามาศ-ประพันธ์)

วันที่ 20 กรกฎาคม
วันเข้าพรรษา
ถึงเดือนแปดแรมหนึ่งค�่ำจดจ�ำไว้
ประเพณีไทยเข้าพรรษาพาเลื่อมใส
นิยมบวชจ�ำพรรษาของชายไทย
ประพฤติตนฝึกวินัยใจมั่นคง
พระอยู่วัดปฏิบัติธรรมตามหน้าที่
สงบดีส�ำรวมงามตามกิจสงฆ์
ละกิเลสตัณหาพาใจจง
ไม่ธุดงค์ค้างคืนแดนอื่นใด
เข้าพรรษาพาไปวัดตัดกิเลส
ฟังพระเทศน์ฟังธรรมน�ำสมัย
ถวายของแด่พระสงฆ์ด้วยจงใจ
วันต้นไม้แห่งชาติประกาศมา
ถวายผ้าอาบน�้ำฝนคนประเสริฐ
รับศีลเถิดชาวพุทธหยุดตัณหา
วันเข้าพรรษามาถึงอีกหนึ่งครา
อย่ารอช้ารีบท�ำบุญเกื้อหนุนธรรม
(บัวกันต์

วิลามาศ-ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว
รศ. ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว
เป็นศิษย์เก่าอ�ำนวยศิลป์ รุ่นสิงห์ผยอง (รุ่น 51 เข้าปี พ.ศ.2519) ได้รับ
รางวัล “คนดีศรีอ�ำนวยศิลป์” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี การ
ก่อตัง้ โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรตินกั เรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์
ที่ประสบความส�ำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ
ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนเป็นที่ยอมรับในสายงาน
ต่างๆ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นการคัดเลือก ประกอบด้วย นายอานันท์
ปันยารชุน ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน นายดิเรก อิงคนันท์ พล.อ.อ.ณ พฤษภ์
มัณฑะจิตร ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร นางเพชรชุดา เกษประยูร และ
นายสมบัติ อนันตรัมพร โดยได้รางวัลจากอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปัน
ยารชุน ณ โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
มศว ร่วมลงนาม มหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการเพื่อสังคม
นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจโครงสร้างพืน้
ฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการต้นแบบพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในรูปแบบ Social Enterprise : SE ในพื้นที่
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 และโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบก จังหวัดราชบุรี กับ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร หัวหน้า
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม
และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ผู้น�ำธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานด้านสังคม
ชุมชนและสิง่ แวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างเหมาะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สม และเป็นโครงการต้นแบบ Social Enterprise อย่างเป็นรูปธรรม ก่อ
ให้เกิดความเข้มแข็งภายในสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และตัวแทนจากคณะต่างๆ
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย FANYA XUEYUAN เมือง
คุณหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางในการส่ง
นักศึกษาจากประเทศจีน เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ทัง้ การร่วมมือด้าน
หลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัย การส่งนิสิตเข้ามาฝึกปฏิบัติและการศึกษา
ต่อด้านปริญญาโท ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยและอาคาร
เรียนคณะต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนหลายศาสตร์สาขาแบบบูรณาการ
ศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
หลักสูตรชีวการแพทย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาล
ของคณะพยาบาลศาสตร์ การเรียนการสอนทางวิชาชีพแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบ�ำบัดของคณะสห
เวชศาสตร์ หลักสูตรการผลิตยาและร้านจ�ำหน่ายยาของคณะเภสัชศาสตร์
เป็นต้น ซึง่ นักศึกษาชาวจีนมีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทย จึง
มีโครงการทีจ่ ะส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
และเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีศักยภาพและมีชื่อเสียงใน
ประเทศจีน จึงอยากเข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอน หลักสูตรการ
ศึกษาทีม่ สี อนในประเทศไทยบางคณะ เช่น คณะสหเวชศาสตร์ซงึ่ ประเทศ
จีนยังไม่มกี ารเรียนการสอนและผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนี้ จึงมีความสนใจเป็น
อย่างยิ่ง
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ ขอขอบคุณ ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ในการบรรยายเรื่อง
เมลาโทนิน : สารชะลอความแก่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ให้สมาชิก
เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของเมลาโทนินในชีวิตประจ�ำวัน
ชมรมฯ ขอขอบคุณ บริษัทออร์กรีน ที่น�ำผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ำมัน
มะพร้าวสกัดเย็น ไปมอบให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ ที่เกิดในเดือน
มิถุนายน และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2559
ชมรมฯ ขอขอบคุณ ครอบครัวลิ่มทอง ที่มอบเงินให้ชมรมฯ
จ�ำนวน 10,000 บาท ในโอกาสที่ท�ำบุญครบ 100 วัน อ.เกยูร ลิ่มทอง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ. ดร. สุดใจ
เหล่าสุนทร เพื่อระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 5-9
กันยายน 2559 สมาชิกท่านใดที่ต้องการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่
ยังอยู่ในสภาพดีขอให้น�ำมามอบให้ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป
โดยแจ้งให้ชัดเจนว่าบริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว เพื่อด�ำเนินการคัดแยก
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ข้าราชการ
ที่มีอายุครบ 84 ปี จ�ำนวน 25 ท่าน ในวันอังคารที่ 6 กันยายน
http://seniorclub.swu.ac.th
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2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อ
เนื่อง ห้องแปดเหลี่ยม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์
2. ผศ. เลิศ ชูนาค
3. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์
4. ผศ. วิชิต โชติกธีรกุล
5. รศ. เสาวนี อินทรภักดี
6. ศ. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์
7. ผศ. ทองคํา ธูปสุวรรณ
8. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์
9. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
10. ผศ. โสภัณ วีรชัย
11. อ. จํารัส เสรีพันธุ์
12. รศ. วารุณี วงษา
13. รศ. สมจิต สมัตถพันธุ์
14. ศ. ดร. ประเสริฐ วิทยารัฐ
15. รศ. หทัย ตันหยง
16. ศ. ดร. จรรจา สุวรรณทัต
17.รศ. ผกา แสงสุวรรณ
18. รศ. ดร. ลาวัลย์ พลกล้า
19. รศ. สีอุไร จิปิภพ
20. รศ. ดร. ธวัช บุรีรักษ์
21. อ. สุทัศน์ ชูใหม่
22. รศ. ชม ภูมิภาค
23. ผศ. ลดาวัลย์ นุตสติ
24. อ. อนงค์ สินสิริ
25 อ.ปรีดา รอดโพธิ์ทอง
ก�ำหนดการดังต่อไปนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.30 - 09.50 น. ผศ. สุพนิ ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แด่อาจารย์อาวุโส
10.00 - 10.15 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.15 - 10.30 น มอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่อาจารย์อาวุโส
10.40 - 11.00 น. ผู้แทนอาจารย์อาวุโสกล่าวขอบคุณ
11.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและ สันทนาการ
6
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ชมรมฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดิน
หนองแสง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ดัง
ก�ำหนดการ
วันที่ 27 กันยายน 2559
07.00 น. รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
10.30 น. เข้าที่พัก
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นมัสการพระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รับศีล และเริ่มการอบรม
17.00 น. พักรับประทานน�้ำปานะ (ศีล 8)
18.30 น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิตอบปัญหาธรรม
21.00 น. พักผ่อน (นอนห้องละ 2 คน)
วันที่ 28 กันยายน 2559
04.00 น. ทําภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ฟังการบรรยาย ปฏิบัติธรรม
17.00 น. พักรับประทานน�้ำปานะ (ศีล 8)
18.30 น. ปฏิบัติธรรม ตอบปัญหาธรรม
21.00 น. พักผ่อน
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันที่ 29 กันยายน 2559
04.00 น. ทําภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
07.00 น. อาหารเช้า
09.30 น กราบลาพระอาจารย์มานพ อุปสโม
10.30 น. ซื้อของในตลาดจันทบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ออกเดินทางกลับ มศว
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางคนละ 2,500 บาท (ค่าอาหารของศูนย์ ค่าน�ำ 
้
ค่าไฟ ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าผ่ม ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลาง
วัน) การแต่งกาย : กางเกงขายาวด�ำ / กระโปรงยาวด�ำ / ผ้าถุงด�ำ เสื้อ
สีขาว การปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ มีเก้าอี้ให้นั่งถ้าไม่สะดวกนั่งกับพื้น
แจ้งชื่อกับนางสาวนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร. 08 1489 5501 นางสาว
อุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 09 0917 3993 โอนเงินเข้าบัญชีทัศนศึกษา
สว 6251-6 รับสมัครจํานวน 40 คน หรือ ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ โทร
081 855 3268 โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 032425367-8 ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-2-09606-7
เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฝาก
แจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�ำการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง ให้ท�ำเรื่อง
เบิกจ่ายตรง เพื่อสะดวกในการใช้ยาบางชื่อ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
8
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081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
 ªÁÃÁ¼Ù้ÊÙ§ÍÒÂØ ÁÈÇ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁàÊÕÂã¨¡Ñº ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¤§ÍØ·ÑÂ¡ØÅ à¹×èÍ§¨Ò¡¤Ø³¾‹ÍÊÁÇÃÃ³ ÊØ·¸Ô¹¹· ¤Ø³¾‹Í¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ¾Ç§¼¡Ò 
¤§ÍØ·ÑÂ¡ØÅ  ได้àÊÕÂªÕÇÔμด้ÇÂâÃ¤ªÃÒ àÁ×èÍÇÑ¹àÊÒÃ ·Õè  4 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  2559
ÊÇ´¾ÃÐÍÀÔ¸ÃÃÁ ÇÑ¹·Õè 11 - 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559 »ÃÐªØÁà¾ÅÔ§ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 
13 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559 àÇÅÒ 13.00 ¹. ³ ÇÑ´¡Ð¾Ñ§ÊØÃÔ¹·Ã μíÒºÅ·Ñºà·ÕèÂ§ 
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´μÃÑ§
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มิลนิ ทสูต
เนื่องจาก รศ.ประพิณ มิลินทสูต ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2559 สวดพระอภิธรรม วันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ วัดธาตุทอง
พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณมาลี  สอนดา

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรม
1. ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
2. อ. ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์
3. คุณสมภัทร์  เสนะวงค์
4. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
5. รศ. ดร. ธวัช  บุรีรักษ์
6. ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
7. ผศ. สุพิน  ทองธานี
8. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
9. รศ. ชวลี  ดวงแก้ว
10. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
11. คุณเกษม  สุนันทเกษม
12. ผศ. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์
13. รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง
14. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
15. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง
16. คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์
17. ผศ. นิรดา  จันทรรัตน์
18. รศ. ดร.อรพรรณ  พรสีมา
19. ผศ. วินิจ  วงศ์รัตนะ  
20. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ
21. อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร
22. รศ. เรณู  ศรส�ำราญ
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกรกฎาคม
พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ

1. รศ. ชวี  เกาชวัต
3. ผศ. ปริญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. รศ. ประสงค์  รายณสุข
7. คุณปรีดา  อ้วนล�่ำ
9. รศ. ดร. รวีวรรณ  ธุมชัย
11. อ. ทัศนีย์  อินทรประสิทธิ์
13. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
15. รศ. เกษร  พะลัง
17. รศ. ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร
19. รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา
21. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ
23. อ. เสงี่ยม  วิไลนุวัตน์
25. อ. นงเยาว์  กอสนาน
27. อ. กนกพร  มหากนก
29. ผศ. ดร. อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์
31. รศ. วิริยา   สุขวงศ์
http://seniorclub.swu.ac.th

พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. รศ. ดร.วิจิตร  สินสิริ
4. ผศ. อลิศรา  เจริญพานิช
6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์
8. อ.สิริวรรณ  ฉันทะสานนท์
10. ผศ. ฉวี  ชัยมงคล
12. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา
14. คุณปรีชา  ศิริรัตน์
16. อ. ประพันธ์  ศรีสุตา
18. คุณพิสิทธิ์  แต้มบรรจง
20. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
22. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
24. อ. ผุสดี  ไชยชนะ
26. ผศ. วิมลศิริ  ร่วมสุข
28. คุณเจริญ  แสงสุริศรี
30. ผศ. ยืน  ปาระเคน
32. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

คุณจรวยพร  อุไรพงษ์
รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล
อ. ศุภาณัฐ  หงษ์ทองค�ำ
รศ. เรณู  ศรส�ำราญ
ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์
รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
ผศ. ดร. พรหมธิดา  แสนค�ำเครือ
ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
ผศ. เจียมศักดิ์  พานิชชัยกุล
รศ. วันดี  ศรีสวัสดิ์
ผศ. ดร. กาญจนา  หาสิตะพันธุ์

55. ผศ. ญาณิสา  บูรณะชัยทวี
57. รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
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34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

คุณสมพร  อ่วมพันธ์
คุณฐิตาพร  รอดวรรณะ
อ. ดร. สธญ  ภู่คง
อ. เพชรรัตน์  ประจงจิตร
ผศ. วิบูลลักษณ์  สารวิจิตร
คุณจุรีย์  เลาหพงษ์
รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช
อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร
อ. พรพรรณ  เลิศทวีสินธุ์
ผศ. กวี  วรกวิน
อ. เพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร

56. อ. ประพาฬ  เฟื่องฟูสกุล
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พระนิพนธ์ที่ 19
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ภาวะทางใจที่เกิดขึ้นทุกๆ อย่าง เกี่ยวแก่วีธีคิด หรือทางที่คิดเป็น
ส�ำคัญ คือ สุดแต่จะใช้ความคิดไปในทางไหน หรือดังค�ำที่พดู กันว่า สุดแต่
จะมองในแง่ไหน ในแง่ดีหรือแง่ร้าย พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง
และแก่ผู้อื่น ย่อมมองไปได้หลายแง่
ทางพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่า สอนให้มองในแง่ของความจริงเป็น
อย่างไร ผิด ถูก ชั่ว ดี มีโทษมีคุณอย่างไร ตามที่เป็นจริง เมื่อพบความ
จริงแล้ว ก็ถึงวาระว่าจะใช้ความคิดอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์ขึ้นมา

1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : 10 ข้อดีของการนอนก่อน 4 ทุ่ม
2
นพ. กฤษดา ศิรามพุช

อดนอน นอนดึก ท�ำร้ายสุขภาพสุด ๆ แต่ถ้าเปลี่ยนมานอนให้เร็ว
ขึ้น จะได้รับประโยชน์เป็นของขวัญจากธรรมชาติ
มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ พี ฤติกรรมนอนดึก กว่าจะเข้านอนก็หลังเทีย่ ง
คืนไปแล้ว จะเป็นเพราะต้องท�ำงานหนัก รถติด ติดประชุม หรือไปสังสรรค์
กับเพื่อนก็ตาม แต่การนอนดึกแบบนี้ไม่ดี จึงอยากชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยควรจะเข้านอนก่อน 4 ทุ่มจะดีที่สุด
เพราะอะไรนะหรือ? ไปฟังค�ำตอบจาก นพ. กฤษดา ศิรามพุช ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
โดย นพ.กฤษดา เล่าให้ฟังถึงผลเสียของการนอนดึกว่า ท�ำให้ 5
อวัยวะหลักเสื่อมเร็วขึ้น ทั้ง สมอง หัวใจ หลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ และ
ภูมิคุ้มกันร่างกาย แต่ถ้าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นคนนอนเร็วขึ้น ตั้งแต่
4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงก่อนเที่ยงคืน ซึ่งเป็นนาทีทอง ก็จะช่วยให้มีสุขภาพ
ดีขึ้นถึง 10 ประการ แบบนี้เลย
1. สมองสร้างเคมีสุข อย่างที่รู้ว่า สมองเป็นหัวเรือใหญ่ในการ
แจกงานให้อวัยวะต่าง ๆ แม้แต่เวลานอนก็ยังมอบรางวัลให้ร่างกาย ทั้ง
เคมีนิทรา (เมลาโทนิน), เคมีสุข (ซีโรโทนิน) และฮอร์โมนเพศ แถมยัง
มีเคมีบ�ำรุงออกมาควบคุมระบบในตัวเราให้ท�ำงานราบรื่น ตื่นขึ้นมาอย่าง
สดชื่น สร้างเกราะป้องกันอาการป่วยได้ด้วย
2. สร้างเคมีหนุ่มสาว ปกติแล้ว เคมีหนุ่มสาวที่เรียกว่า “โกรท
ฮอร์โมน” จะค่อย ๆ ลดลงตามวัย รวมทัง้ การนอนดึกก็ทำ� ให้โกรทฮอร์โมน
2  ผู้อำ�นวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
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น้อยลงไปด้วย แต่ถา้ เราเข้านอนเร็ว สักราว 4 ทุม่ สมองจะช่วยผลิตโกรท
ฮอร์โมนธรรมชาติให้ สรุปว่ายิ่งเราหลับไว หลับสนิท เราก็ยิ่งดูอ่อนเยาว์
นะ
3. ความจ�ำดีขึ้น การศึกษาจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA)
ระบุว่า คนที่นอนหลับได้แค่ราว 4 ชั่วโมงต่อคืน ติดต่อกันนาน ๆ มีผลต่อ
ความจ�ำ, สมาธิและอุบัติเหตุมากขึ้น นั่นก็เพราะเวลาเรานอน สมองจะมี
กลไกช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกอีเมลขยะออกไป แต่ถ้าเราอดนอน
เราจะรู้สึกมึน ลืมง่าย หรือไม่ก็ลิ้นพันกัน คิดอย่างพูดอย่าง ดังนั้น ต้อง
นอนให้เต็มอิ่มจะได้เป็นการชาร์จแบตให้สมอง พร้อมรับความจ�ำใหม่ ๆ   
4. คุมความดันโลหิตได้ การนอนหลับเร็วจะช่วยให้ระบบประสาท
อัตโนมัติทั้งหลาย และกลไกทางชีววิทยาที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋ว
ท�ำงานซับซ้อน ช่วยควบคุมหัวใจ และความดันโลหิตให้สงบลง ไม่แกว่ง
ขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนตื่นนอน
5. ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ คนก็เหมือนเครื่องยนต์
ท�ำงานมาหนักก็ตอ้ งหยุดพักบ้างจริงไหม ซึง่ การนอนก็เหมือนเข้าอูซ่ อ่ มรถ
ช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอ ช่วยให้สมองได้พักผ่อน กล้ามเนื้อคลายตัว
หัวใจสงบขึ้น ความดันลดลง
6. ลดความเสีย่ งโรคอ้วน ท�ำไมนะหรือ? ก็เพราะถ้าเรานอนเร็ว
จะท�ำให้เราไม่หิวกลางดึกจนกินดุตามมาไงล่ะ นอกจากนั้น ยังมีกลไกดับ
หิวด้วยการสร้างเคมีดับหิวขึ้นมา ท�ำให้การนอนเร็วช่วยคุมน�้ำหนักตัวได้ดี
กว่า อีกทั้งยังกระตุ้นเตาเผาในร่างกายให้ท�ำงานได้ดี ช่วยให้ไม่อ้วนง่าย
ไม่สร้างเคมีเก็บไขมันมากด้วย
7. มีความสุขง่ายขึ้น ยิ่งอดนอนสมองของเราก็ยิ่งอึมครึม ท�ำให้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขาดสมาธิ ความจ�ำก็ไม่ดี อะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยก็หงุดหงิด
อารมณ์เสียแล้ว แล้วจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะ แต่ถ้าเราลองนอนให้เร็ว
ขึ้น เราจะได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ร่างกายและสมองได้พักผ่อน ความจ�ำดี มี
สมาธิ มองอะไรก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นจริง ๆ นะ
8. ได้ลา้ งพิษ เวลาทีเ่ รานอนจะเป็นช่วงเวลาทีอ่ วัยวะอย่าง ตับ ไต
ล�ำไส้ ซึง่ เป็นอวัยวะทีช่ ว่ ยล้างพิษท�ำงานได้ดขี นึ้ ลองสังเกตดูสิ ถ้าใครชอบ
อดนอน หรือนอนดึก นอกจากหน้าตาดูหม่นหมองแล้ว ยังมีปัญหาท้องผูก
ด้วย นั่นเพราะส่วนหนึ่งของพิษมาจากการนอนดึก เพราะฉะนั้น สาว ๆ
ที่ชอบปวดรอบเดือนบ่อย ๆ ให้นอนให้เร็วขึ้น จะช่วยคุมเคมีปวดได้มาก
9. ไม่เสี่ยงโรคก�ำเริบ เครื่องยนต์ที่ท�ำงานเกินเวลาก็เสียได้ นับ
ประสาอะไรกับมนุษย์ทไี่ ม่ยอมพักผ่อน ไม่ยอมหลับยอมนอน ความเหนือ่ ย
ล้าอ่อนเพลียก็อาจท�ำให้โรคที่พกอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ พากันแผลงฤทธิ์
ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันสูง เบาหวาน
ภูมิแพ้ โรคเครียดซึมเศร้า และโรคมะเร็ง
10. ช่วยป้องกันความแก่ ไม่อยากแก่รบี ชวนกันนอนตัง้ แต่หวั ค�ำ 
่
เพราะแค่นอนก็ช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาว และช่วยให้สนิมทั้งหลายไม่
ท�ำร้ายร่างกายก่อนวัยอันควร จึงป้องกันความเสื่อมชราได้ด้วย
ข้อดีของการเข้านอนเร็วมีมากขนาดนี้ รีบปรับพฤติกรรม
ของตัวเอง เพราะนี่แหละคือรางวัลจากธรรมชาติที่ต้องไขว่คว้า
กันเอง เคล็ดลับเติมวิตามินจากธรรมชาติแบบนี้ไม่ต้องไปหา
ที่ไหนไกลเลย
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พลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
ดร.พรรณี บุญประกอบ

3

พลังจิตคืออะไร จ�ำเป็นต่อชีวิตหรือไม่ คนที่มีพลังจิตมากๆ จะ
เป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าคนอื่นๆ หรือไม่ และเราจะมีพลังจิตมากๆ ได้
อย่างไร ผู้เขียนขอตอบค�ำถามโดยอ้างอิงมาจากการได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
พลังจิตที่เรากล่าวถึงนี้ก็คือ ผลผลิตจากการท�ำสมาธินั่นเอง การท�ำ
สมาธิมจี ดุ ประสงค์เพือ่ สะสมพลังจิต สมาธิมี 2 อย่าง คือ สมาธิธรรมชาติ
กับ สมาธิทสี่ ร้างขึน้ ทุกคนล้วนมีสมาธิกนั ทัง้ นัน้ สังเกตจากทุกคนจะมีการ
พักผ่อนนอนหลับ เมื่อตื่นขึ้นมา จะรู้สึกหายเหนื่อย มีพลังในการท�ำงาน
เกิดขึ้น เป็นพลังจิตที่ได้จากสมาธิธรรมชาติ โดยสมาธิธรรมชาติก็ให้ผล
ตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงพอ ได้มาก็ใช้ไป ไม่อยู่คงทน เกิดขึ้นสลายตัว
ไปในการใช้งาน จึงจ�ำเป็นต้องมาท�ำสมาธิที่สร้างขึ้น เพราะสมาธิที่สร้าง
ขึ้นจะเป็นพลังหลักที่ฝังสนิทติดอยู่ที่ใจของเราตลอดไป ไม่มีการสูญสลาย
สมาธิที่สร้างขึ้นนี้ จะแบ่งเป็นพลังหลัก 60 % ซึ่งพลังหลักนี้จะเก็บสะสม
ไปข้ามภพข้ามชาติ สังเกตได้จากคนบางคนท�ำสมาธิไม่เท่าไรก็สงบนิ่งมี
พลังจิตมากเป็นเพราะพลังจิตทีส่ ะสมมาในอดีตชาติ ส่วนอีก 40 % ทีเ่ หลือ
เรียกว่าพลังเฉลีย่ ซึง่ พลังส่วนนีเ้ ป็นพลังทีเ่ ราเอามาใช้ในการท�ำงานในชีวติ
ประจ�ำวัน เป็นพลังที่เพิ่มเติมจากสมาธิธรรมชาติ ให้สามารถท�ำงานได้ดี
ขึ้น คนที่มีพลังจิตมากจะแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต และสามารถเผชิญหน้า
3 ประวัติการศึกษาทางธรรม - ครูสมาธิ รุ่น 21 อาจาริยสา รุ่น 7/2 สมาธิ
ชั้นสูง รุ่น 1 และ อุตมสาสมาธิ รุ่น 1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท
101 กรุงเทพฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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กับสภาวะวิกฤติได้ดีกว่าคนอื่น
การนั่งสมาธิจึงไม่ใช่เป็นการท�ำ  เพื่อความสงบ เพื่อความสุข เพื่อ
ให้สบายใจ จริงๆ แล้วสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นผลที่เกิดจากสิ่งที่ได้จากการนั่ง
สมาธิ คือ พลังจิตของเรานั่นเอง
พลังจิตของเรานัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญ แต่เราอาจไม่รจู้ กั มันดีพอ หรือยังไม่
ให้ความส�ำคัญกับมันมากพอ หลายๆเรื่องเป็นสิ่งที่เรารู้ แต่ถ้าใจของเรา
ไม่มีก�ำลังพอ เราก็ท�ำไม่ได้ หรือไม่ประสบความส�ำเร็จ เช่น ทุกคนต่างรู้
ว่าอะไรทุกข์ อะไรสุข แต่ท�ำไมเราไม่สามารถจะโยนทุกข์ทิ้งไปแล้วเก็บแต่
สุขเอาไว้ ค�ำตอบคือ ใจของเราไม่มีก�ำลังพอ เราไม่สามารถโยนทุกข์ทิ้งไป
จากใจได้ หรือ เราอาจไม่สามารถห้ามใจเราท�ำสิง่ ไม่ดบี างอย่างได้ เพราะ
ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่รู้ แต่เป็นเพราะใจไม่มีก�ำลัง
การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นการเพิ่มพลังจิต หรือก�ำลัง
ใจของเรา เมื่อท�ำจิตให้เป็นสมาธิมากครั้งเท่าใด พลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ
ครั้ง เมื่อเรามีพลังจิตมากขึ้น เราก็จะมีสติรอบคอบขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น
มีเมตตามากขึ้น เมื่อใจมีก�ำลังพอ เราก็สามารถหยุดความทุกข์ได้ หยุด
การกระท�ำที่ไม่ดีได้ และมีความสุขเพิ่มขึ้น
สมาธิคืออะไร สมาธิ หมายถึง การที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว
เหตุใดจึงต้องท�ำสมาธิ คนทุกคนต้องมีพลังจิตจึงจะท�ำงานส�ำเร็จ ยิง่
มีพลังจิตสูง การท�ำงานยิ่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่ขาดพลังจิต
จะไม่พบความส�ำเร็จ ถ้าขาดพลังจิตมากจะเป็นโรคประสาทได้
ประโยชน์ของการท�ำสมาธิ มี 12 ข้อ กล่าวคือ
1. ท�ำให้หลับสบายคลายกังวล
2. ก�ำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
3. ท�ำให้สมองปัญญาดี
4. ท�ำให้มีความรอบคอบ
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5. ท�ำให้ระงับความร้ายกาจ
6. บรรเทาความเครียด
7. มีความสุขพิเศษ
8. ท�ำให้จิตใจอ่อนโยน
9. กลับใจได้
10. เวลาสิ้นลมพบทางดี
11. เจริญวาสนาบารมี
12. เป็นกุศล
การท�ำสมาธิท�ำอย่างไร
1. ท�ำได้ทั้ง 4 อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน แต่ควรเน้น 2
อิริยาบถหลัก คือ เดิน กับ นั่ง การท�ำสมาธิด้วยการเดิน เรียกว่า เดิน
จงกรม “ให้เอามือขวาจับมือซ้ายทับไว้ทหี่ น้าท้อง เดินไป - กลับ ตามทาง
ยาวที่ก�ำหนด เพื่อให้ได้ผลควรเดินจงกรมให้เป็นการต่อเนื่องประมาณ 30
นาที ก่อนจะนั่งสมาธิ” การนั่งสมาธิเป็นการนั่งขัดสมาธิ “เป็นอิริยาบถที่
ให้ความส�ำเร็จมากกว่าอิรยิ าบถอืน่ ... ในแบบทีพ่ อดีและถูกต้องคือ การนัง่
แบบที่พระพุทธเจ้าได้ส�ำเร็จ คือ นั่งขาขวาทับขาซ้าย มือขวาหงายทับมือ
ซ้ายวางไว้บนตัก ตั้งกายให้ตรง แล้วหลับตาแต่พอดี” ส่วนบางคนจะนั่ง
พับเพียบหรือนัง่ หย่อนเท้าลงข้างล่างนัน้ ก็อนุโลมให้ทำ� ได้ในบางคนทีน่ งั่ ขัด
สมาธิไม่สะดวก การนั่งสมาธิควรท�ำสม�่ำเสมอทุกวัน ครั้งละประมาณ 30
นาที
2. การวางใจ(จิต)ในขณะท�ำสมาธิ
ขั้นตอนแรกของการวางใจ คือ การบริกรรม “การบริกรรมคือการ
ตัดอารมณ์อื่นทั้งหมดทิ้งให้เหลือเพียงอารมณ์เดียว การใช้คำ� บริกรรมนั้น
จะใช้ พุทโธ หรืออะระหัง หรือนะโม ก็ได้ แต่ถ้าจะบริกรรมค�ำไหนก็ให้
บริกรรมค�ำนั้นอย่าเปลี่ยนแปลง” พระอาจารย์หลวงพ่อแนะน�ำให้ใช้ค�ำ
บริกรรม “พุทโธ” ด้วยเหตุผลที่ว่า พุทโธ แปลว่า บริสุทธิ์ ตื่นจากหลับ
จะเป็นใครก็ได้ ที่จะนึกว่าพุทโธ ไม่ขัดข้องเป็นกลางของทุกคน”
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขั้นตอนที่สองของการวางใจ คือ การวางใจไว้ ณ ฐานที่ตั้งของจิต
ส�ำหรับฐานที่ตั้งของจิตนั้นก�ำหนดให้เลือกได้ 5 ฐานคือ หน้าผาก เฉพาะ
หน้า อกเบื้องซ้าย ปลายจมูก และสะดือ(ระหว่างท้องน้อย) ในช่วงแรก ๆ
อาจใช้วิธีลองก�ำหนดไปในแต่ละฐาน และลองสังเกตว่าวางที่ฐานนี้แล้ว
การท�ำสมาธิสงบดีหรือไม่ และเมื่อเลือกได้แล้วไม่ควรย้ายไปที่อื่น เพื่อฝึก
ให้เกิดความช�ำนาญ การท�ำสมาธิแต่ละครัง้ จะสามารถผลิตพลังจิตเข้าไป
สะสมไว้ที่จิต นานเข้าก็จะถูกสะสมเป็นกลุ่มก้อน ชีวิตจะมีความมั่นคง
เพราะว่าจิตจะเป็นอัตโนมัตคิ อยช่วยเหลือในเวลาคับขัน เข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเป็นอย่างมาก
กล่าวโดยสรุปก็คอื พลังจิตนัน้ ทุกคนมีอยูแ่ ล้วโดยธรรมชาติ แต่วา่ ไม่
เพียงพอต่อการด�ำเนินชีวิต จึงควรต้องมีการท�ำเพิ่มเติมด้วยการท�ำสมาธิ
ซึ่งอาจท�ำได้ทั้ง 4 อิริยาบถ โดยอิริยาบถที่เป็นหลักก็คือการเดินจงกรม
และการนั่งสมาธิซึ่งมีวิธีการท�ำดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น และผลจากพลังจิต
ที่เกิดขึ้นจะน�ำประโยชน์มาสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างดียิ่งเกินความคาดหมาย ถ้า
ท่านอยากพิสูจน์ก็ควรมาลองท�ำดู
( ที่มา: หนังสือ “หลักสูตรครูสมาธิ” เล่ม 2 และหลักสูตรครูสมาธิชั้นสูง ของพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
บรรยาย ณ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 การประชุมประจ�ำเดือน
ของชมรมฯ
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พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร

4

ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่คาดฝัน ส�ำหรับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกย่าน
บางรัก สถานทีจ่ ดั แสดงชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวกรุงในยุคเก่าก่อน ทีอ่ ยูด่ ๆี
ก็จะมีตึกสูง 8 ชั้นมาตั้งอยู่ข้างๆ ร้อนถึง รศ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
อินสาท-สอาง ซึ่งสนับสนุนกิจการของพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวในทุกด้าน ต้อง
ร่อนจดหมายถึงผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่ ขอความร่วมมือสนับสนุน
การขยายเขตภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ หรือสรุปอย่างสั้นๆ ว่าขอให้ช่วยซื้อ
ทีด่ นิ ดังกล่าวก่อนจะมีการลงมือปลูกสร้างตึก ซึง่ เจ้าตัวมองว่าจะส่งผลกระ
ทบในแง่ลบหลายประการ แต่ปัจจุบันยังไร้ค�ำตอบ
เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไป และแนวโน้มไปในทิศทาง
ไหน ลองพิจารณา
หวัง 40 ล้าน ซื้อ “ภูมิทัศน์” คืนบางกอก
ก่อนอื่นต้องท�ำความรู้จักกับพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ซึ่ง
ประกอบด้วยทีด่ นิ ตามโฉนด 2 แปลง รวม 1-0-6 ไร่ เป็นของตกทอดตัง้ แต่
บรรพบุรุษมาจนถึงมารดาของ รศ.วราพร คือ นางสอาง สุรวดี (ตันบุญ
เต็ก) เมื่อท่านถึงแก่กรรม ตัวบ้านจึงถูกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยความ
สนใจส่วนตัวในด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทัง้ ต้องการรักษาสถาปัตยกรรมและ
ข้าวของเครื่องใช้อันล�้ำค่าของชาวบางกอกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
พิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอกจึงถือก�ำเนิดขึน้ และอยูค่ กู่ บั ชาวบางรักตลอด
มา กระทั่งไม่กี่เดือนมานี้ มีข่าวว่าเจ้าของที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเดิมให้
4  มติชนรายวัน 10 พ.ค. 59
http://seniorclub.swu.ac.th
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โรงงานรีไซเคิลกระดาษเช่าพืน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะขายทีด่ นิ ไม่นานโรงงาน
ดังกล่าวก็ยา้ ยออกไป พร้อมๆ กับเจ้าของรายใหม่ทไี่ ด้ยนื่ เอกสารขออนุญาต
กรุงเทพมหานครในการสร้างอาคารสูง 8 ชัน้ โดยจะลงมือก่อสร้างเร็วๆ นี้
สร้างความตกใจให้แก่ รศ.วราพรอย่างมาก เพราะตึกดังกล่าวจะบดบังภูมิ
ทัศน์ของพิพธิ ภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร
อนุรักษ์อีกด้วย จึงอยากให้ กทม. ซื้อที่ดินดังกล่าวไว้เอง
“หนักใจมาก เพราะถ้าตึกสร้างเสร็จจะเป็นอาคารคอนกรีตขนาด
ใหญ่ที่บดบังภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์แทบจะสิ้นเชิง จากเดิมที่มีความสง่า
งาม โปร่งโล่งและร่มรืน่ ด้วยต้นไม้ เข้ามาแล้วจะรูส้ กึ ได้เลยว่าเย็นสบายกว่า
ข้างนอก ซึง่ ในกรุงเทพฯน่าจะต้องมีปอด มีพนื้ ทีส่ เี ขียวแบบนี้ อีกอย่างหนึง่
ทีห่ ว่ งคือผลกระทบต่ออาคารต่างๆ ในพิพธิ ภัณฑ์ซงึ่ เป็นสถาปัตยกรรมเก่า
แก่ เลยอยากขอให้กรุงเทพมหานครช่วยซื้อที่ดินผืนนี้ไว้ คิดว่าต้องใช้เงิน
ราว 30-40 ล้านบาท ซึ่งคงไม่กระทบต่องบประมาณมากนัก พื้นที่ของ
พิพิธภัณฑ์ก็จะขยายออกไปถึงหัวมุมแยก ที่ดินและบริเวณของพิพิธภัณฑ์
จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนด้านหน้าจะไร้การบดบังตลอดไป”
รศ. วราพร สุรวดี ประธานกรรมการมูลนิธอิ นิ สาท-สอาง ในวัย 80 ปี
เขต “พาณิชยกรรม” ค�ำตอบของค�ำถามที่ยังคาใจ
ความคลางแคลงใจของผู้รับรู้ข่าวสารส่วนหนึ่งที่มีต่อการวอนขอให้
กทม.ซื้อที่ดินก็คือ วิธีนี้เป็นการท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ เนื่องจาก
มองว่าพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวคือบ้านของ รศ.วราพร แม้จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ให้คนเข้าชมก็ตาม
ประเด็นนี้ รศ. วราพร อธิบายว่า ตนได้โอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
คืออาคารพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 หลัง อีกทั้งข้าวของต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ภายใน
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ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มีผู้เยี่ยมชมเดือนละกว่า
700 คน ดังนั้น การเรียกร้องให้ กทม.ช่วยซื้อที่ดิน จึงเป็นการกระท�ำ
เพื่อประโยชน์ต่อพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นของภาครัฐ และถือเป็นของคนไทยทุก
คน เพราะตนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว
อีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญที่ รศ.วราพรตั้งค�ำถามคือ ในย่านเก่าอย่าง
เจริญกรุงนั้น อนุญาตให้สร้างตึกสูงถึง 8 ชั้นเชียวหรือ? จึงลงมือร่าง
หนังสือส่งถึงส�ำนักงานเขตบางรัก ซึ่งก็ได้รับค�ำตอบว่า สามารถสร้างได้
ถึง 9 ชั้นด้วยซ�้ำไป เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในที่ดินประเภทพาณิช
ยกรรม ไม่ใช่เขตอนุรักษ์
ที่ดินหลังรั้วสังกะสีพื้นที่ 105 ตารางวา ซึ่งจะมีการสร้างตึก 8 ชั้น
อยูต่ ดิ กับพิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอกในซอยเจริญกรุง 43 หรือตรอกสะพานยาว
ผลักดันกฎหมาย แก้ไขที่ต้นเหตุ
มาดูมมุ มองของนักวิชาการกันบ้าง ว่ามีความเห็นต่อประเด็นนีอ้ ย่างไร
รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
มองว่า กฎหมายเมืองไทยค่อนข้างเอื้อให้กับธุรกิจ จึงท�ำให้มีการสร้างตึก
สูงเกินไป ส่งผลให้ที่ดินบางแห่งกลายเป็นพื้นที่อับ ดังนั้นหากจะเรียกร้อง
ในกรณีแบบนี้สามารถท�ำได้ ซึ่งควรเป็นไปในลักษณะของการรณรงค์ผลัก
ดันกฎหมาย เพื่อแก้ไขในระดับภาพรวม
“กรณีแบบนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยว่ากฎหมายบ้านเราเอื้อให้กับธุรกิจ
เดี๋ยวนี้สร้างตึกสูงเกินจนท�ำให้ที่ดินบางผืนกลายเป็นพื้นที่อับ อยู่อาศัย
ไม่ได้ แต่ควรแก้ระดับใหญ่ แบบภาพรวม หากมองว่าเขตพาณิชยกรรม
ไม่ควรมีตึกสูงขนาดนั้น ควรผลักดันตัวกฎหมายใหญ่ให้เป็นมาตรฐาน
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การแก้ทตี่ น้ เหตุคอื ถ้าเห็นว่าผังเมืองไม่เอือ้ ต่อการอยูอ่ าศัย เพราะอนุญาต
ให้สร้างตึกสูงเกินไป ถ้าเห็นว่าเป็นปัญหา ควรรณรงค์ในทางกฎหมายว่า
น่าจะเหลือกีช่ นั้ ให้เป็นมาตรฐานเดียว หรือถ้ามองว่าบริบทของพืน้ ทีไ่ ม่วา่
จะเป็นประวัติศาสตร์ ภูมศิ าสตร์กายภาพ ไม่สมควรก�ำหนดพื้นที่นี้ให้เป็น
เขตพาณิชยกรรม ก็ควรผลักดันให้ปรับแก้ไขแบบบังคับใช้ทั้งพื้นที่”
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกถูกโอนให้ กทม.เมื่อ 12 ปีก่อน เป็น
“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กทม. เขตบางรัก”
ถึงเวลาพิจารณา “ผังเมืองย่อย”
ผังเมืองและการใช้พื้นที่ ดูจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สะสมมานาน
ของมหานครแห่งนี้ ชาตรีบอกว่า ผังเมืองของไทยเป็นการระบายสีแบบ
“เหมารวม” ซึ่งในความเป็นจริงควรมีการส�ำรวจในรายละเอียด เช่น พื้น
ที่นั้นๆ ประกอบด้วยอาคารที่มีคุณค่ากี่หลัง หากมีโบราณสถานอยู่ ต้อง
ก�ำหนดว่าในรัศมีกี่ร้อยเมตร สร้างตึกสูงได้ไม่เกินกี่ชั้น เป็นต้น
“ผังเมืองบ้านเราระบายสีแบบเหมารวม ซึ่งไม่เวิร์ก ไม่ควรมีโซน
ระบายเหมารวมว่าเขตพาณิชยกรรม กินอาณาเขตเท่านีเ้ ท่านัน้ แต่ควรเป็น
ผังเมืองแบบลงระดับรายละเอียดมาตัง้ นานแล้ว เป็นผังเมืองย่อย ตัวอย่าง
เช่น ในเขตบางรักมีตกึ แถวเก่า แล้วจะเปลีย่ นทัง้ โซนไปเป็นแบบอืน่ เลย ก็
จะเป็นการแก้ปญ
ั หาสุดโต่งไปอีกแบบ เพราะฉะนัน้ จะต้องมาจากข้อมูลจริง
ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ทางวิชาการว่า ถ้ามีโบราณสถานอยู่บริเวณนี้ รัศมีออก
ไปกี่ร้อยเมตร ควรสร้างอาคารสูงไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ ตอนนี้เราเจอปัญหา
ของการเป็นโซนพาณิชยกรรมทัง้ หมด ซึง่ จะเปลีย่ นให้เป็นอาคารต�ำ่ หมดก็
ไม่ได้อีก เพราะบางพื้นที่ต้องการการพัฒนา”
บรรยากาศร่มรื่นที่พิพิธภัณฑ์อยากเก็บไว้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ
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จึงห่วงการสร้างอาคารสูงในย่านเก่าอย่างเจริญกรุง-บางรัก
มุ่งเจรจา อย่าแยกตัวเองออกจาก “สาธารณะ”
ย้อนกลับมาที่ปัญหาเฉพาะหน้าของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งชาตรีบอกว่าใน
ทางกฎหมายไม่มีใครผิด เจ้าของมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะก่อสร้างตึก สิ่ง
ทีจ่ ะท�ำได้คอื ทางพิพธิ ภัณฑ์ตอ้ งท�ำรายการให้ชดั เจน ว่าตึกนีจ้ ะส่งผลกระ
ทบอย่างไรบ้าง แล้วเจรจากัน หากจะสร้างจริงๆ อาจขอให้มกี ารออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
“กรณีแบบนีน้ า่ เห็นใจ แต่ในเชิงกฎหมาย เจ้าของทีด่ นิ ไม่ผดิ อย่างไร
ก็ตาม ถ้าการสร้างตึก 8 ชัน้ จะส่งผลกระทบต่อพิพธิ ภัณฑ์เยอะ ก็ตอ้ งลิสต์
ปัญหาให้ชัดเจน เป็นข้อๆ พูดคุยกับเจ้าของว่าจะท�ำอย่างไรดี ซึ่งผมเชื่อ
ว่าการออกแบบทางสถาปัตยกรรมช่วยได้ เช่น เปิดให้แสงเข้า ลมเข้า ปลูก
ต้นไม้ แต่กจ็ ะน�ำมาซึง่ การเสียประโยชน์ของเจ้าของทีด่ นิ เช่น พืน้ ทีใ่ ช้สอย
ลดลง เพราะต้องเว้นพืน้ ทีด่ า้ นข้าง เพือ่ ปรับแบบให้เอือ้ กับพิพธิ ภัณฑ์ และ
มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการออกแบบ ฉะนัน้ ต้องเจรจาต่อรอง ว่าจะช่วยอะไรกัน
ได้บ้างไหม” ชาตรีกล่าว
วิถีชีวิตชาวบางกอกในอดีต ถูกบอกเล่าผ่านข้าวของเครื่องใช้ใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเดิมเป็นบ้านของครอบครัว รศ. วราพร สุรวดี
ปิดท้ายด้วยความเห็นของภัณฑารักษ์
วิภาช ภูริชานนท์ ภัณฑารักษ์อิสระ นักศึกษาปริญญาเอกด้านการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ สถาบันโกลด์สมิธ ม.ลอนดอน มองว่า ในเบื้องต้นรู้สึก
เป็นห่วงว่าการซื้อที่ดินจะเพิ่มระยะห่างระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสาธารณะ
หรือไม่ แต่หาก กทม. จะซื้อจริง ควรมีแผนว่าจะใช้พื้นที่ท�ำอะไร เพราะ
การใช้จ่ายของภาครัฐ ต้องมีแผนงานพัฒนา
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“ถ้าจะซื้อจริง น่าจะมีแผนว่าที่ข้างๆ จะท�ำอะไร ถ้าซื้อแล้วท�ำเป็น
ส่วนขยายส�ำนักงานหรืออะไรบางอย่างก็มีเหตุผล จะใช้เงินรัฐต้องมีแผน
งานพัฒนา แต่การซือ้ ทีจ่ ะไปเพิม่ ระยะห่างระหว่างพิพธิ ภัณฑ์กบั สาธารณะ
หรือเปล่า ซึ่งระยะห่างตรงนี้มันมีอยู่แล้วในพิพิธภัณฑ์ไทยส่วนใหญ่ ที่มัก
แยกตัวเองออกจากสถาปัตยกรรมรอบข้าง” ภัณฑารักษ์หนุ่มให้ความเห็น
นี่คงไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ซึ่งชวน
ให้ตงั้ ค�ำถามต่อผังเมืองและการจัดการวัฒนธรรม ทีต่ อกย�ำ้ ปัญหาซ�ำ้ ๆ อัน
ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรอบคอบ
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ข้อความจากหน้า 27
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
11 มิถุนายน 2559
เรื่อง กู้วิกฤตพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เรียน เพื่อนของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ประสบภาวะวิกฤตจากพื้นที่ข้างเคียงที่จะ
สร้างอาคารสูงแปดชัน้ ซึง่ จะบดบังทัศนียภาพและอันตรายต่อความมัน่ คงของอาคาร
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกอายุแปดสิบปีแล้วให้เสียหายได้ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเขต
บางรักนัน้ ได้อนุมตั ใิ ห้กอ่ สร้างได้ไปแล้วและไม่แสดงความสนใจว่าจะช่วยเมือ่ ร้องขอ
ไป การร้องขอต่างๆ จบลงด้วยการที่ อาจารย์วราพร สุรวดี จ�ำเป็นต้องซื้อที่แปลง
นี้ในราคาสูงถึง 40 ล้านบาท ได้มีการวางมัดจ�ำและท�ำสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าที่ดิน
และการโอนทั้งหมด ภายในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 นี้
ขณะนี้พิพิธภัณฑ์ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ “อินสาท-สอาง” และมูล
นิธิหมอฟรานซิส คริสเตียน เป็นจ�ำนวนเงิน 30 ล้านบาทซึ่งจ่ายไปแล้ว มูลนิธิทั้ง
สองนี้อยู่ในความดูแลของอาจารย์วราพร และจะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ต่อไป
ทว่ายังขาดเงินค่าที่ดินที่จะต้องจ่ายเพิ่มและค่าโอนทุกประเภทประมาณ 10
ล้านเศษ ท�ำให้จำ� เป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพือ่ น ศิษย์ทงั้ หลายบริจาค
สงเคราะห์และรณรงค์ผทู้ ที่ า่ นรูจ้ กั ร่วมบริจาคเพือ่ กูว้ กิ ฤตพิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอกใน
ครั้งนี้
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อนึง่ ก็จะเป็นการเปลีย่ นวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะพืน้ ทีด่ งั กล่าวจะเป็นส่วน
ขยายต่อของพิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอก ซึง่ จะน�ำมาท�ำเป็นสวนป่าขนาดเล็ก และทีจ่ อด
รถเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อันจะเป็นการสานฝันของการมี
พื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสวนสาธารณะและต้นไม้ใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นปอด
ของกรุงเทพที่สมบูรณ์แบบกลางใจกลางย่านพณิชยกรรมของกรุงเทพของเรา
กรุณาบริจาคได้ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ชาวบางกอก หรือผ่านบัญชี นางสาววราพร สุรวดี
(โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวกลางกรุงเทพ) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจัตรุ สั จามจุรี
เลขที่บัญชี 407-061757-2
สอบถามเพิ่มเติมจาก อาจารย์วราพร สุรวดี / อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอก โทร 0 2233 7027
รอรับความช่วยเหลือด้วยความขอบคุณยิ่ง
(นางสาววราพร สุรวดี)
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ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง
ตอน 5 ขวบ แคตเธอรีน ดูทวี สี ารคดีเรือ่ งราวของทวีปแอฟริกา บอก
ว่า เฉลี่ย 30 วินาที ก็จะมีเด็กคนหนึ่งตายเพราะโรคมาลาเรีย แคตเธอ
รีนเริ่มนับหนึ่งถึง 30 แล้วร้องบอกแม่ว่า มีเด็กแอฟริกาตายไปแล้วอีก 1
คน เราต้องท�ำอะไรสักอย่างแล้ว เธอก็คุยกับแม่และรู้ว่า ครอบครัวที่อัฟ
ริกายากจนไม่มีเงินซื้อมุ้ง และมาเลเรียมาจากยุงที่กัดเด็ก เด็กส่วนใหญ่
เมื่อเป็นโรคนี้ ก็มักจะเสียชีวิต
แคตเธอรีนเด็กอนุบาลตัวเล็กๆ ก็เริม่ ต้นท�ำสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ตามความฝัน
ที่จะช่วยเด็กอัฟริกา โดยเก็บเงินค่าขนมที่แม่ให้ไว้ซื้อมุ้ง แล้วขอให้แม่พา
ไปซื้อมุ้งที่แช่น�้ำยากันยุง โดยใช้เงิน 10 เหรียญที่สะสมไว้ และให้แม่ช่วย
หาทางส่งมุ้งไปอัฟริกา ทางองค์กรการกุศลชื่อ Nothing but net ที่จัด
ท�ำเรื่องนี้ คือจะส่งมุ้งไปให้เด็กแอฟริกาโดยเฉพาะ แคตเธอรีนจึงจัดการ
ส่งมุ้งไปให้หน่วยงานนี้ด้วยมือของตัวเอง
ผ่านไป 1 สัปดาห์แคตเธอรีนได้รับจดหมายขอบคุณจากหน่วยงาน
นี้ พร้อมบอกว่าเธอเป็นผูบ้ ริจาคทีอ่ ายุนอ้ ยที่สดุ และถ้าบริจาคมุง้ ครบ 10
หลังเธอจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
แคตเธอรีนจึงขอให้แม่ไปเปิดท้ายขายของกับเธอ เอาหนังสือเก่า ของ
เล่น เสื้อผ้าเก่ามาขาย เพื่อหาเงินไปบริจาค เธอคิดว่า ตอนเธอบริจาค
มุ้ง เขายังให้ใบประกาศเกียรติคุณ คนที่ซื้อของและให้เงิน ก็น่าจะได้รับ
เหมือนกัน แล้วเธอก็เริ่มลงมือท�ำ ใบประกาศเกียรติคุณ
ใบประกาศเกียรติคุณทุกใบมีลายมือพร้อมลายเซ็นที่เธอเขียนเองว่า
“ในนามของคุณ เราได้ซื้อมุ้ง 1 อัน ส่งไปแอฟริกา” เพื่อนบ้านและคนที่
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เห็นความน่ารักและความตั้งใจของเธอ ก็ช่วยกันบริจาค 10 เหรียญ ซื้อ
มุ้ง 1 อัน และทุกคนจะได้ใบประกาศเกียรติคุณ ไม่นาน เธอก็ส่งเงินครบ
10 หลังไปยัง Nothing but net แล้วแคตเธอรีนก็ได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูต
แห่งมุ้ง”
เพื่อนบ้านนอกจากซื้อมุ้งจากแคตเธอรีนแล้วยังช่วยท�ำใบประกาศ
เกียรติคุณ กลายเป็นทีมงานแคตเธอรีน บาทหลวงในชุมชนก็เชิญเธอไป
พูดในโบสถ์ พูดแค่ 3 นาที ก็ได้เงินบริจาคมา 800 เหรียญ ท�ำให้เธอมี
ก�ำลังใจเพิ่มขึ้นมาก เดินทางไปพูดที่โบสถ์อื่น ตอนเธออายุครบ 6 ขวบ
ได้รับเงินบริจาคแล้ว 6,316 เหรียญ
Nothing but net เริ่มเอาเรื่องของเธอลงในเว็บ
วันหนึ่งเธอเห็นเดวิด เบคแฮ่ม นักฟุตบอลดังปรากฎตัวทางทีวี ช่วย
ท�ำประชาสัมพันธ์การกุศลให้ “Nothing but net” เธอรีบส่งใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ ของเธอให้เบคแฮ่มเพือ่ ขอบคุณ หลังจากเบคแฮ่มเอาใบประกาศ
เกียรติคุณนี้ขึ้นเว็บส่วนตัว เรื่องของเธอยิ่งดัง
เธอได้รับจดหมายจากหมู่บ้านที่รับมุ้ง เด็ก ในหมู่บ้านเขียนว่า
“ขอบคุณมุ้งของเธอ เราเห็นรูปเธอ เรารู้สึกว่าเธอสวยมาก” แคตเธอ
รีนดีใจมาก ท�ำให้มีก�ำลังใจเพิ่มอีก เธอและทีมงานลงมือท�ำใบประกาศ
เกียรติคุณ100 ใบ ส่งให้มหาเศรษฐีที่ติดอันดับโลก
มีใบหนึ่งเขียนว่า “คุณบิลเกตที่เคารพ ไม่มีมุ้ง เด็กแอฟริกาจะตาย
เพราะมาลาเรีย พวกเขาต้องการเงิน แต่เงินอยู่ที่คุณ....”ต่อมา มูลนิธิบิล
เกตประกาศบริจาคเงิน 100 ล้านบาทให้ “Nothing but net” ในปี 2008
มูลนิธบิ ลิ เกตออกเงินถ่ายท�ำสารคดี “เด็กช่วยเด็ก” แคตเธอรีนจึงได้ไป
แอฟริกา เด็ก ๆทีน่ นั่ เขียนชือ่ เธอไว้บนมุง้ พวกเขาเรียกมุง้ นีว้ า่ มุง้ แคตเธอรีน
http://seniorclub.swu.ac.th
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หมู่บ้านนี้ เดี๋ยวนี้ชื่อว่า หมู่บ้านแคตเธอรีน ...
แคตเธอรีน (Katherine Commale) เด็กน้อยไร้เดียงสาเดินตามฝัน
และฝันของเธอคือช่วยชีวิตเด็กแอฟริกา 2 ปี 2 หมื่นคน

หมายเหตุ :- แคตเธอรีน (Katherine Commale) เริ่มท�ำงานนี้เมื่ออายุ
5 ขวบ ปัจจุบันอายุประมาณ 17 ปี และยังคงท�ำงานนี้อยู่
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