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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

อาศิรวาท เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
				84 พรรษาพระแม่เจ้า		 ชาวไทย
			พระมิ่งขวัญดวงใจ			 มิ่งเกล้า
สิงมหาฉลองชัย
ปิติ  สุขเอย
กราบพระบาทพระแม่เจ้า
จิตน้อมบูชา
อัญเชิญไตรรัตน์พร้อม
เทวา
			จงช่วยอภิบาลรักษา			 พระแม่เจ้า
เสวยสุขทุกทิวา
นิตย์เนื่อง  ยิ่งเอย
ปวงราษฎร์ถวายชีพเกล้า
ปกป้องผองภัย
พระเคียงคู่บาทเจ้า
ราชันย์
พระเสด็จทั่วเขตขันธ์
ถิ่นด้าว
ไม่เลือกต่างผิวพรรณ
ต่างเพศ  ใดนา
เป็นแบบอย่างไทยอะคร้าว
เทิดไว้ตราบนิรันดร์
พระเมตตาเปี่ยมล้น
พระหฤทัย
พระเสด็จทุรกันดารไป
ทั่วหล้า
เพื่อช่วยราษฎร์พ้นภัย
ใหญ่ยิ่ง  ดีเอย
เย็นศิรไทยทั่วหน้า
แซ่ซ้องถวายชัย
ศิลปาชีพเกริกก้อง
สากล
ไทยเทศชื่นชมยล
ทั่วหน้า
วัฒนธรรมประสิทธิ์ผล
ไทยเด่น  ยิ่งนา
เอกลักษณ์ไทยเด่นหล้า
โลกล้วนสรรเสริญ
(วิวัฒน์ บุรทัต - ประพันธ์)

ค�ำขวัญวันแม่ 2559
ดินและน�้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา
รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่
ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล
เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..

ดวงใจแม่

ลูกแม่...
อย่าเห็นแก่ ความสุข สนุกสนาน จงนึกถึงอนาคต สดตระการ
ที่เบิกบาน อยู่ข้างหน้า อ้าแขนคอย
เจ้าปล่อยตัว ความชั่ว จะครอบง�ำ
มันจะท�ำ ให้เจ้า ต้องเศร้าสร้อย
เรียนไปเถิด ลูกยา อย่าตะบอย
มัวเศร้าสร้อย อยู่อย่างนี้ ไม่ดีเลย
ลูกรัก...
จงรู้จัก ท�ำตน เป็นคนเฉย แม้มิมี ผู้อื่น มาชื่นเชย
แต่ลูกเอ๋ย แม่นี้ จะดีใจ
เรื่องเที่ยวเตร่ เร่ไป งดไว้ก่อน
อย่าอาวรณ์ มันเลยนะ จะดีไหม?
แม้ว่าเจ้า เรียนส�ำเร็จ เสร็จเมื่อใด
แม่จะไม่ ห้ามปราม เจ้างามงอน
ลูกเอ๋ย...
เจ้าจงอย่า ละเลย ที่แม่สอน แม่ระแวด ระวัง เจ้าบังอร
อนาทร เพราะรักเจ้า ดั่งดวงใจ
อันตัวแม่ นี้ก็แก่ ชราแล้ว
จะอยู่กับ ลูกแก้ว ไม่ถึงไหน
เจ้าได้ดี แม่ก็หาย วุ่นวายใจ
หมดห่วงใย หลับตาตาย สบายเอย
* อ่านเมื่อเป็นลูก...เข้าใจ แต่อ่านเมื่อเป็นแม่...นี่คือความรู้สึกของแม่
ส. ภัทรมูล ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

ขอแสดงความยินดี กับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รบั รางวัล สาขา
บริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559” ใน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง มอบโดย ฯพณฯ พลอากาศ
เอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะด�ำเนินการปรับปรุงพื้นผิวทางจราจรตั้งแต่บริเวณวงเวียนน�้ำพุจนถึง
หน้าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดยบริษัท ชวาลกิจ วิศวกรรม จ�ำกัด เป็นผู้
ด�ำเนินการ ตั้งแต่วันที่  22 กรกฎาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้
มหาวิทยาลัยมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปิดประตูเข้า ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตู
แดนตะวัน ( ประตู 2 ) และทางขึ้น  ลงอาคารที่จอดรถใต้ดินบริเวณ
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แรมพ์ 2  ทั้งนี้ท่านยังสามารถใช้ประตูทางเข้า - ออกประตู 1 (สุขุมวิท
23) ประตู 3  (ถนนเพชรบุรี) และทางขึ้น  ลงอาคารที่จอดรถใต้ดินด้าน
ถนนอโศกมนตรี ได้ตามปกติ กรณีผทู้ ใี่ ช้เป็นเส้นทางผ่านจากประตู 1 หรือ
ถนนอโศกมนตรี ท่านสามารถใช้เส้นทางผ่านได้ ดังนี้
เข้ามาเส้นทางประตู 1 (สุขุมวิท) หรือ เส้นทางถนนอโศกมนตรี
ท่านต้องลงมาทีอ่ าคารทีจ่ อดรถใต้ดนิ เพือ่ ไปขึน้ แรมพ์ทางขึน้ มหาวิทยาลัย
โดยผ่านหน้าคณะพลศึกษา ผ่านหน้าคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านหน้าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ แล้วใช้เส้นทางถนนใหม่หลังโรงอาหารเพือ่ ไปออกประตู
3 (ถนนเพชรบุรี) ได้
เข้ามาเส้นทางประตู 3 (ถนนเพชรบุรี) ท่านสามารถใช้เส้นทาง
ถนนใหม่หลังโรงอาหาร ผ่านหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ แล้วลงมาทาง
ลงอาคารที่จอดรถใต้ดินหน้าส�ำนักหอสมุดกลาง เพื่อไปออกประตู 1 หรือ
ถนนอโศกมนตรี ได้เช่นกัน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์
พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย ติดต่อประสาน
งานได้ที่ คุณอินทนนท์ จัน่ นิลลา โทร. 081-925- 3879 คุณพชรพล คุม้ จัน่
โทร. 094-926- 5395 คุณปัญญาณัฏฐ์ ศรีสวรรค์ โทร. 061-419- 4561
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กันยายน วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง ชุดตรวจไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ดีเอ็น
ไบโอเซ็นเซอร์ โดย รศ.โกสุม จันทร์ศิริ สมาชิกท่านใดสนใจเข้า
ร่วมประชุมโปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501
ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง หัวหน้าทัวร์ที่ จัดไป
ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา ชมสิง่ มหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก พิพธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติอังกอร์ ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระ
ขรรค์ ปราสาทนครวัด โตนเลสาบ ตลาดเก่าซาจ๊ะ หมู่บ้านแกะสลักหิน
เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 สมาชิกดูแลเอาใจใส่กันอย่างอบอุ่นเป็น
ที่ประทับใจอย่างยิ่ง
ชมรมฯ ขอขอบคุณ อ. ดร. พรรณี บุญประกอบ ในการบรรยาย
เรือ่ ง พลังจิตเพือ่ คุณภาพชีวติ ให้เห็นประโยชน์ของพลังจิต ประโยชน์ของ
การท�ำสมาธิ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ชมรมฯ ขอขอบคุณ บริษัทออร์กรีน ที่น�ำผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
ไปมอบให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกในการประชุม เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2559
ตามที่โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ขอความอนุเคราะห์มายัง
ชมรมฯ เพือ่ ขอเงินสนับสนุนในการซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในห้องสมุด
โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท นั้น ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2559 คณะกรรมการฯ สมาชิก ร่วมบริจาคเป็นเงิน 13,320 บาท ชมรมฯ
6
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สมทบอีก 1,680 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่ง
รูปท�ำจดหมายขอบคุณชมรมฯ และส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ผบู้ ริจาคทุกท่าน
เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการฯ และสมาชิก ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าและถวาย
เทียนพรรษาร่วมกับส�ำนักหอสมุดกลางฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม ต.คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ เป็นเงิน 7,000 บาท และชมรมฯ ร่วมสมทบอีก 2,000
บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ จัดงานวัน
อาสาฬบูชา คณะกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 12 คน และร่วม
ท�ำบุญตักบาตร ณ หน้าอาคารประสานมิตร
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
เพื่อระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559
สมาชิกท่านใดที่ต้องการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ที่ยังอยู่ในสภาพดีขอให้
น�ำมามอบให้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป โดยแจ้งให้ชัดเจน
ว่าบริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว เพื่อด�ำเนินการคัดแยก ชมรมฯ จะเริ่ม
จ�ำหน่ายของที่น�ำมาบริจาคกลางเดือน สิงหาคม เป็นต้นไป
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทติ าจิตแด่คณาจารย์ ข้าราชการ ทีม่ ี
อายุครบ 84 ปี ในปี 2559 จ�ำนวน 25 ท่าน ในวันอังคารที่ 6 กันยายน
2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ห้องแปดเหลี่ยม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 2. ผศ. เลิศ ชูนาค
3. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์
4. ผศ. วิชิต โชติกธีรกุล
http://seniorclub.swu.ac.th
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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. ประเสริฐ วิทยารัฐ
15. รศ. หทัย ตันหยง
16. ศ. จรรจา สุวรรณทัต
17.รศ. ผกา แสงสุวรรณ
18. รศ. ลาวัลย์ พลกล้า
19. รศ. สีอุไร จิปิภพ
20. รศ. ธวัช บุรีรักษ์
21. อ. อนงค์ สินสิริ
22. รศ. ชม ภูมิภาค
23. ผศ. ลดาวัลย์ นุตสติ
24. อ. ปรีดา รอดโพธิ์ทอง
25 ผศ. คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ดังก�ำหนดการต่อไปนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.30 - 09.50 น. ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แด่
  อาจารย์อาวุโส
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
ชมรมฯ ขอเชิญขวนเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 มีกำ� หนดการ ดังนี้
8

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2559

วันที่ 27 กันยายน 2559
07.00 น. รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
10.30 น. เข้าที่พัก
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นมัสการพระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รับศีล และเริ่มการ
				 อบรม
17.00 น. พักรับประทานน�้ำปานะ (ศีล 8)
18.30 น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ตอบปัญหาธรรม
21.00 น. พักผ่อน (พักห้องละ 2 คน)
วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา
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
วันที่ 29 กันยายน 2559
04.00 น. ทําภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
http://seniorclub.swu.ac.th
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น กราบลาพระอาจารย์มานพ อุปสโม
10.30 น. ซื้อของในตลาดจันทบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครัวลุงเชย
13.30 น. ออกเดินทางกลับ มศว
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางคนละ 2,500 บาท (ค่าอาหารของศูนย์ ค่าน�ำ 
้
ค่าไฟ ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม 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 หรือธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-2-0960-7
ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ และผูส้ นใจ เข้าร่วมกิจกรรม รับน้อง
ใหม่วัยเกษียณฯ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม
แปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  ระหว่างเวลา 09.00 13.30 น  ดังก�ำหนดการ นี้
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน (300 บาท น้องใหม่ไม่ต้องจ่ายเงิน)
และรับประทานอาหารว่าง
09.30-09.50 น. ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับน้องใหม่
แจ้งวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของชมรม
10.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปลุกพลังบวกในตัวคุณ
10
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โดย ผศ. รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ชมรมคนรักษ์โรงพยาบาลชลประทาน (นายแพทย์อุทัย สุภาพ)
ขอเชิญร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์และช่วยเด็กพิการทุพลภาพที่สถานสงเคราะห์และผู้ด้อย
โอกาส จะทอดในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ ติดต่อ
ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ โทร 081 855 3268 และโอนเงิน ธนาคารไทย
พาณิชย์ หมายเลขบัญชี 032-425367-8 หรือธนาคารกรุงไทย หมายเลข
บัญชี 980-2-0960-7 แจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร
เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฝาก
แจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�ำการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง ให้ท�ำเรื่อง
เบิกจ่ายตรง เพื่อสะดวกในการใช้ยาบางชื่อ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
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

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
รศ.มาลี บานชื่น

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรม
1. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
2. รศ. สุภา  ปานเจริญ
3. คุณวิญญู  เล้าพูนพิทยะ
4. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
5. ผศ. สุดา  ทัพสุวรรณ
6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์
7. ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
8. รศ. ประสงค์  รายณสุข
9. ศ. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
10. อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
11. อ. นิยะดา  จิตต์จรัส
12. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ
13. ผศ. สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา
14. รศ. ไพศาล  หวังพานิช
15. รศ. ลัดดาวัลย์  หวังพานิช
16. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนสิงหาคม
พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. อารีพันธ์  ภมะราภา
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
31. อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
http://seniorclub.swu.ac.th

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
32. อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
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ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
รศ. เวธนี  กรีทอง
ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
อ. พรรณิภา  สันติพงษ์
อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์
รศ. โกสุม  จันทร์ศิริ

34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
คุณประภาศรี  บุนนาค
อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
อ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
คุณมาลี  สอนดา
อ. พรพิมล  ประสงค์พร

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2559

พระนิพนธ์ที่ 20
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ธรรมะเป็นเครือ่ งอบรมจิตใจให้มมี นุษยธรรม รูจ้ กั เคารพในสิทธิแห่ง
มนุษยชนทัว่ ไป ให้ประกอบด้วยเมตตาธรรมตลอดถึงในสัตว์เดรัจฉาน และ
ให้มีหิริ (ความละอายใจต่อความชั่ว) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อความ
ชั่ว) ทั้งให้รู้จักรักษาจิตใจ รู้จักท�ำความสงบให้แก่จิตใจ รู้จักท�ำใจให้เป็น
สมาธิ
นอกจากนี้ ธรรมะยังเป็นเครื่องอบรมปัญญา คือ รู้จักบาปบุญ
คุณโทษ ให้รู้จักตนเอง ไม่หลงตนลืมตน เพราะมัวเมาไปในโลกียสมบัติ
ต่างๆ ตลอดถึงให้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น
1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : เคล็ดลับ 7 วิธีชาร์จแบตมือถือ
แบตเตอรีช่ นิด Li-ionและ Li-Polymer เป็นแบตทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นมือถือ
และแท็บเลทในปัจจุบนั มีขอ้ แนะน�ำการชาร์จมือถือจากผูเ้ ชียวชาญในต่าง
ประเทศ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการชาร์จไป และโทรไป เพราะแบตเตอรี่ต้องท�ำงาน
มากกว่าปกติถึง 40 เท่าในขณะชาร์จ เมื่อเทียบกับตอนไม่ได้ชาร์จ
เนื่องจากขณะใช้มือถือหรือแท็บแล็ตพกพานั้น ใช้แรงดันไฟเพียง 5 และ
10 โวลต์ตามล�ำดับ แต่เมื่อเสียบสายชาร์จแล้ว หม้อแปลงเล็กในตัวชาร์จ
จะรับแรงดันไฟถึง 220 โวลต์จากเต้าเสียบ เพื่อแปลงลงเหลือ 5 โวลย์
ให้กับมือถือ ท�ำให้อุณภูมิขณะชาร์จสูงกว่าเดิม ในระดับ 40-50 องศา
และเมื่อใช้มือถือโทรศัพท์ จะเพิ่มการใช้ไฟและความร้อนให้กับมือถือโดย
อัตโนมัติ หากแบตใกล้จะหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ จะท�ำให้ทนต่อแรงดัน
ไฟและความร้อนไม่ได้เหมือนเดิม ก่อให้เกิดการระเบิดตามเป็นที่เป็นข่าว
2. ควรใช้ปลั๊กสามตาแบบสายยาวต่อเป็นเต้าเสียบให้มือถือ จะมี
ความปลอดภัยสูงกว่าการเสียบมือถือเข้าเต้าเสียบโดยตรง เพราะเต้าเสียบ
หลายตาแบบสายยาว จะมีฟิวส์และตัวตัดไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือ
การใช้ไฟมากกว่าปกติอยู่แล้ว
3. ไม่ควรชาร์จในขณะที่แบตต�่ำกว่า 30% เพราะจะท�ำให้แบตเสื่อม
เร็ว จากผลการทดสอบจากต่างประเทศได้ระบุว่า หากชาร์จแบตเตอรี่ที่
ระดับ ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 35-70% จะดีที่สุด
4. ไม่ควรชาร์จไฟในขณะที่แบตหมดเกลี้ยง ในระดับเปิดเครื่องเปิด
ไม่ติด (แบตเหลือ 0%) โดยเด็ดขาด เพราะท�ำให้แบตพังไวมาก เนื่องจาก
16
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แบตจะต้องรับภาระการการเรียกคืนประจุหรือรอบการชาร์จ มากกว่าการ
ชาร์จขณะแบ็ตยังไม่หมด ซึง่ นอกจากจะใช้ไฟชาร์จมากกว่าเดิมถึง3เท่า ยัง
ท�ำให้แบตร้อนกว่าเดิมถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับการชาร์จในตอนที่แบตไม่
หมด ไม่ต้องกังวลว่าการชาร์จมือถือทิ้งไว้ ในขณะที่แบตเต็ม จะมีปัญหา
กับแบตหรือไม่ เพราะมือถือและแท็บเลทในปัจจุบนั นัน้ มีระบบตัดไฟ เมือ่
ชาร์จแบตจนเต็ม 100%
5. หลีกเลี่ยงการท�ำมือถือตกพื้น เพราะจะท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
อาจจะท�ำให้สารเคมีในแบตรัว่ ไหล หรือขัว้ แบตอาจจะหลุดออกมาก็เป็นได้
ซึง่ จะส่งผลให้จา่ ยไฟไม่นงิ่ และการใช้งานกับตัวเครือ่ งมือถือหรือแท็บเลท
มีปัญหาได้
6. เวลาชาร์จควรเสียบที่ชาร์จกับปลั๊กไฟก่อน แล้วค่อยเอาหัวชาร์จ
มาเสียบกับมือถือ-แท๊บเลทอีกที เพื่อป้องกันไฟกระชาก
7. สังเกตุเครื่องหมายรับรองคุณภาพ CE บนแบตแท้ว่ามีหรือไม่
ซึ่ง CE หมายถึง Conformite European เป็นเครื่องหมายที่แสดงการ
รับรองจากผูผ้ ลิตว่าสินค้านัน้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของสหภาพยุโรป การมีเครือ่ งหมาย CE
ก�ำกับบนสินค้าจะท�ำให้สนิ ค้านัน้ สามารถวางจ�ำหน่าย และสามารถเคลือ่ น
ย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป

http://seniorclub.swu.ac.th
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แสตมป์เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 2

วันที่ 12 กรกฎาคม นี้ ที่อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก สมาคม
นักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส.ต.ท.) และสหพันธ์ตรา
ไปรษณียากรภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ ร่วมกับ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด และพันธมิตรต่างๆ จัดแถลงข่าวความ
พร้อมการจัดงานตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 32 (THAILAND
2016) พร้อมเปิดตัวแสตมป์ชุด “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และแสตมป์ชุด “ที่ระลึก
งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพืน้ เอเชีย พ.ศ.2559” พร้อมน�ำตูไ้ ปรษณีย์
แบบแขวนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ มาจัดแสดง โดยมีนายสุรจิตร ก้องวัฒนา ประธาน
2  ข้อมูลที่มา : khaosod
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สหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก นายประกอบ จิรกิติ
นายกสมาคม ส.ต.ท. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด (ปณท) นายชาตินันท์ จิวาลักษณ์ นายช่าง
ศิลปกรรม ส�ำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และนายไพบูลย์
กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
จ�ำกัด ร่วมแถลงข่าว
นายสุรจิตร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหา
มงคลวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559 และเปิดโอกาสให้นักสะสมชาวไทยก้าวเข้าสู่เวที
การประกวดในระดับระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสะสม
แสตมป์โดยเน้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสิ่งสะสม ประเภทดวงตรา
ไปรษณียากรผ่านสิ่งสะสมที่น�ำมาแสดงในงานจัดการประกวด รวมทั้งส่ง
เสริมตราไปรษณียากรเพือ่ การสะสม งานดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1015 สิงหาคม 2559 นี้ ที่ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
นายกสมาคม ส.ต.ท. กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของ ส.ต.ท. เสด็จพระราชด�ำเนินมาเปิดงาน
แสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2559 และทอดพระเนตรงาน
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และเปิด
ให้ผู้สนใจเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 10.30  20.00 น. วันที่ 10-15 สิงหาคม
2559 โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู ติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวการจัดงานได้ที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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เว็บไซต์ www.thailand2016.org
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ โดยจัดท�ำตราไปรษณียากรชุดไฮไลต์ 2 ชุด ได้แก่ ชุด “ที่ระลึก
งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2559” เป็นภาพ “บัว
ควีนสิริกิติ์” พันธุ์ไม้ที่สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอ
พระราชทานพระราชานุญาตพระราชทานนามให้บัวลูกผสมพันธุ์ใหม่
ในโอกาสพระชนมายุ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 และในโอกาสที่
พระองค์ทรงได้รบั การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุม้ ครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ” จากรัฐบาลไทยเมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่
สมัชชาองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นบัวที่มีดอกสีม่วงตรงปลายกลีบ โคนกลีบมีสีขาว ดอกมี
กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีขาวอมเขียว และกลีบดอก 24 กลีบ ดอกตูมเป็นรูปรี
ส่วนดอกบานเป็นรูปถ้วย จองวันแรกจ�ำหน่าย วันที่ 10 สิงหาคม 2559
จ�ำหน่ายราคา 14 บาท จ�ำนวนพิมพ์ 700,000 ดวง ราคาดวงละ 5 บาท
ส่วนชุด “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ” เป็นตราไปรษณียากรทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดสร้างขึ้น
เป็นรูปเจ็ดเหลีย่ ม ใช้เทคนิคการพิมพ์สสี่ บี นฟอยล์เงิน พระฉายาลักษณ์ปม๊ั
ดุนนูน ค�ำว่า “ประเทศไทย THAILAND 100 บาท BAHT” ปั๊มฟอยล์
ทองค�ำ  22 กะรัต เพื่อให้เข้าชุดกับตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาส
เดียวกัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 7
รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซองวันแรกจ�ำหน่าย วันที่ 12 สิงหาคม 2559
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จ�ำหน่ายราคา 117 บาท จ�ำนวนพิมพ์ 500,000 ดวง ราคาดวงละ 100
บาท
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มีนิทรรศการ
“84 พรรษา นวมินทราชินศี รีแผ่นดิน” รวบรวมตราไปรษณียากรทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ�ำนวน 25 ชุด 63 ดวง
มาจัดแสดงพร้อมข้อมูลประกอบ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ สอดคล้อง
กับพระราชกรณียกิจด้านงานส่งเสริมงานศิลปะ ผ้าไทย ผ้าไหม เอกลักษณ์
การแต่งกายของไทย การส่งเสริมศิลปาชีพ รวมถึงดอกไม้พระนามควีน
สิริกิติ์ มีทั้งหมด 7 บูธ ประกอบด้วย 1. คู่พระบารมี พระจักรีภูมิพล
2. ยลดอกไม้พระนาม งามพิไล 3. ความภูมิใจเอกลักษณ์ไทย แผ่ไพศาล
4. สร้างงานสานศิลปาชีพ ทุกทั่วถิ่น 5. สืบศักดิ์ศรีมรดกศิลป์ แผ่นดิน
สยาม 6. ทุกเขตคาม เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี และ 7. บูธกลาง
เป็นบูธถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”
สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยติดต่อมอบหมาย
ให้กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ออกแบบและจัดท�ำเหรียญทีร่ ะลึกงานแสดง
ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 32 พ.ศ.2559 (THAILAND 2016)
โดยด้านหน้าจะมีรูปแสตมป์โสฬศซึ่งเป็นแสตมป์ดวงแรกในประเทศไทย
พร้อมด้วยตรานักษัตร 12 รอบล้อมรอบและมีตราสัญลักษณ์ประจ�ำงาน
โดยมีตราสมาคมและตราสัญลักษณ์ของงาน ส่วนอีกด้านเป็นภาพที่สื่อถึง
เอกลักษณ์ไทย เช่น การไหว้ ช้างสัตว์ประจ�ำชาติไทย เจดีย์ อยู่ภายใต้
กรอบที่มีสัญลักษณ์ 12 นักษัตร มี 2 ขนาด คือ 7 ซ.ม. และ 3.2 ซ.ม.

http://seniorclub.swu.ac.th
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ตลิ่งชัน : ตลาดน�้ำในตลิ่งชัน ย่านเก่า
ผศ. ทัศนีย์ ศิริปโชติ

3

วันนีผ้ เู้ ขียนจะขอเชิญท่านผูส้ นใจไปท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ ย่านตลิง่ ชัน ซึง่
มีชื่อเสียงอันเป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ ตลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน ตลาดน�้ำคลองลัดยม ตลาดน�้ำวัดสะพาน และตลาดน�้ำวัดจ�ำปา
เป็นต้น
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
ณ ริมคลองชักพระ หน้าส�ำนักงานเขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ มี
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน เปิดในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา
08-16.00 น. ผู้สนใจสามารถไปถึงตลาดน�้ำแห่งนี้ได้หลายทาง อาทิ รถ
โดยสารประจ�ำทางสาย ปอ. 79 และ 83 รถสองแถว รถไฟ-วัดประดู่
รถไฟ-วัดจ�ำปา รถไฟ-วัดช่างเหล็ก ตลาดน�ำ้ แห่งนีอ้ าหารอร่อยๆ มากมาย
มีแพอาหารเรียงต่อกันนับ 10 แพ พร้อมเรือพายขายสินค้าเทียบขนาบ
โดยมีที่นั่งรับประทานอาหารบนแพ มีอาหารทะเล ปลาเผา กุ้งเผา ส้มต�ำ 
ก๋วยเตี๋ยวเรือ หมี่กรอบ ฯลฯ และสองฝั่งถนนหน้าส�ำนักงานเขตฯ ซึ่งเป็น
ทางเดินลงสูแ่ พ ก็มแี ผงจ�ำหน่ายผลไม้นานาชนิด อาหาร และชองกินต่างๆ
หลากหลายเช่นกัน
มีเส้นทางท่องเทีย่ วทางเรือ ชมวัด ชมบ้านเรือนริมคลอง สวนกล้วยไม้
หลายเส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 เที่ยว 3 ตลาด ผู้ใหญ่ราคา 99 บาท เด็ก 60 บาท
ใช้เวลาชม 3 ชั่วโมง วันเสาร์-อาทิตย์ มีรอบ 9.30 ชม ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
3  ข้าราชการบำ�นาญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม และตลาดน�้ำวัดสะพาน
เส้นทางที่ 2 ชมกล้วยไม้ ไหว้พระ ชมตลาด ผู้ใหญ่ราคา 99
บาท เด็ก 60 บาท ใช้เวลา 3 ชั่วโมง วันเสาร์-อาทิตย์ มีรอบ 10.30
น. (หลายรอบ) ที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน ท�ำบุญวัดเกาะ ไหว้หลวงพ่อค�ำ สวน
กล้วยไม้ ตลาดน�ำ้ วัดสะพาน ไหว้พระพุทธรูปหินทราย สมัยกรุงศรีอยุธยา
ให้อาหารปลา วัดปากน�้ำฝั่งใต้ ซื้อข้าวหลาม
เส้นทางที่ 3 สวนงูธนบุรี ผู้ใหญ่ราคา 150 บาท เด็ก 60 บาท
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง มีเฉพาะวันอาทิตย์ รอบ 13.00 น. ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
คลองภาษีเจริญ คลองด่าน สวนงูธนบุรี วัดปากน�้ำภาษีเจริญ ให้อาหาร
ปลา วัดปากน�้ำฝั่งใต้ ซื้อข้าวหลาม
เส้นทางที่ 4 ชั่วโมงเดียวพาชมรอบเกาะ บัตรราคา 60 บาททุก
ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่ 12.00-15.00 น. เวลา 1 ชั่วโมง ตลาดน�้ำตลิ่งชัน คลอง
ชักพระ แยกคลองมอญ เข้าสู่คลองบางเชือกหนัง ออกคลองบางกอกน้อย
ชมบ้านเรือนไทย วัดวาอารามสมัยกรุงศรีอยุธยา ให้อาหารปลา
เส้นทางที่ 5 บ้านศิลปิน ผู้ใหญ่ 99 บาท เด็ก 60 บาท ใช้เวลา
2.30 ชั่วโมง วันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะรอบ 13.00 น. ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
คลองบางหลวง ชมบ้านศิลปิน งานศิลปะ การแสดงหุน่ ละครเล็ก 45 นาที
ให้อาหารปลา วัดปากน�้ำฝั่งใต้ ซื้อข้าวหลาม
ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม
ณ ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-16.00 น. โดยคลองลัดมะยม เป็นคลอง
ลัดระหว่างคลองบางระมาด และคลองบางพรม กว้างราว 6 เมตร ยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร วางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตลาดแห่งนี้เปิด
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2457 ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นในปี
พ.ศ. 2550 และรางวัลชมเชยด้านบริหารจัดการน�ำ้ โดยชุมชนตามแนวพระ
ราชด�ำริ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2555
ทุกวันนี้ ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม เป็นตลาดน�้ำขนาดใหญ่ และได้รับ
ความนิยมสูงสุดในเมืองกรุง จ�ำหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค โดยแบ่งเป็น
หลายโซน และยังมีกิจกรรมนั่งเรือเที่ยวตามล�ำคลองไปไหว้พระ 9 วัด
หรือชมสระบัว พิพธิ ภัณฑ์เรือจ�ำลอง ฯลฯ การเดินทาง จากถนนกาญจนา
ภิเษกเข้าซอยฝั่งตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้เข้าไปราว 2 กิโลเมตร
ตลาดน�้ำวัดสะพาน
ตลาดแห่งนี้อยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางพรม เปิดวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. ตลาดแห่งนี้เริ่มเปิดเมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2548 เป็นตลาดน�้ำขนาดเล็ก แต่มีจุดเด่น คือ ความเก่าแก่ของวัด และ
พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีม่ อี ายุมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี การ
เดินทางแยกจากถนนราชพฤกษ์เข้าไปราว 2 กิโลเมตร
ตลาดน�้ำวัดจ�ำปา (อุทยาน ร. 3)
ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดจ�ำปา แขวงบางขุนพรม เปิดวัน
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. เริ่มเปิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2554 โดยใช้พื้นที่ซึ่งเตรียมไว้ส�ำหรับสร้างพระอุโบสถใหม่
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ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ค.ศ.1857 Chief Seattle หรือ หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง ได้กล่าว
สุนทรพจน์ เป็นการตอบข้อเรียกร้องจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่
ขอซื้อดินแดนจากเผ่าอินเดียนแดง
สุนทรพจน์นี้ มีความหมายลึกซึง้ และคมคายมาก จนได้รบั การยกย่อง
ว่าเป็นการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม ทีป่ ระทับใจ
ที่สุดเท่าที่เคยปรากฎทั้ง ในอดีตและปัจจุบัน
ปัจจุบันเอกสารฉบับนี้ได้เก็บรักษาเอาไว้ในกรุงวอชิงตัน
หัวหน้าเผ่าซีแอตเติลกล่าวไว้ว่า...
หัวหน้าผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งวอชิงตันได้แจ้งมาว่า เขาต้องการทีจ่ ะซือ้ ดินแดน
ของพวกเรา ท่านหัวหน้าผูย้ งิ่ ใหญ่ยงั ได้กล่าวแสดงความเป็นมิตรและความ
มีนำ�้ ใจต่อเราอีกด้วย นับเป็นความกรุณาอย่างยิง่ เพราะเรารูด้ วี า่ มิตรภาพ
จากเรานัน้ ไม่ใช่สงิ่ จ�ำเป็นอะไรส�ำหรับเขาเลย แต่เราพิจารณาข้อเสนอของ
ท่านเพราะเรารู้ว่า ถ้าเราไม่ขาย พวกคนขาวก็อาจจะขนปืนมายึดดินแดน
ของพวกเราอยู่ดี
แต่ทอ้ งฟ้าและความอบอุน่ ของแผ่นดินนัน้ เขาซือ้ ขายกันได้อย่างไร?
ความคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดส�ำหรับพวกเรา หากความสดชื่น
ของอากาศและความใสสะอาดของธารน�ำ้ นัน้ มิได้เป็นทรัพย์สมบัตสิ ว่ นตัว
ของเราแล้ว ท่านจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้อย่างไร
ทุกส่วนของแผ่นดินนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต่อชนเผ่าของเรา ใบสนทุกใบ
หาดทรายทุกแห่ง ป่าไม้ ทุ่งโล่ง และแมลงเล็กๆ ทุกตัว คือความทรงจ�ำ 
คือประสบการณ์อนั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องเผ่าพันธุเ์ รา อดีตของชาวอินเดียนแดงนัน้
ไหลซึมวนเวียนอยู่ในยางไม้ทั่วทั้งป่านี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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วิญญาณของคนขาวนั้นไม่มีความผูกพันกับถิ่นก�ำเนิดของเขา แต่
วิญญานของพวกเราไม่มีวันรู้ลืมแผ่นดินอันแสนงดงาม และเปรียบเสมือน
เป็นแม่ของชาวอินเดียนแดง
เราเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดิน และแผ่นดินก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเช่น
กัน กลิน่ หอมของดอกไม้นนั้ เปรียบเสมือนพีส่ าวน้องสาวของเรา สัตว์ตา่ งๆ
เช่น กวาง นกอินทรี คือพีน่ อ้ งของเรา ขุนเขา และความชุม่ ชืน้ ของทุง่ หญ้า
และไออุ่นจากม้าที่เราเลี้ยงไว้ ก็คือ ส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเช่นกัน
ดังนั้นการที่หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอชิงตัน ขอซื้อดินแดนของเรา จึง
เป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่หลวงนัก
หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แจ้งมาว่า เขาจะจัดที่อยู่ใหม่ให้พวกเราอยู่ตาม
ล�ำพังอย่างสุขสบาย และเขาจะท�ำตัวเสมือนพ่อ และเราก็จะเป็นเหมือน
ลูกๆ ของเขา ดังนี้เราจึงจะพิจารณาข้อเสนอที่ท่านขอซื้อแผ่นดินของเรา
แต่ไม่ใช่ของง่ายเพราะแผ่นดินนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา
กระแสน�้ำระยิบระยับที่ไหลไปตามล�ำธารแม่น�้ำและทะเลสาบที่ใส
สะอาดนั้น เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจ�ำของชาวอินเดียนแดง เสียง
กระซิบแห่งน�้ำ  คือเสียงของบรรพบุรุษของเรา แม่น�้ำคือสายเลือดของเรา
เราอาศัยเป็นทางสัญจร เป็นที่ดับกระหาย และเป็นแหล่งอาหารส�ำหรับ
ลูกหลานของเรา ถ้าเราขายดินแดนนีใ้ ห้ทา่ น ท่านจะต้องจดจ�ำและสัง่ สอน
ลูกหลานของท่านด้วยว่า แม่น�้ำคือสายเลือดของเราและท่าน ท่านจะต้อง
ปฏิบัติกับแม่น�้ำเสมือนเป็นญาติพี่น้องของท่าน
ชาวอินเดียนแดงมักจะหลีกทางให้กับคนผิวขาวเสมอมา เหมือนกับ
หมอกบนขุนเขา ที่ร่นหนีแสงแดดในยามรุ่งอรุณ
แต่เถ้าถ่านของบรรพบุรษุ ของเราเป็นสิง่ ซึง่ เราสักการะบูชา และหลุม
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ฝังศพของท่านเหล่านัน้ เป็นดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่นเดียวกับเทือกเขาและ
ป่าไม้ เทพเจ้า ประทานแผ่นดินส่วนนี้ ไว้ให้กับพวกเรา
เรารู้ดีว่าคนผิวขาวไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเรา ส�ำหรับเขาแล้วแผ่นดิน
ไหนๆ ก็ตามก็เหมือนกันหมด เพราะพวกเขาคือคนแปลกถิ่น ที่เข้ามาก
อบโกยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ คนผิวขาวไม่ได้ถือว่าแผ่นดินเป็นเลือด
เนื้อของเขา แต่เป็นศัตรู และเมื่อเขาเอาชนะได้แล้วเขาก็จะทิ้งแผ่นดินนั้น
ไป แล้วก็ทงิ้ เถ้าถ่านเอาไว้เบือ้ งหลังอย่างไม่ใยดี เถ้าถ่านบรรพบุรษุ และถิน่
ก�ำเนิดของลูกหลาน ไม่มีอยู่ในความทรงจ�ำของพวกคนผิวขาว เขาปฏิบัติ
ต่อผูใ้ ห้กำ� เนิด ญาติพนี่ อ้ ง แผ่นดิน และท้องฟ้า เสมือนสิง่ ของทีม่ ไี ว้ซอื้ ขาย
ได้ มันเป็นราวกับฝูงแกะหรือสายลูกประค�ำ  ความหิวกระหายของคนผิว
ขาวจะสูบความอุดมสมบูรณ์ จากแผ่นดิน และเหลือไว้แต่ทะเลทรายอัน
แห้งผาก
ข้าฯ ไม่เข้าใจเพราะวิถีชีวิตของเรานั้นต่างกับของท่าน สภาพบ้าน
เมืองท่านเป็นสิง่ ทีบ่ าดตาของชาวอินเดียนแดง แต่ทงั้ นีอ้ าจเป็นเพราะพวก
เราเป็นคนป่าเถื่อน และไม่รู้จักอะไร ในบ้านของคนผิวขาวไม่มีที่ใดเลยที่
เงียบสงบ ไม่มีที่ที่จะได้ฟังเสียงใบไม้พัดด้วยกระแสลมในฤดูใบไม้ผลิ หรือ
เสียงปีกแมลงทีบ่ นิ ไปมา ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะพวกข้าฯ เป็นคนป่าเถือ่ น ไม่รู้
จักอะไร เสียงในเมืองท�ำให้รู้สึกแสบแก้วหู ชีวิตจะมีความหมายอะไร เมือ่
ปราศจากเสียงนกและเสียงกบเขียด ร้องโต้ตอบกัน ในยามค�่ำคืน
ข้าฯ เป็นอินเดียนแดง
ข้าฯ ไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้
ชาวอินเดียนแดงรักที่จะอยู่กับเสียงและกลิ่นของสายลม ฝน และ
กลิ่นไอของป่าได้
http://seniorclub.swu.ac.th

27

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2559

ท่านต้องสอนให้ลกู หลานของท่านให้รวู้ า่ แผ่นดินทีเ่ ขาเหยียบอยู่ คือ
เถ้าถ่านของบรรพบุรษุ ของเรา เพือ่ เขาจะได้เคารพแผ่นดินนี้ บอกลูกหลาน
ของท่านด้วยว่า โลกนีอ้ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยชีวติ อันเป็นญาติพนี่ อ้ งของพวกเรา
สั่งสอนลูกหลานของท่าน เช่นเดียวกับที่เราสอนลูกหลาน ของเราเสมอมา
ว่า โลกนี้ คือ แม่ ของเราความวิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโลก ก็จะเกิดขึ้นกับ
เราด้วย
หากมนุษย์ถ่มน�้ำลายรดแผ่นดิน ก็เท่ากับมนุษย์ถ่มน�้ำลายรดตัวเอง
เรารูด้ วี า่ โลกนีไ้ ม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึง่ ของโลกนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับสายเลือด ที่สร้าง
ความผูกพันใน ครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนผูกพันต่อกัน ความวิบัติที่
เกิดขึ้นกับโลกนี้ จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน
มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้างเส้นใยแห่งมวลชีวิต แต่มนุษย์เป็นเพียงเส้นใย
เส้นหนึ่งเท่านั้น หากเขาท�ำลายเส้นใยเหล่านี้ เขาก็ท�ำลายตัวเอง
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บันทึกจากคนขับแท็กซี่ 4
มันเป็นเวลาเกือบจะหมดกะรถแท็กซี่ของผมแล้ว แต่ผมก็รับค�ำสั่งที่
ให้ไปรับผูโ้ ดยสารรายหนึง่ ทัง้ ๆ ทีผ่ มก็เหนือ่ ยล้ามาทัง้ วันและใจก็คดิ อยาก
กลับบ้านไปพักผ่อนเหลือเกิน
ผมขับแท็กซี่คู่ใจไปถึงที่อยู่ของผู้โดยสาร ที่โทรเรียกบริการ และบีบ
แตรรถส่งสัญญาณให้ผโู้ ดยสารทราบว่าผมมาถึงแล้ว สองสามนาทีแล้ว แต่
ก็ยังไม่มีใครออกมา ผมไม่รอช้ารีบบีบแตรซ�้ำเพื่อเร่งผู้โดยสาร
ผมเกือบจะขับรถหนีไปโดยไม่รบั ผู้โดยสารที่ชักช้าคนนี้ เพราะไหนๆ
นี่ก็เป็นเที่ยวโดยสารสุดท้ายก่อนหมดกะของผม แต่ผมกลับจอดรถ เดินลง
ไปทีป่ ระตูบา้ นและเคาะประตูเรียก “รอสักครูน่ ะคะ” มันเป็นเสียงสัน่ เครือ
ของหญิงชราในวัยทีเ่ ปราะบาง ผมแอบได้ยนิ เสียงอะไรบางอย่างถูกลากมา
กับพื้น
เสียงเงียบไปพักใหญ่ ประตูบานนั้นก็เปิดออก หญิงร่างเล็กวัยกว่า
90 ปียนื อยูต่ รงหน้าผม เธอสวมเสือ้ ลายพิมพ์สสี ดและหมวกทรงกลมเล็กๆ
มีผ้าลูกไม้บางๆ กลัดไว้ มองแล้วเหมือนใครสักคนที่เพิ่งหลุดออกมาจาก
ภาพยนตร์ย้อนยุคเมื่อ 5 หรือ 60 ปีก่อน
ข้างตัวเธอมีกระเป๋าเดินทางทีก่ รุดว้ ยผ้าไนล่อนใบหนึง่ อพาร์ตเม้นท์
ของเธอดูราวกับไม่มใี ครอาศัยอยูม่ าเป็นแรมปี เฟอร์นเิ จอร์ทงั้ หมดถูกคลุม
ไว้ด้วยผ้าใบ บนฝาผนังบ้านไม่มีนาฬิกาสักเรือน ไม่มีข้าวของหรือเครื่อง
ครัวบนเค้าท์เตอร์ แต่ที่มุมห้องกลับมีกล่องกระดาษหลายใบที่มีภาพถ่าย
เก่าและเครื่องแก้วบรรจุอยู่เต็ม
4 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / บันทึกนี้ผมแปลและเรียบเรีัยงจากที่อ่านพบใน
อินเทอร์เน็ต
http://seniorclub.swu.ac.th
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“พ่อหนุม่ เธอจะช่วยยกกระเป๋าของฉันไปทีร่ ถหน่อยได้ไหม?” หญิง
ชราถาม ผมยกกระเป๋าของเธอไปแล้วเดินกลับมาช่วยประคองเธอเดินไป
ขึ้นรถ หญิงชราจับมือของผมและเราทั้งสองก็เดินช้าๆ ไปที่ทางเท้า
เธอเฝ้าแต่กล่าวค�ำขอบคุณในความกรุณาของผม “มันไม่ใช่เรือ่ งอะไร
ใหญ่โตเลยครับ” ผมบอกเธอ... “ผมก็แค่ปฏิบตั กิ บั ผูโ้ ดยสารของผมเหมือน
กับที่ผมอยากจะให้ผู้คนปฏิบัติกับแม่ผมเท่านั้นเองครับ”
“โอ้ เธอช่างเป็นเด็กทีด่ จี ริงๆ” หญิงชราตอบ พอเราไปถึงทีร่ ถแท็กซี่
เธอก็เอาทีอ่ ยูซ่ งึ่ เป็นจุดหมายปลายทางทีเ่ ธอต้องการไป มาให้ผมและถาม
ผมว่า “เธอจะช่วยขับรถผ่านเข้าไปกลางเมืองสักหน่อยได้ไหมจ๊ะ พ่อหนุม่ ”
“แต่นั่นไม่ใช่ทางที่สั้นที่สุดนะครับ” ผมรีบตอบ
“ไม่เป็นไรหรอก” เธอตอบ “ฉันไม่ได้รีบร้อนอะไร ฉันก�ำลังจะไปที่
สถานดูแลคนชราวาระสุดท้าย”
ผมแอบมองหน้าเธอทางกระจกมองหลัง ดวงตาหญิงชราเป็นประกาย
“ฉันไม่มญ
ี าติพนี่ อ้ งหรือครอบครัวเหลืออยูแ่ ล้ว” เธอพูดต่อด้วยเสียงเบาบาง
“หมอบอกว่าฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานนัก”
ผมค่อยๆ เอื้อมมือไปปิดมิเตอร์ค่าแท็กซี่ทิ้ง
“คุณอยากให้ผมขับพาคุณไปตามถนนสายไหนหรือครับ” ผมถาม
ระยะเวลาสองชั่วโมงจากนั้น เรานั่งรถผ่านกลางเมือง เธอชี้ให้ผม
ดูอาคารที่ครั้งหนึ่งเธอเคยท�ำงานเป็นคนคุมลิฟต์ เราขับผ่านละแวกบ้าน
ที่เธอและสามีเคยอยู่อาศัยเมื่อทั้งคู่พบรักและแต่งงานกันใหม่ๆ และเธอก็
ขอให้ผมจอดรถสักครู่ ที่หน้าโกดังโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
สถานลีลาศที่เธอเคยมาเต้นร�ำเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กสาว
บางครั้งเธอก็ขอให้ผมขับชลอรถลงช้าๆ เมื่อผ่านหน้าอาคารหรือมุม
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ถนน และเธอจะนัง่ นิง่ ๆ มองผ่านหน้าต่างรถออกไปยังความมืดอันว่างเปล่า
โดยไม่พูดอะไรเลยสักค�ำ
เมื่อแสงตะวันอ่อนแรงลงที่ตรงปลายฟ้า เธอก็พูดขึ้นทันทีว่า “ฉัน
เหนื่อยแล้วหล่ะ เราไปกันเถอะ”
เราขับรถเงียบๆ ไปยังจุดหมายปลายทางที่เธอให้ไว้กับผม มันเป็น
อาคารเตี้ยๆ เหมือนศูนย์พักฟื้นทั่วๆ ไป มีช่องทางให้รถผ่านเข้าไปใต้
หลังคาอาคารเพื่อส่งผู้โดยสาร
พนักงานบ้านพักคนชราสองคนออกมาต้อนรับเรา พวกเขาดูใส่ใจกับ
เธอมาก เฝ้าดูหญิงชราในทุกอริยบทอย่างไม่ละสายตา พวกเขาคงรอการ
มาถึงของเธออยู่ก่อนแล้ว
ผมเปิดท้ายรถและเอากระเป๋าเดินทางของเธอไปที่ประตู หญิงชรา
ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นแล้ว “ฉันค้างจ่ายค่ารถเธอเท่าไร” หญิงชราถาม
พร้อมๆ กับเอื้อมมือเปิดกระเป๋าสตางค์ของเธอ
“ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับ” ผมตอบ
“แต่เธอก็ต้องอยู่ต้องกินนะ” หญิงชรากล่าว
“ผมยังมีผู้โดยสารรายอื่นๆ อีกครับ” ผมตอบ
โดยแทบไม่ได้คิดอะไรเลย ผมก้มตัวลงและกอดเธอไว้ในอ้อมแขน
หญิงชรากอดผมไว้แน่น “เธอได้มอบเวลาแห่งความสุขเล็กๆ ให้กับคนแก่
คนหนึ่ง”
เธอพูด “ขอบใจมากนะ”
ผมบีบมือเธอแน่นเป็นการร�่ำลาและเดินกลับออกไป เสียงประตูถูก
ปิดลง มันเป็นเสียงปิดลงของชีวิตชีวิตหนึ่ง
ผมไม่ได้รบั ผู้โดยสารอื่นอีกเลยในกะนั้น ผมขับแท็กซีข่ องผมไปอย่าง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไร้เป้าหมาย หลงล่องลอยอยูใ่ นความคิดของตัวเอง วันนัน้ ทัง้ วันผมแทบพูด
อะไรไม่ถูก
มันจะเกิดอะไรขึน้ ถ้าหญิงชราคนนัน้ ต้องพบกับคนขับรถแท็กซีข่ โี้ มโห
หรือคนขับที่คิดแต่จะส่งรถให้ทันกะ อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าผมปฏิเสธที่จะรับ
งานนั้น เพราะมันเกือบจะหมดกะของผมเหมือนกัน หรือถ้าผมแค่กดแตร
เรียกเพียงครั้งเดียว พอไม่มีใครขานตอบผมก็ขับหนีออกไปทันที
ผมทบทวนเรื่องนี้ซ้�ำไปซ�้ำมา ผมคิดไม่ออกว่าผมเคยได้ท�ำอะไรที่
ส�ำคัญกว่านี้มาบ้างหรือเปล่าในชีวิต
เราถูกท�ำให้เชือ่ ว่าชีวติ ของเราได้รบั อิทธิพลจากเหตุการณ์สำ� คัญทีย่ งิ่
ใหญ่
แต่บ่อยครั้งเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่ว่านั้น มันกลับมาปรากฏต่อหน้าเรา
อย่างที่เราไม่ทันตั้งตัว
และมาปรากฎตัวในรูปที่ถูกห่อไว้อย่างหมดจดงดงามโดยที่คนอื่นๆ
อาจไม่คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อะไรเลย
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