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สคส 2561 สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
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สคส 2561 ศิริราชมูลนิธิ
แด่ ชมรมผู้สูงอายุ มศว
ปีใหม่ฟ้าสีครามงามสดใส
ลืมความทุกข์คลายเศร้าที่ผ่านมา
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ประทานโชคน�ำชัยไม่เอนเอียง
จะท�ำการสิ่งใดให้ล�้ำเลิศ
จะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัย
ทั้งญาติมิตรเพื่อนสนิทชิดใกล้
ทั้งทรัพย์สินเงินตราก็มากมี
สุขภาพผิวพรรณวรรณะผ่อง
ให้สดชื่นสราญรื่นทุกคืนวัน

ท�ำให้ใจสดชื่นรื่นหรรษา
ให้ชีวาสุขอย่างพ่อที่พอเพียง
ขออัญเชิญเทพไทแซ่ซ้องเสียง
ให้ชื่อเสียงลือลั่นสนั่นไกล
สุดประเสริฐกว่าที่แห่งหนไหน
ไปไกลใกล้ก็ให้สะดวกดี
ไม่ห่างกายรักใคร่ไม่หน่ายหนี
รับทั้งปีมีให้จับนับไม่ทัน
น่าชวนมองสุดที่จะเหหัน
ยิ้มรับกันวันสุดดีปีใหม่เทอญ

ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์)
กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ
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16 มกราคม วันครู : จัดครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2500
แด่ คุณครู ด้วยดวงใจ
ข้าฯ ขอก้มกราบเท้า
คุณครู
ส�ำนึกคุณเชิดชู
เลิศล้น
ด้วยใจนิยมบู
ชายิ่ง  แล้วเอย
ทั้งรักเป็นห่วงท้น
เปรียบได้ปิตุรงค์
ครูปลื้มใจสุดซึ้ง
ลูกศิษย์
เรียนส�ำเร็จสมคิด
สุขล้น
คนดีที่มีจิต
ส�ำนึก  ชอบเอย
รู้แบ่งปันช่วยค้น
ทุกข์ร้อนห่างหาย
หน้าที่ครูกระตุ้น
นักเรียน
ให้อยากศึกษาเพียร
รอบรู้
มิใช่แต่อ่านฟังเขียน
พูดอย่าง  เดียวเอย
จินตนาการเป็นอย่างผู้
รอบรู้วิชาการ
ความรู้พึงฝึกให้
เชี่ยวชาญ
ดุจนักปราชญ์ช�ำนาญ
เอ่ยอ้าง
ประพฤติชอบทรงญาณ ยิ่งยศ เชี่ยวนา
ประดุจทรงศีลสร้าง
เรียบร้อยสง่างาม
มีโอกาสกราบเท้า
คุณครู
มัวแต่หาวันดู
ภาคหน้า
หมดโอกาสเชิดชู
งามสง่า  ดีเอย
เชิญเลือกเถิดเจ้าข้า
ใช่ฟ้าบันดาล
วิวัติ  บุรทัต  ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�ำเภอองครักษ์
จ.นครนายก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มีดังนี้
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวฒ
ั นทรัพย์ ปริญญาแพทยศาสตร์ดษุ ฎี
บัณฑิต
นายมีชัย วีระไวทยะ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ธุรกิจเพื่อสังคม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการจัดการ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
จดหมายข่าวชมรมฯ เดือนธันวาคม 2560 หน้า 2 ลงรูปสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 7 แห่งรัตนโกสินทร์นั้น อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์ โทรมา
แจ้งว่าไม่ใช่พระรูปของท่าน พระรูปทีน่ ำ� มาลงในจดหมายข่าว เป็นสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา
ลงกรณ์ และไม่มีพระรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโรรส มีแต่พระรูปปัน้ อยูท่ วี่ ดั พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณอาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์ มา ณ ที่นี้
การประชุมประจ�ำเดือนธันวาคม ชมรมฯ และคณะกรรมการฯได้
ร่วมบริจาคเงินในกิจกรรมดังต่อไปนี้
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 8,600 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท)
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช
8,600 บาท (ชมรมฯ ซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศล วงดนตรีสุนทราภรณ์
1,500 บาท) และ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ช่วยขายบัตรคอนเสิร์ตการ
กุศลฯ เป็นเงิน 51,500 บาท ขออนุโมทนา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ และคณะกรรมการร่วมบริจาคเงินให้ นายสันติ เกษมพันธุ์
เป็นเงิน 2,300 บาท เพือ่ จัดงานวันเด็ก ปี 2561 ณ วัดไผ่ลอ้ ม อ.ปากเกร็ด
จ. นนทบุรี
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ลานหน้าตึก 9
ชมรมฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ที่มีอายุครบ 84 ปี
ในปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีคณาจารย์อาวุโส
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
- รศ.ปราณี วานิชเจริญธรรม
- รศ.ประสงค์ รายณสุข
- รศ.ประสงค์ เอมรัฐ
- รศ.โมรี ชื่นส�ำราญ
- รศ.เย็นใจ สมวิเชียร
- ผศ.บุญสม ก้านสังวร
- ผศ.มาลี โทณานนท์
- ผศ.วชิรญา บัวศรี
- ผศ.วิชญ์ ทับเที่ยง
- ผศ.สิริมา วรยิ่งยง
ชมรมฯ กราบขอบคุณคณาจารย์อาวุโสทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ส่วนคณาจารย์ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมฯ จะ
จัดส่งของที่ระลึกที่เตรียมไว้ให้ทุกท่าน
ขอบคุณ รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานฝ่ายนันทนาการ
และ อ.จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง ทีเ่ ป็นผูฝ้ กึ สอน การร�ำเชิญพระขวัญ จนนางร�ำ
อีก 11 คน ร�ำได้สวยงามพร้อมเพรียงเป็นที่ประทับใจผู้มาร่วมงาน
ขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
คณะกรรมการทุกๆ ฝ่าย และพิธกี ร รศ.เฉลียวศรี พิบลู ชล และ ผศ.ศิรนิ นา
บุณยสงวน มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 21 ธันวาคม 2560  ชมรมฯ ร่วมงาน 87 ปี ศ.อารี
สุทธิพันธุ์ และร่วมบริจาคเงิน 2,000 บาท ร่วมมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์
ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกร่วมท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ ในวันอังคารที่
30 มกราคม 2561 ก�ำหนดการ ดังนี้
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09.0 - 10.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.00 น. ฟังพระสวดมนต์ ฉันภัตตราหารเพล
11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วัดประสิทธิเวช ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล พระราชสิทธิวราจารย์
(เพื่อถวายสมเด็จพระเทพ ฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) เป็น
โรงพยาบาล 70 เตียง งบประมาณ160 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไป
บางส่วนด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ โอนเงิน ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาองครักษ์ ออมทรัพย์ 605-224-288-2 ส่งส�ำเนา
ใบโอนเงินไปที่ คุณบุญช่วย 093-964-4741 เพื่อส่งใบอนุโมทนาให้
คณะกรรม การบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วม บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทิพยสูตร เนื่องจาก
อ.บังอร ทิพยสูตร ถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม และท�ำการฌาปนกิจ
ณ วัดด่านส�ำโรง สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
อ.วนิดา นิโลดม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ตั้งสวดพระ
อภิธรรมที่บ้าน และบรรจุศพไว้ 1 ปี

http://seniorclub.swu.ac.th

9

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี
2. ผศ. สิริมา  วรยิ่งยง
3. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
4. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ
5. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี
6. อ. ภัทณีญา  ไชยสุข
7. ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน
8. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
9. คุณพิศมัย  พนาเวศร์
10. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี
11. รศ. พริ้มเพรา  ผลเจริญสุข
12. รศ. วรรณี  โสมประยูร
13. ศ. ไพศาล - รศ. วีระวรรณ  สิทธิกรกุล

10,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,200
1,000
1,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. คุณนงคราญ  หงษ์ทอง
2. คุณธวัลวรัตถ์  เกษะประดิษฐ์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมกราคม
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน  
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. รศ. วนิดา  นิโลดม
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์
15. คุณประทินทิพย์  อินทวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
21. คุณกริยา  สามเสน ปานเจริญ
23. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
25. อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
27. ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
29. อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์
31. อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์
33. คุณถนอมศรี  โมฬี
35. รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
37. คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์

2. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย
4. อ. มารศรี  บัววราภรณ์
6. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
8. อ. สมพล  จุลโลบล
10. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์
12. คุณอุไร  ฉายแก้ว
14. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์
16. อ. จรูญ  โกมลบุณย์
18. อ. จรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
22. อ. ลักขณา  สอนดี
24. รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
26. อ. ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
28. รศ. จริยา  สินเดิมสุข
30. อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
32. รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
34. ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
36. รศ. สุชา  ณ พัทลุง
38. ผศ. ปิยรัตน์  รัตนวรางค์

http://seniorclub.swu.ac.th

พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

11

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561

39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

12

อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
คุณวิไล  พิพัฒนโยธะพงศ์
รศ. สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
อ. สมบุญ  ประชุมญาติ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
อ. วดี  ชาติอุทิศ
คุณวิไล  หัสดินวิชัย
ทันตแพทย์วินัย  นันทสันติ
อ. สมบุญ  ปิยะสันธ์ชาติ

40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.

อ. จูงใจ  แสงพันธุ์
รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
คุณบุญเรือง  แตงไทย
ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย
อ. โสภิณ  จันทะคล้อย
คุณสุภา  อัศววัลลภ
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
เตรียมกายใจให้พร้อมที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
“...การด�ำเนินวิถชี วี ติ มนุษย์นนั้ จะให้มแี ต่ความปกติสขุ อย่างเดียวไม่ได้
จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรคผ่ายเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น
ข้อส�ำคัญอยูท่ ที่ กุ ๆ คนต้องเตรียมกาย เตรียมใจไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพือ่ เผชิญ
และแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนนั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล  
ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักเป็นเบาและกลับร้าย
ให้กลายเป็นดีได้...”

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : เทคนิคการช่วยให้นอนหลับง่าย
ผศ. โสภัณ วีรชัย

1

นายแพทย์ OZ กล่าวว่า การนอนน้อย จะเป็นปัญหาของโรคหัวใจ
และสมองขาดเลือด ได้อธิบายว่าการช่วยการนอนหลับง่าย มีดังนี้
1. เริ่มที่ขากรรไกร เพราะเป็นจุดรวมของความเครียด ใช้มือทั้งสอง
ข้าง กดที่ขากรรไกร นวดไป - มา แล้วปล่อย
2. ถูฝา่ มือทัง้ สองข้างให้รอ้ น แล้วน�ำมาประคบตาแต่ละข้าง ลูบจาก
บนลงล่าง
3. ใช้มือแต่ละข้าง บีบนวดที่ใบหู จากบนลงล่าง 3 ครั้ง เมื่อถึงติ่งหู
แล้วให้ดึงลง
4. เอามือทั้ง 2 ข้าง วางที่ศีรษะด้านหลัง ฝ่ามือวางที่ใบหูของแต่
และข้าง แล้วใช้ปลายมือตบศีรษะด้านหลัง เหมือนกับตีกลองสองมือ ให้
ตบ 9 ครั้ง
5. วิธีนี้ช่วยให้นอนหลับได้มากที่สุด นั่งตัวตรง หายใจแบบท�ำสมาธิ
วางมือทั้งสองข้างที่ส่วนท้อง หลับตา ผ่อนคลายให้ฟันแตะกันเบาๆ ลิ้น
แตะเพดานปากด้านบน ก�ำหนดจิตไปที่ท้อง พร้อมกับหายใจเข้า - ออก
ช้าๆ โดยจิตจะรู้ว่าหายใจเข้า ท้องจะพอง และหายใจออก ท้องจะแฟบ
(วิธีนี้ก็คล้ายกับท�ำสมาธิ แบบยุบหนอ พองหนอ ของไทยเรา)
ทั้ง 5 วิธีนี้ คือ เทคนิคการนอนหลับง่ายของคุณโรเมน ของฝาก
จากผู้เขียนก็คือ ต้องนอนให้ตรงเวลาทุกคืน ก็จะช่วยนอนหลับง่าย ขอให้
ผู้อ่านทุกท่านจงนอนหลับง่ายและฝันดีทุกคืน
1 ข้าราชการบำ�นาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส 84 ปี : ที่ประทับใจ
รศ. อรลักษณา แพรัตกุล

2

ในช่วงเช้าของวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้จัด
งานแสดงมุทติ าจิตแด่คณาจารย์อาวุโสทีม่ อี ายุครบ 84 ปี ในปีนโี้ อกาสดีที่
ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม มีทา่ นอาจารย์อาวุโสอายุครบ 84 ปี จ�ำนวน 22 ท่าน
และมาร่วมงาน 10 ท่าน ได้แก่ ผศ.บุญสม ก้านสังวร รศ.ประสงค์ รายณสุข
รศ.ประสงค์ เอมรัฐ รศ.ปราณี วาณิชเจริญธรรม ผศ.มาลี โทณานนท์
รศ.โมรี ชื่นส�ำราญ รศ.เย็นใจ สมวิเชียร ผศ. ดร.วชิรญา บัวศรี ผศ.วิชญ์
ทับเทีย่ ง และ ผศ.สิรมิ า วรยิง่ ยง สถานทีจ่ ดั งานคือบริเวณห้องแปดเหลีย่ ม
ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว ประสานมิตร ระหว่างเวลา
9.00-12.00 น. เป็นเช้าที่อากาศแจ่มใสเย็นสบาย
เมื่อมาถึงหน้าบริเวณงาน มีคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ เลขานุการ
ชมรมฯ คุณลักขณา แซ่ลู้ อยูค่ อยรับลงทะเบียนแขกผูม้ าร่วมงาน ทีโ่ ต๊ะลง
ทะเบียนได้พบท่านประธานชมรมฯ ในชุดแปลกตานุ่งผ้าถุงห่มสไบสีชมพู
สดใส ท�ำให้ต้องอุทานว่า ‘Beautiful!’ และนึกเดาต่อไปว่าจะต้องมีอะไร
เซอร์ไพรส์เป็นแน่ พอใกล้เริ่มงาน คณาจารย์อาวุโสและผู้มาร่วมงานต่าง
ก็ทยอยกันมาคับคัง่ ขึน้ โดยล�ำดับ ก้าวเข้าไปในห้องเก็บตัวจึงพบว่ามีนางร�ำ
ในชุดสไบสวยงามก�ำลังซักซ้อมคิวกันอย่างขะมักเขม้น บางท่านก็กำ� ลังเซล
ฟี่อย่างจริงจังเพื่อเก็บภาพชุดไทยสวยงามกันก่อนจะเริ่มกิจกรรม
ประมาณ 9.30 น. เริ่มช่วงพิธีการ พิธีกรกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คือ
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล และ ผศ.ศิรินนา บุณยสงวน กล่าวต้อนรับแขกผู้
มีเกียรติ และคณาจารย์อาวุโสซึ่งทุกท่านติดช่อดอกไม้สีชมพู นั่งเรียงแถว
2 อาจารย์ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://seniorclub.swu.ac.th

15

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561

อยู่ด้านหน้าห้องประชุม พิธีกรเชิญประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงาน พร้อม
แนะน�ำอาจารย์อาวุโสทั้ง 10 ท่าน และขอให้โบกมือทักทายพวกเรา จาก
นั้นน�ำเสนอการแสดงสุดพิเศษ คือร�ำไทยชุด “เชิญพระขวัญ” ซึ่งมีนางร�ำ
ผู้เป็นสมาชิกของชมรมฯ จ�ำนวน 13 ท่าน ได้แก่ ผศ.เกษร เจริญรักษ์
อ.จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง คุณจ�ำรูญ เลียบใย ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ผศ. ณัฐยา
วิสุทธิสิน คุณทัศนา ทองภักดี ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์ อ.พวงผกา
คงอุทยั กุล ผศ. พัชรา สุทธิสำ� แดง อ.ละเอียด รักษ์เผ่า รศ.สาลี ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์ และ รศ.อรพรรณ พรสีมา ซึ่งสายข่าว
กระซิบว่าทุกท่านได้ซุ่มซ้อมกันมาเป็นเวลาแรมเดือน โดยมี รศ. สาลี
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง เป็นผู้ฝึกสอน นางร�ำ
ทุกท่านอยูใ่ นชุดสวยงามเสือ้ แขนกระบอกสีครีมห่มสไบสีชมพู พร้อมเครือ่ ง
ประดับจัดเต็ม ทุกคนถือพวงมาลัยและเทียนในมือขณะร่ายร�ำ การแสดง
มีความสวยงามอ่อนช้อยจนท�ำให้พวกเราหลายคนต้องลุกออกไปกดภาพ
กันแชะๆ อย่างคึกคัก จบการแสดง นางร�ำต่างน�ำพวงมาลัยมามอบให้
แด่อาจารย์อาวุโส ต่อด้วยเพลงร�ำวงดาวพระศุกร์ นางร�ำทั้ง 13 คน
ต่างออกไปเชิญชวนคณาจารย์อาวุโสและผู้ร่วมงานออกมาร�ำวงกันอย่าง
สนุกสนาน ต่อจากนัน้ ตัวแทนของคณาจารย์ผอู้ าวุโส รศ.ประสงค์ รายณสุข
กล่าวขอบคุณการจัดงาน 84 ปี มุทิตาจิตให้แก่คณาจารย์อาวุโสในปีนี้
ผู้มาร่วมงานทุกคนจะได้มอบดอกกุหลาบให้แก่อาจารย์อาวุโสทุกท่าน มี
ฝ่ายนักร้อง ร้องเพลง ดอกไม้ให้คณ
ุ ไม่วา่ จะร้องเพราะหรือร้องเพีย้ นต่างก็
ร้องจากใจของทุก ๆ คน จนหน้าตักของแต่ละท่านเต็มไปด้วยดอกกุหลาบ
สีแดง ช่างภาพกิตติมศักดิ์ของชมรมฯ คือ รศ.สนอง โลหิตวิเศษ จึงต้องขอ
เก็บภาพเดีย่ วของอาจารย์อาวุโสแต่ละท่านพร้อมดอกกุหลาบหอบใหญ่ ซึง่
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แต่ละท่านล้วนมีแต่รอยยิม้ ทีบ่ ง่ บอกถึงความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศที่
เรียบง่าย อบอุ่น เป็นกันเอง และคิดถึงกันจึงเป็นที่มาของวันนี้ ต่อจากนั้น
ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก โดยท่านประธานชมรมฯ แจ้งว่าจะน�ำภาพไป
ประกอบจดหมายข่าวฉบับต่อไปด้วย จบการถ่ายภาพหมู่ สมาชิกขอชมการ
แสดงอีกรอบ จึงมีการแสดงร�ำเชิญพระขวัญเป็นของแถมอีกหนึ่งรอบ จบ
ด้วยเสียงปรบมืออย่างชื่นมื่น หลังจบการแสดง พอใกล้เวลาเที่ยง สมาชิก
ทุกท่านจึงเคลือ่ นย้ายไปรับประทานอาหารกลางวันทีบ่ ริเวณห้องอาหารใน
ห้องถัดไป พร้อมมีคาราโอเกะบรรเลงขับกล่อม ได้เวลาพอสมควรแล้วจึง
แยกย้ายกันกลับด้วยความประทับใจ
กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นสื่อที่แสดงถึง ‘สายใยแห่งความ
สัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน’ ดังค�ำขวัญของชมรมฯ แล้ว ยังเป็นตัวอย่าง
ที่ดีเยี่ยมด้านการดูแลสุขภาพของอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน และเป็น
บรรยากาศที่ย�้ำเตือนให้หวนระลึกถึงน�้ำใจไมตรี ของชาว มศว อัน
กอปรด้วย ‘ความเป็นครู’ ที่ยิ่งใหญ่ในสถาบันการศึกษาซึ่งถือก�ำเนิดจาก
‘วิทยาลัยวิชาการศึกษา’ แหล่งรวมของปรมาจารย์ด้านการศึกษาในถิ่น
ประสานมิตรแห่งนี้ ช่างเป็นสายใยความผูกพันที่ท�ำให้ผู้มาร่วมงานและ
ลูกหลาน มศว (ผู้เขียน) เกิดความซาบซึ้งใจและประทับใจอย่างไม่เสื่อม
คลาย
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หลักการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ ปี พ.ศ. 2561
1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่
ต้องพบกับค�ำว่า ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ อย่างที่ผ่านมา
2. จงมีชวี ติ อยูด่ ว้ ย การให้อภัย แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจติ ใจทีแ่ จ่มใส
ตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ
3. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การรู้จักตนเอง มากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วคุณจะ
พบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น
4. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การอยู่อย่างพอเพียง แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่
ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจ�ำเป็น ด้วยความอยาก และความโลภ
5. จงมีชีวิตอยู่กับ ความจริง แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการ
ปล่อยวาง อย่างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป
6. จงมีชีวิต อยู่อย่างผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วคุณจะพบกับ
ความสุขลึกๆ ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง
7. จงมีชีวิตอยู่อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วคุณจะพบกับคุณค่า
ของชีวิต ที่จะมีแต่ค�ำว่า สะอาด สว่าง สงบ
8. จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่
ถึง ฉะนั้นท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุข
มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด
9. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การสะสมความดีและบุญกุศล ให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา
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ชื่อเก่าของบ้านเกิด
รูม้ ยั้ ชือ่ เก่าของบ้านเกิดคุณชือ่ อะไร? เผยชือ่ เดิมจังหวัดในไทย มีครบ
ทุกจังหวัด เรื่องราวที่ก่อก�ำเนิดมาเป็นคนไทยในปัจจุบัน ประเทศไทย แต่
เริ่มเดิมทีไม่ได้ชื่อว่าไทย แต่มาจากค�ำว่าสยาม แล้วจังหวัดต่างๆล่ะ ก่อน
จะมีชื่อสละสลวย สะกดยากแบบทุกวันนี้ เคยถูกเรียกว่าอะไรมาก่อน เรา
จะพาไปรู้จักกับชื่อจังหวัดแบบเก่าแก่ทั้งหมด 77 จังหวัด
ภาคเหนือ
1. เชียงราย - เวียงชัยนารายณ์
2. เชียงใหม่ - นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์
3. น่าน - นันทบุรี เมืองน่าน เมืองนาน
4. พะเยา - เมืองภูกามยาว พยาว
5. แพร่ - พลนคร เวียงโกศัย
6. แม่ฮ่องสอน - แม่ร่องสอน
7. ล�ำปาง - เขลางค์นคร
8. ล�ำพูน - หริภุญไชย
9. อุุตรดิตถ์ - บางโพธิ์ท่าอิฐ (สมัยก่อนเป็นแค่ต�ำบล ไม่ได้เป็นจังหวัด)
ภาคอีสาน
10. กาฬสินธุ์ - บ้านแก่งส�ำเริง หรือบ้านแก่งส�ำโรง
11. ขอนแก่น - ขามแก่น
12. ชัยภูมิ - บ้านหลวง
13. นครพนม - มรุกขนคร และเปลี่ยนเป็น ศรีโคตรบูรณ์
14. นครราชสีมา - โคราช โคราฆะ เสมา
15. บึงกาฬ - ชัยบุรี
16. บุรีรัมย์ - โนนม่วง เมืองแปะ
17. มหาสารคาม - บ้านลาดกุดยางใหญ่
http://seniorclub.swu.ac.th
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18. มุกดาหาร - เมืองมุกดาหาร
19. ยโสธร - สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านสิงห์ท่า
20. ร้อยเอ็ด - สาเกตนคร ร้อยเอ็จประตู
21. เลย - หมู่บ้านแฮ่ เมืองเลย
22. สกลนคร - หนองหานหลวง สกลทวาปี
23. สุรินทร์ - ประทายสมันต์
24. ศรีสะเกษ - ขุขันธ์
25. หนองคาย - บ้านไผ่
26. หนองบัวล�ำภู - นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เมืองกมุทธาสัย
27. อุดรธานี - บ้านหมากแข้ง หรือ บ้านเดื่อหมากแข้ง
28. อุบลราชธานี - ดอนมดแดง ดงอู่ผึ้ง
29. อ�ำนาจเจริญ - เมืองค้อ
ภาคตะวันตก
30. กาญจนบุรี - ปากแพรก ศรีชัยยะสิงหปุระ
31. ตาก - เมืองตาก
32. ประจวบคีรีขันธ์ - บางนารม หรือ นารัง เมืองกุย
33. เพชรบุรี - พริบพรี หรือ ศรีวัชรบุรี
34. ราชบุรี - ราชบุรี หรือมณฑลราชบุรี
ภาคกลาง
35. ก�ำแพงเพชร - ชากังราว นครชุม
36. ชัยนาท - เมืองแพรก หรือเมืองสรรค์
37. นครนายก - นายก
38. นครปฐม - นครไชยศรี หรือศรีวิชัย
39. นครสวรรค์ -พระบาง ชอนตะวัน
40. นนทบุรี - บ้านตลาดขวัญ เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เมืองนนทบุรีศรี
มหาอุทยาน เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม
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41. ปทุมธานี - สามโคก ประทุมธานี
42. อยุธยา - กรุงเก่า มณฑลกรุงเก่า มณฑลอยุธยา
43. พิจิตร - สระหลวง โอฆะบุรี
44. พิษณุโลก - สองแคว
45. เพชรบูรณ์ - เพชบุระ
46. ลพบุรี - ละโว้
47. สมุทรปราการ - พระประแดง นครเขื่อนขันธ์
48. สมุทรสงคราม - แม่กลอง
49. สมุทรสาคร - บ้านท่าจีน สาครบุรี
50. สิงห์บุรี - สิงหราชาธิราช สิงหะราชา สิงห์
51. สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย
52. สุพรรณบุรี - ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือพันธุมบุรี สองพันบุรี อู่ทอง
53. สระบุรี - สระบุรี
54. อ่างทอง - วิเศษชัยชาญ
55. อุทัยธานี - อู่ไทย อุไทย
ภาคตะวันออก
56. จันทบุรี - ควนคราบุรี กาไว จันทบูร
57. ฉะเชิงเทรา - แปดริ้ว
58. ชลบุรี - พระรถ ศรีพโล พญาแร่ บางปลาสร้อย พนัสนิคม บางละมุง
59. ตราด - กราด หรือตราด
60. ปราจีนบุรี - พระรถ ศรีมโหสถ อวัธยปุระ
61. ระยอง - ราย็อง
62. สระแก้ว - แต่ก่อนเป็นกิ่งอ�ำเภอ ตั้งชื่อจากสระน�้ำกลางเมือง
ภาคใต้
63. กระบี่ - แขวงเมืองปกาสัย
64. ชุมพร - ชุมนุมพล
http://seniorclub.swu.ac.th
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ตรัง - ทับเที่ยง
นครศรีธรรมราช - ตามพรลิงค์ ศิริธรรมนคร ศรีธรรมราช
นราธิวาส - มะนาลอ บางนรา ระแงะ
ปัตตานี - ตานี
พังงา - ภูงา หรือบ้านกระพูงา พิงงา
พัทลุง - คูหาสวรรค์
ภูเก็ต - บูกิต ภูเก็จ จังซีลอน ถลาง
ระนอง - แร่นอง
สตูล - มูเก็มสโตย-ละงู นครีสโตย ม�ำบังนังคะรา
สงขลา - สิงหนคร สิงหลา สิงขร
สุราษฎร์ธานี - ไชยา กาญจนดิษฐ์
ยะลา - ยาลอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : wikipedia
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คนถูพื้นแห่งนาซ่า
ตอนเด็กๆเวลาผมได้ยินค�ำว่า “จบจากจุฬา” “เคยอยู่ SCG” “ปตท
จองตัว”
ผมจะรู้สึกครั่นคร้ามและนับถือในความสามารถอันยิ่งใหญ่ของคนๆ
นั้นเป็นอย่างมาก แต่วันนี้ผมพบว่ามีอะไรที่สุดยอดยิ่งกว่านั้น เหนือกว่า
การได้เป็นลูกน้องบิลเกตที่ไมโครซอฟ นั่นก็คือ “เคยท�ำงานให้นาซ่า” ถ้า
มีใครสักคนบอกว่าเขาเคยท�ำงานให้นาซ่า ผมจะรู้สึกขนลุก รู้สึกถึงพลัง
ออร่าที่แผ่กระจายออกมาจากร่างของคนๆนั้น แม้จะไม่รู้ว่า ที่บอกว่าเคย
ท�ำงานที่นาซ่าน่ะท�ำอะไรก็ตาม ถ้าเป็นคนถูพื้นที่นาซ่า ผมก็เชื่อว่านี่คือ
คนที่ถูพื้นที่แข็งแกร่งที่สุด สะอาดที่สุด เหนือชั้นกว่าคนถูพื้นคนไหนใน
โลก และถ้าเคยถูพื้นให้นาซ่ามาก่อน ก็สามารถไปถูพื้นที่ไหนก็ได้ และนี่
คือ โฉมหน้าของคนถูพื้นแห่งนาซ่า
นาย เซบาสเตียน ฟุงเค่ล เกิด 18 มีนาคม 1939 อายุ 72 ปี เกิด
ที่ กอร์ลิทซ เยอรมัน สูง 185 ซม หนัก 77 กก.
นายเซบาสเตียน เป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษระดับหัวหน้ากองร้อย
เคยผ่านสมรภูมิรบอย่างโชกโชน หลังจบภารกิจที่ออสเตรีย ได้ลาออกจาก
อาชีพทหาร เนื่องจากเสียลูกน้องไป8นายภายในวันเดียว จึงท�ำใจไม่ได้
คิดว่าเป็นความผิดของตนเอง จบเส้นทางของการเป็นหน่วยรบพิเศษในวัย
เพียง32ปี และไม่ใช้ยศน�ำหน้าชื่ออีกเลย
หลังจากนั้นได้ท�ำงานร้านพิซซ่าอยู่เป็นเวลา4ปี ช่วงเวลานี้เซบาส
เตียนเรียกมันว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการไถ่บาป ชีพจรลงเท้าให้ต้องเดินทาง
ย้ายมาอยู่กับภรรยาที่ประเทศอเมริกา และช่วงนี้เองที่เซบาสเตียนต้องหา
http://seniorclub.swu.ac.th
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งานใหม่ท�ำ  วันหนึ่งเขาได้พบประกาศการรับสมัครงานของนาซ่า ไม่ใช่
ต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นต�ำแหน่งพนักงานท�ำความสะอาด เขา
คงจะไม่สนใจถ้านัน่ เป็นประกาศธรรมดาๆ แต่ในประกาศรับสมัครงานของ
นาซ่าระบุว่าต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพอย่างเข้มข้น คนที่ดีพอที่จะ
เป็นคนถูพื้นของนาซ่า ก็ดีพอที่จะท�ำงานที่ไหนในโลก เราไม่ได้เฟ้นหาคน
ถูพนื้ ธรรมดา แต่ก�ำลังเฟ้นหาคนถูพนื้ ที่แข็งแกร่งที่สดุ ว่องไวที่สดุ สะอาด
ที่สุด และเปี่ยมด้วยสัญชาตญาณ
ข้อความดังกล่าวได้กระตุ้นอุณหภูมิของเลือดหน่วยรบพิเศษให้ร้อน
ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่หลับไหลมานาน ในการสัมภาษณ์และทดสอบ
สมรรถภาพไม่ได้ท�ำที่องค์กรนาซ่า แต่กลับจัดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งใน
โคโรลาโด นี่คือเกณฑ์ขั้นต�่ำในการสมัครเป็นพนักงานถูพื้นของนาซ่า
-วิ่งระยะทาง 1 กิโลเมตร ภายในเวลาไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที
-ดึงข้อราวเดี่ยว 40 ครั้ง -ลุกนั่ง 29 ครั้งภายใน 30 วินาที -ดันข้อ 62
ครั้ง -ยืนกระโดดไกล 2.5 เมตร -ว่ายน�้ำ 50 เมตร ไม่เกิน 35 วินาที
และต้องผ่านการทดสอบการทรมานเชลย เนื่องจากรัสเซียมีการจับ
บุคลากรของนาซ่าไปทรมานเพื่อเค้นข้อมูลว่านาซ่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่
การทดสอบความแข็งแกร่งหลายๆอย่างเนื่องจากนาซ่ามีนโยบายใน
กรณีฉุกเฉินเวลาข้าศึกบุกองค์กรนาซ่า โดยนาซ่าสามารถเปลี่ยนตัวเอง
ให้กลายเป็นฐานทัพพร้อมรบได้ภายในเวลา 2นาที และได้วางระบบที่
สามารถต้านรับมือได้นานกว่า 30นาที เพื่อรอให้กองทัพส่งกองก�ำลังมา
ช่วย
เซบาสเตียนท�ำงานทีน่ าซ่าเป็นเวลากว่า 34ปี ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าชุดท�ำความสะอาด ถือเป็นพนักงานถูพื้นที่บริษัทต่างๆต้องการตัว
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มากที่สุด อาทิ ไมโครซอฟ,สตาร์บั๊คส์,มอร์แกน สแตนลีย์,เท็กซัส อินสตู
เม้นท์ แต่กไ็ ม่ยอมย้ายไปไหนแม้วา่ บริษทั เหล่านีใ้ ห้เงินกินเปล่าเป็นค่าย้าย
ตัวถึง 8แสนดอลล่าห์ก็ตาม
เซบาสเตียนได้คา่ จ้างจากนาซ่า เดือนละ 78000 เหรียญ (ประมาณ
สองล้านสี่แสนบาท) ในส่วนของสวัสดิการ นาซ่าให้
-บ้านใกล้ทที่ ำ� งาน 1หลัง พร้อมพ่อครัว -รถเมอร์ซเี ดส รุน่ E-class
-ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าน�้ำมัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเรียนลูก(ถ้าลูกยังเรียนอยู่)
ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่(ถ้ายังมีชีวิตอยู่)ค่าใช้จ่ายต่างๆ นาซ่าออกให้หมด
ปัจจุบัน เซบาสเตียน ได้รับเกียรติจากกองทัพสหรัฐเชิญไปเป็น
อาจารย์พิเศษประจ�ำวิชา ยุทธวิธีการรบภาคพื้นดินในเขตหนาว ,การ
ลาดตระเวนระยะไกล และ ยังเป็นครูฝกึ พิเศษให้แก่หน่วยรบพิเศษเรคอน
(Recon)
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อโหสิกรรมที่ยิ่งใหญ่
จากหมู่บ้านเกาหมิงในมณฑลหูหนาน เดินทางมายังเมืองต้าเหลียน
ของมณฑลเหลียวหนิง ระยะทางไม่ต�่ำกว่า 3,000 ก.ม. หลัวอิงใช้เวลา
เดินทางสองวันหนึ่งคืนเต็มๆ ตอนแรก คู่กรณีทางฝั่งต้าเหลียนก�ำชับให้
นั่งเครื่องบินไป แต่พอหล่อนเห็นราคาตั๋วเครื่องบินแล้ว คิดว่าช่วยคู่กรณี
ประหยัดเงินไว้หน่อยน่าจะดีกว่า ชั่วชีวิตเขาอย่างเก่งก็แค่เดินทางเข้าไป
ซื้อของจากตลาดนัดในตัวเมือง เดินทางไกลขนาดนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิต
ของเธอจริงๆ
ต่อรถมาแล้วสองทอด และนี่คือขบวนรถไฟตรงสู่จุดหมายปลายทาง
ต้าเหลียนเสียที พอได้ที่นั่งเรียบร้อย เหงื่อยังไม่ทันแห้ง แต่น�้ำตาก็เริ่มซึม
แล้ว หากไม่เดินทางออกจากบ้านมาก็คงไม่มีวันรู้ว่า โลกนี้มันช่างกว้าง
ใหญ่ไพศาลเสียเหลือเกิน หล่อนคิดแค่ว่า การที่ลูกชายตนดั้นด้นเดินทาง
จากหมูบ่ า้ นเล็กๆทีไ่ กลโพ้นขนาดนัน้ เพือ่ ไปศึกษาต่อ มันไม่ใช่เรือ่ งง่ายดาย
เลยสักนิด
สองปีกอ่ น เพือ่ นบ้านต่างมาส่งเซียงเอ๋อลูกชายของตนถึงหน้าหมูบ่ า้ น
พร้อมรอยยิ้ม ต่างก�ำชับว่า “ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆ เรียนจบแล้ว
มารับแม่แกไปเสพสุขในเมือง แม่แกเลีย้ งดูแกตัง้ แต่เล็กจนโตโดยล�ำพัง ถึง
เวลาต้องรู้จักทดแทนบุญคุณแม่นะ”
สองปีผ่านไป เพื่อนบ้านต่างมาส่งตนหน้าหมู่บ้านพร้อมคาบน�้ำตา
ก�ำชับหล่อนว่า “เอาเรือ่ งไอ้คนขับรถให้ถงึ ทีส่ ดุ เขาคือคนทีพ่ งั ทลายอนาคต
ครอบครัวแกจนหมดสิ้น”
มีญาติๆอาสาจะเดินทางไปเป็นเพือ่ นเพือ่ เจรจาต่อรอง หลังตรึกตรอง
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แล้ว หล่อนเกรงว่าพอมีคนเยอะ จะเข้าต�ำรา”มากหมอมากความ” มีแต่
จะท�ำให้เธอตัดสินใจล�ำบากขึ้น เธอจึงตัดใจเดินทางไปคนเดียว
พอขบวนรถไฟมาถึงสถานีตา้ เหลียน คณะครูบาอาจารย์ เพือ่ นๆของ
ลูกชายตน ยังมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งคนขับรถ
คู่กรณีชื่อเสี่ยวซูก็มาต้อนรับเธออย่างพร้อมหน้าพร้อมตา หลังจากบริษัท
จัดการให้หล่อนเข้าพักผ่อนทีโ่ รงแรมแล้ว หล่อนขอไปเยีย่ มบ้านของคนขับ
รถคนนั้นทันที ขอร้องให้ทุกคนกลับไปก่อน
บริษัทต้นสังกัดก�ำชับคนขับที่ชื่อเสี่ยวซูว่า ไม่ว่าหล่อนจะโวยวาย
ขนาดไหน ก็ต้องทนรับสภาพให้ได้ หล่อนสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวของ
หล่อนไปแล้ว จะอาละวาดขนาดไหนก็ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้
หลังมาถึงบ้านพักของเสี่ยวซู แท้จริงมันก็เป็นแค่ห้องพักห้องขนาด
ค่อนข้างเล็กไม่เกินห้าสิบตารางเมตร อยู่กันห้าคน พ่อ แม่ ของเสียวซูที่
เริ่มใกล้เข้าสู่วัยชราแล้ว พร้อมภรรยาและลูกที่ยังเรียนชั้นประถมอยู่ ทุก
คนในบ้านต่างเกร็งกันจนพูดอะไรไม่ออก หล่อนพูดขึ้นอย่างราบเรียบก่อน
ว่า “คนในเมืองอย่างพวกคุณช่างมีที่อยู่อาศัยกันแบบคับแคบเหลือเกิน”
ภรรยาของเสี่ยวซูน�้ำตาซึมทันที เธอพูดว่า “หลังจากแต่งงานแล้วก็
อยูด่ ว้ ยกันมาตลอด พวกเราล้วนท�ำมาหากินแบบคนธรรมดาๆ ไม่มปี ญ
ั ญา
จะไปหาบ้านช่องใหญ่โตมาอยูก่ นั ราคาห้องนีห้ มืน่ กว่าหยวนต่อตารางเมตร
ห้องเพียงแค่นี้ก็ผ่อนกันไปทั้งชาติแล้ว......”
หลัวอิงตกใจ “อะไรนะ ตารางเมตรนึงกว่าหมื่นหยวน ห้องใหญ่เท่า
รูหนูแค่นี้ละนะ”
ภรรยาของเสี่ยวซูพูดต่อว่า “เสี่ยวซูมีเงินเดือนไม่ถึงสองพันหยวน
เดือนหนึ่งมีวันหยุดไม่เกินสามวัน ท�ำเช้าท�ำเย็น เบี้ยเลี้ยงอาจได้เพิ่มบ้าง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ก็มาจากระยะทางของรถที่วิ่ง วิ่งน้อยก็ได้น้อย นับจากวันที่ท�ำงานที่นี่ ไม่
เคยได้นอนเต็มอิ่มสักครั้ง จนกลายเป็นคนเส้นประสาทอ่อนล้าไปแล้ว พี่
เขาไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมกินข้าวฉลองเทศการใดๆกับคนในครอบครัวเลย
แล้วคราวนี้ก็ยังไปก่อเรื่องใหญ่ขึ้น.......” พูดไปก็ร้องไห้ไป
หลัวอิงเห็นสภาพแล้วก็ได้แต่เห็นใจ เพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศ
ตึงเครียดเกินไป หล่อนเปรยขึน้ ว่า “ฉันขอกินข้าวด้วยกันสักมือ้ ในบ้านนะ”
เธอรีบเช็ดน�้ำตา ก�ำชับให้สามีรีบออกไปจ่ายตลาด แต่หลัวอิงห้าม
ไว้ “ในบ้านมีอะไรก็กินแบบนั้นแหละ ไม่ต้องล�ำบาก”
นั่นเป็นมื้ออาหารที่เรียบง่ายมากๆ สมาชิกในครอบครัวก็แลดูเรียบ
ง่ายเหมือนกับข้าวกับปลาบนโต๊ะ ล้วนแลดูซอื่ ๆตรงๆ เกรงอกเกรงใจ และ
ไม่ใช่พวกช่างเจรจา
หลังทานข้าวเสร็จ หลัวอิงขอตัวไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่ลูกเคยเรียน
ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าบ้านจนออกจากบ้านไปแล้ว หลัวอิงไม่ได้เอ่ยปาก
พูดถึงการตายของลูกชายตนเลยสักค�ำ
เพือ่ นๆของเซียงเอ๋อพาหลัวอิงเดินชมห้องเรียนทีล่ กู หล่อนเคยนัง่ เรียน
หนังสือ หอพักที่เคยพัก สนามบาสเกตบอลที่เล่นประจ�ำ ทางโรงเรียนได้
เตรียมทนายความคณะใหญ่ให้เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายมีอยู่สองข้อ คือ
ลงโทษคนขับรถให้หนัก และเรียกร้องค่าเสียหายให้มากที่สุด
หลัวอิงยังไม่ต้องการพบคณะทนายความ แต่ขอคุยกับคุณครูผู้
ปกครองของลูกชายก่อน “ต้องขอโทษที่เซียงเอ๋อก่อปัญหาทิ้งไว้ให้วุ่นวาย
ดิฉันขอรบกวนคุณครูต่ออีกหน่อย ช่วยจัดการเผาศพเซียงเอ๋อให้เรียบร้อย
แล้ววานให้เพือ่ นทีส่ นิทของเซียงเอ๋อ พาดิฉนั และเซียงเอ๋อเทีย่ วชมเมืองต้า
เหลียนสักรอบ เอาที่ๆเซียงเอ๋อไม่เคยไปมาก่อน ส่วนเรื่องอื่นๆนั้น เดี๋ยว
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ดิฉันจะจัดการเอง ไม่ขอรบกวนโรงเรียนให้มากกว่านี้ และก็ไม่อยากให้
นักเรียนทั้งหลายต้องมาเสียการเรียนเพราะเรื่องของลูกชายดิฉัน”
ก่อนทีค่ ณ
ุ ครูผปู้ กครองจะทันพูดอะไรออกมา หล่อนพูดต่อว่า “เมือ่ คืน
ลูกชายมาเข้าฝัน ก�ำชับให้ท�ำอย่างที่ดิฉันได้บอกไปแล้ว ช่วยกรุณาจัดการ
ตามที่ดิฉันขอร้องให้ด้วย”
หลัวอิงอุ้มกล่องอัฐิของลูกชายไว้ที่อก เหมือนอุ้มลูกน้อยเมื่อตอนยัง
เล็ก ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆ เพื่อเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของเมืองต้าเหลียน
ที่ลูกชายยังไม่เคยไป
ตลอดทัง้ วัน เพือ่ นของเซียงเอ๋อน�ำ้ ตาร่วงแล้วร่วงอีก แต่ไม่เห็นน�ำ้ ตา
สักหยดจากคนเป็นแม่ เพื่อนของลูกบอกว่า “คุณน้าครับ ถ้าอยากร้องไห้ก็
ร้องเถอะครับ”
แต่หลัวอิงบอกว่า “พ่อเซียงเอ๋อตายตัง้ แต่ตอนลูกอายุแค่สขี่ วบ ตัง้ แต่
นั้นมา น้าก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าลูกแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเกรงว่าลูกจะ
หนักใจถ้าเห็นน�้ำตาแม่......”
วันถัดมา ทางโรงเรียนตามหาหลัวอิงไม่พบ ปรากฏว่าหล่อนได้
นัดแนะและตรงไปยังบริษัทโดยล�ำพัง บริษัทได้เตรียมเงินก้อนหนึ่งไว้
เรียบร้อยแล้ว เป็นจ�ำนวนเงินตามที่กฏหมายก�ำหนดไว้ รวมกับเงินที่คน
ขับรถพร้อมจะรับผิดชอบ แค่คิดว่าหากหล่อนรับได้ก็จบเรื่องกันเพียงเท่า
นี้ แต่กพ็ ร้อมพิจารณาหากคูก่ รณีมขี อ้ เรียกร้องมากกว่านีท้ พี่ อรับได้ ไม่เช่น
นั้นก็ต้องไปตกลงกันที่ศาล เพื่อกันไม่ให้บรรยากาศเกิดความอ่อนไหวเกิน
ไป ผูใ้ หญ่ของบริษทั ก�ำชับไม่ให้คนขับรถมาปรากฏตัวในระหว่างการเจรจา
พวกเขามีทนายความพร้อมเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ของความวุน่ วาย
ที่อาจเกิดขึ้น
http://seniorclub.swu.ac.th
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หลังจากหลัวอิงก้าวลงจากรถและเดินเข้าห้องเจรจา ทุกอย่างเต็มไป
ด้วยความเงียบสงบ พวกเขารู้ว่า นี่เป็นความสงบนิ่งก่อนพายุฝนจะโหม
กระหน�ำ 
่ แต่สงิ่ หนึง่ ทีร่ สู้ กึ อุน่ ใจคือ หล่อนมาเพียงล�ำพังอย่างพลิกความคาด
หมาย พวกเขามีคนเยอะกว่า ถ้าช่วยกันพูดกันคนละประโยคสองประโยค
ก็สามารถประวิงเวลาให้ทอดยาวออกไปได้แล้ว เรื่องเจรจาต่อรอง การซื้อ
เวลา หรือการถ่วงเวลาไปเรือ่ ยๆเป็นเทคนิคทีส่ ำ� คัญ พอเวลาทอดยาวออก
ไป เดี๋ยวก็สามารถผ่อนหนักเป็นเบา โดยเฉพาะเรื่องเลวร้ายใหญ่โตขนาด
นี้ คงต้องใช้เวลามากมายในการต่อรอง
หลัวอิงใช้เวลาอยู่กับคณะเจรจาไม่ถึงสิบนาที หล่อนสรุปอย่างเรียบ
ง่ายที่สุด “ดิฉันมีเรื่องขอร้องอยู่สองเรื่อง เรื่องแรก ขอร้องอย่าลงโทษคน
ขับรถทีช่ อื่ เสีย่ วซูในกรณีนี้ เรือ่ งทีส่ อง คนขับคนนีม้ ปี ญ
ั หาเรือ่ งของการนอน
หลับพักผ่อนทีอ่ าจไม่เพียงพอ บริษทั ควรพิจารณากรณีใช้งานพนักงานหนัก
เกินไปหรือเปล่า และนี่เป็นสูตรยาพื้นบ้านที่หมู่บ้านเรามีไว้รักษาอาการ
ของคนที่หลับไม่ดี ช่วยมอบสิ่งนี้ให้เสี่ยวซู ท�ำตามที่บอก แค่เดือนเดียวก็
น่าจะเห็นผล”
คณะเจรจายังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ หล่อนหยุดชะงักไปนิด ก่อนจะ
พูดต่อว่า “ต้องขอโทษที่ลูกดิฉันได้ก่อปัญหาให้ปวดหัววุ่นวาย ดิฉันอยาก
ให้เรื่องจบเพียงเท่านี้”
หล่อนลุกเดินออกจากห้องเจรจา พอทุกคนที่เหลือตั้งสติได้ หัวหน้า
คณะเจรจารีบวิง่ ไปมอบเงินทีเ่ ตรียมไว้ให้หล่อน แต่หล่อนปฏิเสธไม่ยอมรับ
“ดิฉนั คงไม่ขอรับเงินจ�ำนวนนี้ คุณช่วยเอาเงินส่วนของคนขับคืนเขาไป ส่วน
ทีเ่ หลือไปแบ่งให้คนขับรถในบริษทั ทุกคน เมืองนีร้ ถราเยอะมาก การจราจร
หนาแน่น คนเดินถนนก็ไม่ปลอดภัย และคนขับรถทัง้ หลายก็ขบั รถด้วยความ
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ยากล�ำบาก ดิฉันเข้าใจและเห็นใจ”
หลังจากหลัวอิงกลับบ้านไปแล้ว พร้อมกับสัมภาระที่เพิ่มขึ้นอีกชิ้น
นั่นคืออัฐิของลูกชาย หล่อนอุ้มกล่องอัฐิไว้ในอ้อมอกอย่างทะนุถนอมตลอด
ทาง
เจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทล้วนตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลัง
จากนั้นไม่นาน บริษัทได้จัดงบประมาณพิเศษไว้จ�ำนวนหนึ่ง ใช้รถบรรทุก
ขนาดใหญ่สองคัน บรรทุกข้าวสาร เส้นบะหมี่ น�ำ้ มันพืช และเสบียงอาหาร
แห้ง ตรงสู่หมู่บ้านเกาหมิง ก่อนออกเดินทาง พวกเขาท�ำใจไว้แล้วว่า นั่น
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลมาก แต่พอเดินทางมาถึง พวกเขาต้องตกตะลึงกับ
ความยากจนของหมู่บ้าน บ้านทุกหลัง โรงเรียนของหมู่บ้าน ล้วนเก่าและ
ทรุดโทรมมาก เด็กๆไม่เคยได้ลมิ้ รสหรือรูจ้ กั อาหารดีๆเลย บ้านของหลัวอิง
เป็นบ้านที่ค�้ำด้วยเสาเพียงไม่กี่ต้น ถ้าเจอลมแรงๆก็อาจมีสิทธิ์ล้มได้
หลัวอิงพาเจ้าหน้าที่จากบริษัท น�ำเอาเสบียงอาหารไปฝากทุกบ้าน
หล่อนบอกเพื่อนบ้านว่า “เห็นไหม ฉันไม่ได้พูดเกินจริง พวกเขาล้วนเป็น
คนที่จิตใจดีงามทั้งนั้น”
ได้เวลาเดินทางกลับ คณะทีม่ าเยือนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีส่ บิ ห้า
คน เก็บเงินไว้กบั ตัวคนละเล็กละน้อยแค่เพียงพอทีจ่ ะใช้จา่ ยในการเดินทาง
กลับบ้าน แล้วก็รวบรวมเอาเงินที่เหลือทั้งหมดแอบทิ้งไว้ที่บ้านหลัวอิง นั่น
คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะท�ำได้ในขณะนั้น
วันเวลาผ่านไป นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นเวลาห้าปีแล้ว แต่ก็
มีผู้คนจากเมืองต้าเหลียนมาเยี่ยมหมู่บ้านเกาหมิงบ่อยๆ ไม่เพียงแค่เจ้า
หน้าที่จากบริษัทคู่กรณี ยังมีผู้คนอีกมากมายรวมทั้งพวกนักศึกษาที่รู้ที่มา
ที่ไปของเรื่องนี้แล้วเกิดความศรัทธา พวกเขาไม่ได้มาแค่เยี่ยมคุณน้าหลัว
http://seniorclub.swu.ac.th
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อิงที่บัดนี้แก่ชราภาพลงไปทุกปี แต่พวกเขาท�ำตัวเป็นพวกจิตอาสามาช่วย
หมู่บ้านเกาหมิงสร้างถนนหนทาง ซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้าน ช่วยพัฒนา
วิชาชีพให้ชาวบ้าน และยังบริจาคเงินสร้างตึกหลังใหม่ให้โรงเรียน........
เซียงเอ๋อเป็นลูกทีแ่ ม่หลัวอิงภูมใิ จเป็นนักหนาในชัว่ ชีวติ หล่อน แต่การ
ตัดสินใจให้อโหสิกรรมของแม่ทยี่ งิ่ ใหญ่ทา่ นนี้ ท�ำให้เรือ่ งทีเ่ ศร้าทีส่ ดุ กลับมี
ทางออกที่น่ายกย่องที่สุด และอานิสงส์ของมันได้แผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน
อย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อน
“ขจรศักดิ์”
แปลและเรียบเรียง
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