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1 มีนาคม 2561
วันมาฆบูชา : เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3

				 โอวาทปาติโมกข์พร้อม		
			 ความหลุดพ้นจัดวาง			
			 วันมาฆะพุทธปาง				
			 ชาวพุทธส�ำนึกแล้				

น�ำทาง
เหมาะแท้
โอวาท เลิศเอย
มุ่งหน้าปฏิบัติธรรม
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

		 สพพ ปาปสฺส อกรณํ		 กุสลสฺสูปสมฺปทา
		 สจิตฺต ปริโยทปนํ		 เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
				 การไม่ท�ำความชั่วทั้งปวง
				 การท�ำความดีให้ถึงพร้อม
				 การช�ำระจิตของตนให้ผ่องใส
				 นั่นเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
(ขุ.ธ. 25/24/39/-40)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปมาติ สมโณ โหติ ปรํ วิเหจยนฺโต
		 ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง
		 พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นธรรมอันยอดเยี่ยม
		 ผู้ฆ่าผู้อื่นหาใช่บรรพชิตไม่
		 ผู้เบียดเบียนคนอื่น ก็มิใช่สมณะ
(ขุ.ธ. 25/24/40)

อนูปวา อนูปมาโต		 ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ		 ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค		 เอตํ พุทฺธานํ สานํ
				 การไม่ด่า การไม่เบียดเบียน
				 การส�ำรวมระวังในระเบียบวินัย
				 การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร
				 การนั่งนอนในที่อันสงัด
				 การฝึกสมาธิอยู่เสมอ
				 นั้นเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
(ขุ.ธ./25/24/40)
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สังคมในแวดวง มศว
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
จัดโครงการ เปิดหอพัก ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก
โดยมีกจิ กรรมต่าง ๆมากมาย ตัง้ แต่ชว่ งเช้าคือการตักบาตรอาหารแห้งและ
พิธที างศาสนามีพระภิกษุสงฆ์จำ� นวน 9 รูป ทัง้ นีม้ ี อ.ดร.วาสนา นามพงศ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ในครัง้ นี้ ณ อาคารบริการกลาง หอพักนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
นางสาวดลฤดี มาลา ประธานโครงการเปิดเผยว่า การจัดโครงการใน
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นสิ ติ ได้เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื การรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคมส่วนรวม ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้ทำ� กิจกรรมทีด่ ี
ร่วมกัน ศูนย์บริหารกิจการหอพักจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ขึน้ เช่นการประกวด
ห้องพักสะอาด การประกวดออกแบบเสื้อและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
เพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการรับ
บริจาคโลหิต เนื่องจากปัจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีความต้องการ
โลหิตเพือ่ ใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยอีกเป็นจ�ำนวนมาก และยังเป็นการส่งเสริมให้นสิ ติ
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ เรียนรู้การท�ำประโยชน์เพื่อส่วน
รวม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับทุกคน ที่หอพักนิสิตได้จัด
http://seniorclub.swu.ac.th
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กิจกรรมต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการมุ่งหวังให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และการแสดงทักษะ ความสามารถของตนเองเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่นิสิตทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาค
โลหิต ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ประกาศขอรับบริจาคโลหิตอยู่
เป็นประจ�ำ จึงสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่ต้องการช่วยเหลือ
ซึ่งทางหอพักเห็นโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น โดยเปิดโอกาสให้
นิสิต เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ถือเป็นการ
สร้างจิตส�ำนึกสาธารณะและเรียนรู้การช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมในครั้งนี้จัดในแนวคิด “ม่วนซื่นชาวหอ” จึงมีการจัดการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก รวม
ถึงมีการออกร้านขายของจากร้านภายนอกและร้านค้านิสิต อีกทั้งยังมีการ
ประกาศผลและมอบรางวัลส�ำหรับการประกวดห้องพักสะอาด

4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2561

ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
เมษายน วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ชมรมฯ ท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ และ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินคง
เหลือ 5,200 บาท มติในที่ประชุมให้น�ำเงินดังกล่าว บริจาคสมทบทุน
“โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้” และได้สง่ มอบเป็นทีเ่ รียบร้อย
ขออนุโมทนา สาธุ
ในวันประชุมประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ อ.อัธยา ภาดานุพงษ์ น�ำ
เสนอให้คณะกรรมการช่วยกันบริจาคเงิน เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดย
บริจาคสมทบทุน “โรงพยาบาลทหารผ่านศึกษา (อพส)” เพือ่ ทหารผ่านศึก
และครอบครัว ได้เงินบริจาคเป็นเงิน 4,400 บาท (ชมรม 1,000 บาท)
ในการประชุมประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและ
สมาชิกหลายท่านได้เล่าถึง มีโทรศัพท์แจ้งว่าท่านมีปัญหาเรื่องการเงิน
ต้องการให้โอนเงิน ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อและตกใจกับโทรศัพท์เหล่านี้
และอย่าพูดคุยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่าน
ฝ่ายนันทนาการ ขอเชิญชวนสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรม เรียน
เต้นร�ำออกก�ำลังกาย ฝึกสมอง ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 - 3 - 4 ของทุกเดือน
สอนโดย อ.สุวัฒน์-อ.มารศรี บัววราภรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.
พบกันที่ห้องชมรมฯ ตึก 3
http://seniorclub.swu.ac.th
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ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณาจารย์ มศว ร่วม
เป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 โดยให้มหี น้าทีอ่ า่ น วิเคราะห์ และพิจารณากลัน่ กรองคุณภาพ
หนังสือแต่ละกลุ่มให้ได้รับรางวัล มีดังนี้
1) กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกลุ่ม
และ อ.ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช กรรมการ 2) กลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็ก
อายุ 6 - 11 ปี ประเภทบันเทิง และสารคดี รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา
ประธานกลุ่ม และมีกรรมการ คือ ผศ.เกษร เจริญรักษ์ รศ.กุลวรา
ชูพงศ์ไพโรจน์ อ.นงนวล พงษ์ไพบูลย์ 3) กลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น
อายุ 12 - 18 ปี ประเภทสารคดี ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ กรรมการ
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจ�ำปี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องแปดเหลี่ยมอาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ก�ำหนดการดังนี้
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. ประธานชมรมฯ สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2560
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการพัฒนาร่างกาย
ด้วยSKT โดย รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมศรีชัย
12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารและร้องเพลงร่วมกัน
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 20-23
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราช
นครินทร์ เขาดินหนองแสง จ. จันทบุรี กับพระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้
สนใจ แจ้งชื่อกับ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ โอนเงิน ธนาคารกรุงไทยเลข
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ที่บัญชี 015-1-51428-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ 032-4-00924-9 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ชือ่ ทัศนศึกษา สว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 6251-6
ค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท (ค่าอาหาร ค่าน�้ำ-ค่าไฟ ค่าแม่ครัว ค่าเดิน
ทาง เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะมอบเงินให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ )
รับสมาชิกจ�ำนวน 30 คน
วัดประสิทธิเวช ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล พระราชสิทธิวราจารย์
(เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นโรง
พยาบาล 70 เตียง งบประมาณ160 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไปบางส่วน
ด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ โอนเงินธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาองครักษ์ ออมทรัพย์ 605-224-288-2 ส่งส�ำเนาใบโอนเงินไปที่ คุณ
บุญช่วย 093-964-4741 เพื่อส่งใบอนุโมทนาให้
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 ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เศวตมาลย์ ในการ
ถึงแก่กรรมของคุณแม่สวาท เศวตมาลย์ อายุ 95 ปี คุณแม่ของ รศ.ฉวีวรรณ
เศวตมาลย์ และได้บ�ำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 19 -25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ และบรรจุไว้ 1 ปี
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
						 1. รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
						 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
						 3. ผศ.อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. คุณประยงค์ วินิจวงษ์					
2. คุณติ๋ม วินิจวงษ์						
3. อ.ละออ อัมพรพรรดิ์						
4. รศ.ดร.สุรชัย - รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต		
5. อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม				
6. อ.เบ็ญจา ส่งเจริญ						
7. อ.นวลศรี วิทยานันท์						
8. อ.ทองเจือ เถระพัฒน์					
9. รศ.กรรณิการ์ พวงเกษม				
10. รศ.ดร.ไพศาล - รศ.ลัดดาวัลย์ หวังพานิช		
11. ผศ.พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง			
12. ผศ.วัฒนา จูฑะพันธุ์					
13. รศ.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม				
14. ผศ.อุษณา กาญจนทัต				
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมีนาคม
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. รศ. สุเทพ บรรลือสินธุ์		
3. ผศ. เลิศ ชูนาค				
5. อ. ขจรศรี ชาติกานนท์		
7. ผศ. สิริรัตน์ เฉลิมงาม		
9. ผศ. วิชญ์ ทับเที่ยง			
11. อ. อนงค์ศรี พวงเพชร		
13. อ. ผกายวรรณ เจียมเจริญ
15. อ. วัชรินทร์ บุณยะกาญจน
17. รศ. มานี ชูไทย				
19. คุณสงบ จันทรสระคู		
21. คุณอนงค์ พาลึก			
23. รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง		
25. อ. สงุ่น จีนนคร				
27. อ. ดร. สมสุข ธีระพิจิตร		
29. รศ. ชูศรี วงศ์รัตนะ		
31. ผศ. ลือชา สุบรรณพงษ์		
33. ดร. ชุติมา เจียมศิริ		

2. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์
4. รศ. ชวลิต รัตนกุล
6. คุณรัตนา ศรีรัตน์
8. ผศ. ประหยัด หาสิตะพันธุ์
10. ผศ. เจริญ โชไชย
12. ผศ. วาสนา พานิชการ
14. ดร. สุนันทา มนัสมงคล
16. อ. สมทรง เจริญกุล
18. ผศ. บังอร ชินตระการ
20. อ. สุพจน์ ไชยยงค์
22. รศ. ชวลีย์ ณ ถลาง
24. ผศ. วลัยรัตน์ อติแพทย์
26. คุณพินิจ สีทอง
28. คุณรินนา วุฒิกูล
30. รศ. ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
32. คุณประเทือง ชมไม้
34. คุณศิริพร จันทนพันธ์

พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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35.
37.
39.
41.
43.
45.

47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
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รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
อ. เบ็ญจา ส่งเจริญ		
รศ. ระดม ณ บางช้าง		
อ. วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น		
รศ. วีนัส ปัทมภาสพงษ์		
รศ. เฉลียวศรี พิบูลชล		

คุณธิราภรณ์ มณีย้อย		
คุณศุลีพร ยะโหนด		
ดร. วารุณี อัศวโภคิน		
คุณศิริรัตน์ ภู่สกลเจริญศักดิ์
คุณอิสสรี อิสรธ�ำรง		
ผศ. นุชรี ตรีโลจน์วงศ์		
ผศ. ดร. ณัฐ อินทรปาน

36.
38.
40.
42.
44.
46.

48.
50.
52.
54.
56.
58.

อ. กุลทิพย์ โรหิตรัตนะ
คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์
ผศ. สุภาพร ศรีบุรินทร์
รศ. ยงยุทธ ธนูกฤต
อ. เฟื่องฟ้า กิตตินนท์
ผศ. นิรมล ปีตะนีละผลิน

ดร. มารศรี สุธานิธิ
ผศ. สมชาย ไกรสังข์
คุณอรุณี สินสันธิเทศ
คุณอุทัยวรรณ สายพัฒนะ
คุณรัฐวิทย์ มงคลรัตนกูล
อ.รังษี มหาขันธ์
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่ง ท�ำให้มีสติรู้ตัว
“... จิตใจทีส่ ะอาดปลอดโปร่งจากสิง่ รบกวนนีส้ ำ� คัญมาก เพราะเป็น
จิตใจที่สงบระงับและเยือกเย็น ท�ำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรง
เป็นกลาง มีวิจารณญาณละเอียดกว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด
“ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจน�ำ
ไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอ�ำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า
ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งปรารถนาของแต่ละคนให้สัมฤทธิ
ผลได้ ...”

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : กระดาษทิชชู
กระดาษทิชชู แต่ละแบบ หลายคนคงเข้าใจผิด คิดว่าสามารถใช้ปน
กันได้ มันก็เหมือนๆ กัน เหมือนกันแต่ใช้ต่างกันค่ะ รูปร่างหน้าตาที่อาจ
จะเหมือนกัน แต่สารที่ใช้ในการผลิตกระดาษไม่เหมือนกันแน่นอน ควรใช้
ให้เหมาะสมดังนี้
1. กระดาษช�ำระ (Toilet paper) ไม่ควรน�ำไปเช็ดหน้าเช็ดตา ไม่
ควรน�ำไปห่ออาหาร รองอาหารหรือซับน�้ำมัน เพราะในกระบวนการผลิต
มีการใช้สารจ�ำพวกสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) สารไดออกซิน ซึ่ง
เป็นสารก่อมะเร็ง
2. กระดาษเช็ดหน้า (Tissue Paper) ใช้ส�ำหรับซับหน้าหลังจาก
การล้างหน้า หรือใช้ล้างเครื่องส�ำอาง มีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษจึงไม่
ควรทิ้งในชักโครก เพราะจะท�ำให้ท่อตันได้ง่าย
3. กระดาษเช็ดปาก (Table paper napkins) ใช้ส�ำหรับวางบนโต๊ะ
อาหาร ใช้แทนผ้าเช็ดปากส�ำหรับการรับประทานอาหาร ไม่ควรใช้แทน
กระดาษช�ำระ และไม่ควรทิง้ ลงในชักโครก เพราะจะท�ำให้ทอ่ น�ำ้ ตันได้งา่ ย
4. กระดาษเช็ดมือ (Paper Hand Towel) มีความเหนียว ไม่เปื่อย
ยุ่ยหรือขาดง่ายเมื่อสัมผัสกับน�้ำ ซึมซับน�้ำได้ดี ผลิตเพื่อใช้กับผิวหนัง แต่
ไม่ควรน�ำไปสัมผัสกับอาหาร หรือซับน�้ำมัน
5. กระดาษเอนกประสงค์ (Paper Towel) ส�ำหรับใช้ในงานบ้าน
ทั่วไป ทดแทนผ้าเช็ดพื้นหรือผ้าเช็ดโต๊ะ สามารถใช้ซับน�้ำมันจากการทอด
แต่ไม่ควรน�ำมาใช้กับผิวหนัง
ข้อมูลจาก: มติชน, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), ดร.นพ.
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ฮันซา (Hunza) ชนเผ่ามหัศจรรย์
โลกเรานี้ยังมีชนเผ่าที่แปลกๆ อยู่ไม่น้อยเลย หลายๆ ชนเผ่ามี
เอกลักษณ์ทปี่ ระหลาดพิสดารอย่างเหลือเชือ่ เช่น มีชนเผ่าหนึง่ อยูบ่ นเกาะ
เล็กๆ ทางฝัง่ ตะวันตกของอังกฤษทีแ่ สดงความรูส้ กึ ยินดีดว้ ยการร้องไห้ เมือ่
มีงานแต่งงานพวกเขาจะมารวมกลุ่มกันแล้วร้องไห้เสียงดังๆ พร้อมๆ กัน
เพื่อแสดงความยินดีและมีความสุข หรือในซาอุดิอาระเบียมีชนเผ่าหนึ่งที่
ถือว่าการหัวเราะเป็นกิรยิ าทีไ่ ม่สภุ าพ ถ้ามีใครหัวเราะเมือ่ อยูต่ อ่ หน้าผูใ้ หญ่
จะต้องถูกหัวหน้าเผ่าลงโทษ เป็นต้น
ในบรรดาชนเผ่าแปลกๆ อันเหลือเชื่อเหล่านี้ เราอยากจะให้ท่านได้
รู้จักกับชาวเขาเผ่าฮันซา (Hanza) ที่ได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดใน
โลก “เบิกบาน แข็งแรง มีชีวิตชีวา พวกเขากินอาหารที่สดใหม่ (แอปริ
คอต) หายใจกับอากาศบนเขาสูง ดูเป็นคนอ่อนวัย และไม่ค่อยมีคนเจ็บ
ป่วย”
ปี ค.ศ. 1933 เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ได้หลงเข้าไปใน
หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าฮันซา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่เงียบสงบ มีล�ำธาร
สองสายไหลผ่าน ล�ำธารแม้จะคดเคีย้ วแต่กด็ เู รียบง่ายเหมือนเป็นเส้นทีถ่ กู
ลากด้วยมือของเด็กน้อย
หมู่บ้านฮันซาเป็นดินแดนราวกับสวรรค์บนโลกมนุษย์ที่ท�ำให้เจมส์
ฮิลตันรู้สึกหลงใหลอย่างลึกซึ้ง ถึงขนาดเรียกมันว่า “เชียงกรีล่า” เขาได้
เขียนบรรยายความประทับใจไว้ในหนังสือของเขาทีช่ อื่ ว่า “Lost Horizon”
นายแพทย์โรเบิร์ต แมคคาร์ที ผู้น�ำกลุ่มวิจัยที่มาท�ำการศึกษาชีวิต
ชาวฮันซาใช้ค�ำเรียกขานชนเผ่านี้ว่า “ชนเผ่าที่ไม่ป่วย”
ในปี ค.ศ. 1999 มร. เคอิชิ โมริชิตะ (Keiichi Morishita) ผู้ก่อ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตั้งสถาบันสุขภาพวิถีธรรมชาติ ได้ท�ำการตรวจสุขภาพชาวฮันซาที่มีอายุ
เกินร้อยปีจ�ำนวน 129 คน พบว่าในร่างกายของพวกเขามีไลโปฟัสซิน
(Lipofuscin รงควัตถุที่บ่งบอกถึงความชรา) อยู่ในระดับต�่ำมาก ท�ำให้
อวัยวะต่างๆ ของพวกเขาดูออ่ นวัย เทียบเท่ากับคนในเมืองทีอ่ ายุประมาณ
50 ปี
ณ หมู่บ้านแห่งนี้ คนอายุ 60 ถึง 70 ปีก็ยังไม่ถือว่าแก่ คนอายุเกิน
ร้อยปีแล้วก็ยังคล่องแคล่วว่องไว เดินขึ้นเขาได้ราวกับเดินอยู่บนพื้นราบ
ชาวฮันซามีอายุขัยเฉลี่ย 120 ปี
ฮันซาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถาน เป็น
ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย อยู่บนเขตภูเขามีความสูง 2438
เมตรจากระดับน�้ำทะเล มีอาณาเขตจากเหนือถึงใต้ 161 กิโลเมตร จาก
ตะวันออกถึงตะวันตก 5 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 6 หมื่นกว่าคน
ในช่วงเวลาสองพันกว่าปีทผี่ า่ นมา พวกเขาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอก
อย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานไปแล้ว
ชาวปากีสถานอื่นๆ มีอายุขัยเฉลี่ย 67 ปี แต่ที่ฮันซาคนอายุ 100 ปี
ก็ยังไม่ถือว่าแก่ด้วยซ�้ำ ยังแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อ ค�ำกล่าวที่ว่า “you are
what you eat” เป็นค�ำกล่าวที่ไม่ผิดเลยแม้แต่น้อย มันคือเคล็ดลับความ
มีอายุยืนของชาวเขาเผ่านี้นี่เอง
พวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อกิน แต่กินเพื่ออยู่
ชาวฮันซากินอาหารวันละ 2 มื้อ คืออาหารเช้าและอาหารค�่ำหลัง
พระอาทิตย์ตก นอกจากนี้พวกเขายังกินแต่อาหารที่มาจากธรรมชาติ
เท่านั้น ได้แก่ ผลไม้ พืชผัก ธัญพืช เป็นต้น โดยไม่มีสารเคมีหรือสารปรุง
แต่งใดๆ ทั้งสิ้น
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เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ที่จะมีลูกตอนอายุ 60 ปี เราอาจจะรู้สึก
ประหลาดใจมาก แต่สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นคุณประโยชน์อนั เกิดจากการกินอาหาร
และวิถีชีวิตของพวกเขา
900 ปีมานี้ไม่มีคนเป็นโรคมะเร็งเลย
ที่นี่มีภูมิประเทศราวกับภาพวาด สงบสุขเหมือนค�ำพรรณนาในกวี
นิพนธ์ ทุกคนมีชีวิตแบบกสิกรตามวิถีธรรมชาติ “ตะวันขึ้นก็ท�ำงาน ตะวัน
ตกก็พกั ผ่อน” ท�ำอย่างพออยูพ่ อกิน ไม่แข่งไม่แย่งกับใคร แต่ละบ้านแต่ละ
ครอบครัวล้วนต่างไปมาหาสูก่ นั พวกเขาถูกมองว่าเป็นชนเผ่าทีแ่ ข็งแรงทีส่ ดุ
ในโลก ว่ากันว่าคนในชนเผ่าของพวกเขานั้น ตลอดระยะเวลา 900 ปีที่
ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็งเลย
คนในท้องถิ่นนี้แทบจะไม่เคยป่วย คนอายุ 60 - 70 ปียังไม่เรียกว่า
แก่ คนอายุ 80 - 90 ปียังคงท�ำงานในสวนในไร่กันอยู่ อายุขัยโดยเฉลี่ย
ของชาวฮันซาจะเกินร้อยปีขึ้นไป มีการเจ็บป่วยน้อยมาก และแทบจะไม่มี
คนเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้ทั่วไปในคนเมืองสมัยนี้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตผิดปกติ เป็นต้น
นอกจากนี้ หน้าตาผิวพรรณและสมรรถภาพทางร่างกายของพวกเขา
ยังดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วย คุณยายที่อายุ 90 กว่าปีจะดูอ่อนวัยเหมือนหญิง
อายุ 40 หรือ 50 ปีเท่านั้น
กินมังสวิรัติและกินผักสดเป็นหลัก
มีนกั วิจยั ได้ชใี้ ห้เห็นว่า เหตุผลทีช่ าวฮันซามีอายุยนื เกิดจากการทีพ่ วก
เขากินอาหารทีเ่ ป็นผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นหลัก ชาวฮันซาแทบจะ
ไม่กินอาหารที่มาจากสัตว์เลย เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลังงานที่ได้
จากเนื้อสัตว์และนมกับปริมาณแคลอรีทั้งหมดที่ร่างกายได้รับ พวกเขาได้
http://seniorclub.swu.ac.th
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แคลอรีจากเนื้อสัตว์และนมเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ปกติ พ วกเขาจะกิ น ผั ก และผลไม้ ต ามธรรมชาติ เ ป็ น อาหารหลั ก
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนเชื้อเพลิง จึงกินผักสดๆ มากกว่าเอาไป
ปรุง ท�ำให้รา่ งกายได้รบั วิตามินและแร่ธาตุตา่ งๆ ทีเ่ ป็นธรรมชาติและอุดม
ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างมาก
นอกจากผักและผลไม้แล้ว (ผลไม้หลักคือมัลเบอรี่และแอปริคอต)
ธัญพืชทีช่ าวฮันซากินเป็นประจ�ำคือข้าวสาลีและข้าวฟ่าง และมักจะน�ำมา
ผสมกับถัว่ ปากอ้า ถัว่ เหลือง ข้าวบาร์เลย์ หรือถัว่ ลันเตาบดให้เป็นแป้งแล้ว
เอามาท�ำเป็นแผ่นแป้งอบที่เรียกว่า “จาปาตี” ซึ่งในกระบวนการท�ำแป้งนี้
พวกเขาจะไม่เลือกเอาเปลือกถั่วและเมล็ดถั่วที่เริ่มงอกออกทิ้งด้วย ดังนั้น
ส่วนที่มีคุณค่าสูงเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในอาหารที่พวกเขากิน
ปกติพวกเขาจะดืม่ น�ำ้ ทีล่ ะลายมาจากธารน�ำ้ แข็ง และน�ำ้ นีย้ งั เป็นน�ำ้
ที่ใช้ในการเพาะปลูกของชาวฮันซาอีกด้วย การปลูกผักและผลไม้ของพวก
เขาจะไม่มกี ารใช้สารเคมีหรือปุย๋ เคมีเลย แต่จะใช้ปยุ๋ หมักทีท่ ำ� จากเศษพืช
ผักและใบไม้ จึงไม่มกี ารปนเปือ้ นและมีธาตุอาหารส�ำหรับพืชผักอย่างอุดม
สมบูรณ์
มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน มีรอยยิ้มให้กับผู้คน
วิถชี วี ติ แบบทีจ่ วั่ หัวไว้ในวลีขา้ งต้นนี้ เป็นเรือ่ งทีห่ าได้ยากจากคนเมือง
ทันสมัยในปัจจุบัน แต่ในโลกของชาวฮันซา อารมณ์ที่เป็นลบต่างๆ เช่น
เครียด กดดัน ขัดแย้ง หรือการทะเลาะเบาะแว้งจะพบได้น้อยมาก พวก
เขาไม่ตงั้ ข้อสงสัยกับตัวเอง และแทบจะไม่มใี ครป่วยด้วยโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบจิตประสาทเลย
โลกของพวกเขาก็เหมือนโลกของเด็กๆ มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และมี
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รอยยิ้มให้กับทุกคน
ชาวฮันซาไม่ขเี้ กียจเลยแม้แต่นอ้ ย พวกเขาขยันขันแข็งกันมาก ท�ำงาน
ตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตก พวกเขาชอบเดินและเคลื่อนไหวมากกว่านั่งดู
ภาพยนตร์อยู่ในบ้าน
ชีวติ ทีก่ นิ ผักเป็นอาหารหลัก มีวตั ถุดบิ อาหารมาจากธรรมชาติทไี่ ม่มี
สารปนเปือ้ น อาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมธรรมชาติทยี่ งั ไม่ถกู ท�ำลาย อีกทัง้
มีอุปนิสัยเป็นคนใจพอสันโดษ มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองหาได้ จึงไม่แปลก
เลยที่พวกเขาจะได้ชื่อว่า “ชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลก”
วิถีแห่งการกินอาหารของพวกเขาได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
การมีวิถีชีวิตแบบกินพืชผักเป็นอาหาร และเป็นการพิสูจน์ด้วยว่ายิ่งกิน
มังสวิรัติก็ยิ่งมีสุขภาพดี
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เรื่องของโรส

วันแรก ของการเปิดเทอมในมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์ของเราได้เข้า
มาแนะน�ำตัว และบอกให้พวกเราท�ำความรู้จักกับคนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จักมา
ก่อน ผมยืนขึ้นแล้วมองไปรอบๆ มีมือๆ หนึ่ง เอื้อมมาจับไหล่ของผม ผม
หันไปพบกับหญิงชราร่างเล็ก ผิวหนังเหีย่ วย่น ทีส่ ง่ รอยยิม้ อันเป็นประกาย
มาให้ รอยยิ้มนั้นท�ำให้เธอดูสดใสอย่างยิ่ง
หญิงชราคนนั้นกล่าวขึ้นว่า ‘สวัสดี พ่อหนุ่ม ฉันชื่อโรส อายุ 87 แล้ว
มาให้ฉันกอดสักทีสิ ‘
ผมหัวเราะกับท่าทางของเธอ และตอบอย่างร่าเริงว่า ‘แน่นอน ได้
สิครับ’ แล้วเธอก็กอดผมอย่างแรง ผมถามเธอว่า ‘ท�ำไมคุณถึงมาเรียน
มหาวิทยาลัย เอาตอนที่ยังสาวแถมยังไร้เดียงสาแบบนี้ล่ะ’
เธอตอบด้วยเสียงปนหัวเราะว่า ‘ฉันมาหาสามีรวยๆ ฉันจะได้แต่งงาน
ด้วย แล้วมีลูกสักสองสามคน ‘
ผมขัดจังหวะเธอ ‘ไม่เอาครับ.. นี่ถามจริงๆ ‘ ผมสงสัยจริงๆ ว่า
อะไรท�ำให้เธอมาเรียนตอนที่อายุขนาดนี้
เธอตอบว่า “ฉันฝันมานานแล้ว อยากเรียนจนจบปริญญา และตอน
นี้ ฉันก็ก�ำลังจะได้ปริญญาที่ฉันฝัน’
หลังเลิกเรียนวิชานัน้ เราเดินไปทีอ่ าคารสโมสรนักศึกษาด้วยกัน และ
นัง่ กินชอคโกแลตปัน่ ด้วยกัน เรากลายเป็นเพือ่ นกันในทันที ตลอดสามเดือน
หลังจากนั้น เราจะออกจากชั้นเรียนพร้อมกัน และจะไปนั่งคุยกันไม่หยุด
ผมนัน้ ประหลาดใจเสมอเมือ่ ได้ฟงั ‘ไทม์แมชชีน’ ล�ำนี้ แบ่งปันความรู้ และ
ประสบการณ์ของเธอให้กับผม
ตลอดปีนนั้ โรสได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเรา และ
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เธอนัน้ จะเป็นเพือ่ นได้กบั ทุกคนในทุกทีท่ เี่ ธอไป เธอรักทีจ่ ะแต่งตัวดีๆ และ
ดื่มด�่ำอยู่กับความสนใจ ที่นักศึกษาคนอื่นๆ มีให้กับเธอ เธอใช้ชีวิตอย่าง
เต็มที่ เมื่อถึงตอนสิ้นสุดภาคการศึกษา เราได้เชิญโรสให้มาพูดที่งานเลี้ยง
ของทีมฟุตบอลของเรา ผมไม่เคยลืมเลยว่า เธอได้สอนอะไรให้กับเรา
พิธีกรแนะน�ำตัวเธอ และเธอก็เดินขึ้นมาที่แท่น...ตอนที่เธอก�ำลัง
เตรียมตัวที่จะพูดตามที่เธอตั้งใจนั้น เธอดันท�ำการ์ดที่บันทึกเรื่องที่เธอจะ
พูดตกพื้น เธอทั้งอาย ทั้งประหม่า แต่เธอโน้มตัวเข้าหาไมโครโฟนแล้ว
บอกว่า
‘ขอโทษด้วยนะ ที่ฉันซุ่มซ่าม ฉันเลิกกินเบียร์มาตั้งนานแล้ว แต่วิสกี้
นีม่ นั แรงจริงๆ ฉันคงจะเอาเรือ่ งทีเ่ ตรียมไว้มาอ่านไม่ทนั แล้ว งัน้ ฉันก็คงได้
แค่บอกเรื่องที่รู้ให้กับพวกคุณก็แล้วกัน’
พวกเราทุกคนหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็ง จนตอนที่เธอเริ่มต้นว่า
‘พวกเราทุกคนนั้น ไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราแก่หรอก แต่แก่เพราะว่าเรา
หยุดเล่น มีเคล็ดแห่งความหนุ่มสาว มีความสุข และประสบความส�ำเร็จ
อยู่ 4 ข้อด้วยกัน
1) “หัวเราะ” หาเรื่องสนุกๆ ให้ข�ำทุกวัน
2) “ต้องมีความฝัน” เมื่อไรก็ตามที่สูญเสียความฝันของคุณไป คุณ
ตาย มีคนมากมายที่ยังเดินไป เดินมาอยู่ทั้งๆ ที่ตายไปแล้ว แถมยังไม่รู้ตัว
อีกต่างหาก
3) การที่คุณ ‘แก่ขึ้น’ กับ ‘โตขึ้น’ นั้นมันต่างกันมาก... ถ้าคุณอายุ
19 แล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆ 1 ปี และไม่ท�ำอะไรเลย ปีถัดมาคุณจะอายุ
20 ตอนนี้ฉันอายุ 87 ถ้านอนเฉยๆ ไม่ท�ำอะไรเลยตลอดทั้งปี ปีหน้าฉันก็
จะอายุ 88 ดังนั้นทุกๆ แก่ขึ้นหมด ไม่ต้องใช้สติปัญญาความสามารถอะไร
http://seniorclub.swu.ac.th
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เลย แต่การ “โตขึ้น” นั้นอยู่ที่การรู้จักแสวงหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
เสมอ
4) “อย่าเสียใจภายหลัง” คนแก่ส่วนมาก ไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ท�ำ แต่
เสียใจกับสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ทำ� ต่างหาก มีแต่คนกลัวตายเท่านัน้ ทีเ่ สียใจภายหลัง
เธอจบการพูดของเธอด้วยการร้องเพลง ‘The Rose’ อย่างเต็มที่
และเธอได้แนะให้พวกเราทุกคนศึกษาเนื้อร้องของเพลงนั้นและเอาความ
หมายเหล่านั้น มาใช้กับชีวิตประจ�ำวันของพวกเรา
เมื่อสิ้นปีการศึกษานั้น โรสก็ได้รับปริญญาที่เธอได้เริ่มฝันไว้เมื่อนาน
มาแล้ว
หนึง่ สัปดาห์หลังจบการศึกษา โรสจากไปอย่างสงบ เธอนอนหลับไป
และไม่ตื่นขึ้นอีกเลย
นักศึกษากว่าสองพันคนไปร่วมพิธศี พของเธอ เพือ่ แสดงความเคารพ
ต่อหญิงชราผูว้ เิ ศษ ผูไ้ ด้สอนให้พวกเขาได้รู้ ด้วยการท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ว่า “ไม่มีค�ำว่าสายเกินไปที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้”
จงจ�ำไว้ว่า “การแก่ขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเติบโต
ขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ เราอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้รับ แต่เราจะมีชีวิตอยู่
เพราะสิ่งที่เราให้ไป”
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The Elephant House แห่งเมือง Edinburgh
ในเมืองเอดินเบิรก์ ประเทศสก็อตแลนด์ มีรา้ นกาแฟเล็กๆ ธรรมดาๆ
ร้านหนึ่ง เป็นร้านที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น ถึงแม้ชาวยุโรปจะชื่นชอบการดื่ม
กาแฟอย่างมาก แต่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายนัก
ย้อนกลับไปนานพอดู เกือบทุกวันจะมีคุณแม่ยังสาวคนหนึ่ง เข็นรถ
เข็นที่มีลูกสาวตัวน้อยนอนอยู่มาอุดหนุนที่ร้านนี้อยู่เป็นประจ�ำ เธอมักชอบ
หาที่นั่งมุมร้านที่ติดอยู่ด้านถนน ชอบเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่าง
เหมือนก�ำลังใช้ความคิด บางครัง้ เสียงร้องไห้ของสาวน้อยในรถเข็นจะน�ำพา
เธอกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง เธอจะรีบโยกรถเข็นเบาๆเพื่อให้สาวน้อย
สงบลง เธอมักจะมีปากกาอยูใ่ นมือ ขีดๆเขียนๆอยูบ่ นกระดาษทีเ่ ธอเตรียม
มา บางครั้งเขียนด้วยความเร่งรีบ เหมือนกลัวความคิดความอ่านจะมลาย
หายไป
เมื่อบริกรเดินมาหาเธอที่โต๊ะ ถามเธอว่าต้องการจะรับอะไรดี เธอ
มักจะเงยหน้ามองบริกรด้วยความไม่มนั่ ใจ อาจจะสัง่ กาแฟทีร่ าคาถูกทีส่ ดุ
สักถ้วย หรือบางครั้งก็สั่นหัวบอกว่ายังไม่ขอสั่งอะไร เธอจะมองหน้าบริกร
ด้วยความเกรงใจ โชคดีทบี่ ริกรทีน่ ไี่ ม่เคยแสดงอาการดูถกู หรือเหยียดหยาม
เพราะนัน่ คือการแสดงออกถึงการไม่ตอ้ นรับแขกอย่างเธอ ไม่วา่ อะไรจะเกิด
ขึน้ บริกรก็มกั มีรอยยิม้ ทีม่ มุ ปาก แล้วโค้งให้เธอก่อนจะจากไป เธอรูส้ กึ โล่ง
อกและผ่อนคลาย เธอมีความรู้สึกที่ดีมากๆกับร้านกาแฟร้านนี้ เพราะไม่
เคยมองลูกค้าที่เปลือกนอก เธอไม่มีความมั่นใจในเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ เธอ
เป็นคุณแม่เลีย้ งเดีย่ วทีต่ กงาน ต้องอาศัยเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลไว้ยงั ชีพ
ไม่ใช่แค่เธอคนเดียว ยังรวมไปถึงลูกน้อยของเธอ เธอจึงไม่มเี งินเหลือพอที่
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จะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ แม้เธอสมควรที่จะแต่งตัวให้ดีกว่านี้ เพราะอายุเธอ
ก็ยังไม่เยอะ
เธอมาร้านกาแฟนีบ้ อ่ ยมากๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ห้องเช่าของ
เธอทัง้ เล็กทัง้ หนาว ต้องมาอาศัยไออุน่ ในร้านกาแฟ และเธอยังสามารถนัง่
เขียนหนังสือของเธอ ตามจินตนาการที่เธอก�ำลังรังสรรค์ขึ้นมา
แม้ชีวิตจะร�ำเค็ญแค่ไหน แต่ก็ไม่เคยหยุดยั้งความฝันของเธอ ความ
ฝันในจินตนาการของเธอเกิดขึ้นเมื่อตอนเธออายุ 24 บนขบวนรถไฟจาก
แมนเชสเตอร์สู่ลอนดอน ขบวนรถเกิดเหตุขัดข้องจนต้องจอดค้างอยู่กลาง
ทางถึง 4 ชั่วโมง ระหว่างการรอคอยที่ยาวนาน เธอมองเห็นทุ่งหญ้า ป่า
ไม้ ท้องฟ้าสีคราม แล้วภาพของเด็กผู้ชายตัวผอมๆ ใส่แว่นตา พร้อมผม
ดกด�ำก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพของเธอ แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้เตรียมปากกา
และกระดาษไว้ แต่ภาพต่างๆ วนเวียนอยู่ในจินตนาการของเธอจนกลาย
เป็นตัวละครและโครงสร้างของของเรื่องในที่สุด
เธอยังไม่ได้ทุ่มเทให้กับการขีดเขียนอย่างจริงจัง เหมือนชะตาชีวิต
ยังต้องการทดสอบความอดทนและความมุ่งมั่นของเธอ เธอไปเป็นครูใน
โปรตุเกส เธอได้แต่งงานกับนักข่าว มีลูกด้วยกัน แล้วก็หย่าร้างกัน มือ
หนึ่งอุ้มลูกน้อย อีกมือหนึ่งเริ่มขีดเขียนนวนิยายที่เธอได้สร้างโครงเรื่องขึ้น
มาอย่างมุ่งมั่น
เธอย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ เธอต้องเจอกับความเป็นจริงที่โหดร้าย โดด
เดี่ยว ยากจน เธออยากหนีจากสภาพเหล่านี้ โลกในจินตนาการของเธอ
ตัวละคร เรื่องราวต่างๆ ถูกขีดเขียนออกมาภายใต้ปลายปากกาของเธอ
เรือ่ งต่างๆเหล่านีล้ ว้ นท�ำให้เธอหลุดเข้าไปในโลกอีกโลกทีเ่ ธอปราถนา โลก
อันสดใสที่เธอลิขิตขึ้นมาได้เอง
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โชคดีมากๆ ที่ได้มาเจอร้านกาแฟร้านนี้ วันๆ เธอมักจะนั่งอยู่ที่นี่
หลายๆชัว่ โมง อาจมีเสียงร้องจากลูกน้อยแผดเสียงร้องไห้รบกวนความเงียบ
สงบของคนอื่นบ้าง หรือแม้เธอจะอุดหนุนร้านกาแฟร้านนี้ด้วยเงินอันน้อย
นิด แต่เธอก็ได้รับการต้อนรับด้วยดีเสมอมา ดูเหมือนที่นี่จะอบอวลไปด้วย
ความมีน�้ำใจที่แสนอบอุ่น เหมือนแสงอาทิตย์สาดส่องไปยังลูกค้าทั่วทุกคน
ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจะจนมาจากไหน
นวนิยายเรื่องนี้ใช้เวลาเขียนถึง 5 ปีเต็ม ส่วนหนึ่งที่ส�ำเร็จได้ก็อาจ
เพราะบรรยากาศของความผ่อนคลายของร้านกาแฟร้านนี้ ผูห้ ญิงทีเ่ คยตก
อยู่ในสภาพย�่ำแย่ค่อยๆ สยายปีกของเธอออกมา แม้จะต้องผ่านอุปสรรค
อีกมากมายนานับประการ แต่ในที่สุด นวนิยายที่ลือลั่นและขายดีที่สุดใน
โลกก็ได้เวลาจุติขึ้นมาในปี 1997 ในชั่วเวลาเพียงไม่กี่ปี นวนิยายของเธอ
ถูกแปลออกไปมากกว่า 70 ภาษา มีการเขียนต่อเป็นภาคๆ รวมทัง้ หมด 7
ภาค มียอดพิมพ์ไม่ตำ�่ กว่า 500 ล้าน เล่มจนถึงปี 2013 ถูกน�ำไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ทั้ง 7 ภาค ยอดรายได้อยู่ในอันดับที่ 2 ของภาพยนตร์ท�ำเงิน
ทั่วโลกตลอดกาล แค่เวลาเพียงชั่วพริบตา เธอแปลงร่างจากหญิงยากจน
กลายเป็นเศรษฐีนีติดอันดับโลก เธอมีเงินไม่ต�่ำกว่า 500 ล้านปอนด์ในปี
2008 เธอผู้นั้นคือ เจ เค โรว์ลิง ผู้ประพันธ์นวนิยายบันลือโลกเรื่อง แฮร์รี่
พอตเตอร์
ทุกวันนี้ ความเงียบสงบของเมืองเอดินเบิร์กที่เธอเคยอยู่อาศัยหาย
ไปหมดแล้ว แฟนคลับเหล่าสาวกของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ แห่กันไปเที่ยวที่
นัน่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ธอเคยสัมผัส กลายเป็นสิง่ ทีน่ า่ ค้นหาน่าจดจ�ำไปหมด
โดยเฉพาะร้านกาแฟทีม่ นี ำ�้ ใจเปีย่ มล้นร้านนัน้ ทีๆ่ เธอไปนัง่ เขียนนวนิยาย
เป็นประจ�ำ กลายเป็นจุดทีน่ า่ สนใจอย่างมากทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องไปเยือน
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ของทุกอย่างในร้านถูกรักษาอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่
น้อย ในความเรียบง่ายของที่แห่งนี้ กลับกลายเป็นที่ชื่นชอบจับตามองของ
นักท่องเที่ยวอย่างซาบซึ้ง ทุกวันนี้จะเห็นมีแถวต่อกันยาวเพื่อรอซื้อกาแฟ
สักถ้วยอย่างไม่ขาดสายภายในร้าน
ชะตากรรมของร้านกาแฟร้านนีเ้ ปลีย่ นไปเหมือนชะตาชีวติ ของ เจ เค
โรว์ลิง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความมีน�้ำใจของร้านกาแฟร้านนี้ ช่วยผลัก
ดันให้มีนวนิยายแนวแฟนตาซีบันลือโลกเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ เกิดขึ้นจน
ได้ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกให้เรารู้ว่า อย่าไปดูถูกเหยียบย�่ำคนที่มีชะตากรรมที่
ก�ำลังตกต�ำ่ ขอแค่เขาผูน้ นั้ ยังไม่ยอมให้ความฝันดับสูญไปเสียก่อน ทุกอย่าง
อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ แม้กระทั่งกับตัวเราเอง ก็ต้องไม่ถอด
ใจ แม้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคใหญ่หลวงสักเพียงใดก็ตาม
ขอคารวะกาแฟถ้วยที่เปี่ยมไปด้วยน�้ำใจจากร้าน The Elephant
House แห่งเมือง Edinburgh
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เรื่องราวดีๆ จากเฟสบุค
คุณนาย(ผู้หญิงคนหนึ่ง) เดินเข้าไปถามชายชรา ผู้นั่งขายไข่ไก่อยู่ว่า
ขายยังไง พ่อค้าเฒ่า ก็ตอบว่า ใบละ 5 รูปี..
คุณนายก็บอกว่า ฉันต้องการซือ้ ไข่ 6 ฟอง 25 รูปไี ด้ไหม (ทีจ่ ริงควร
จะ 30 รูปี) ชายชราตอบว่า แล้วแต่คุณนายเถอะ อยากซื้อเท่าไหร่จ่าย
เท่าไหร ่ก็ตามสะดวก วันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผม ก็ได้ เพราะ
ตั้งแต่เช้า ยังขายไข่ไม่ได้เลย
แล้วคุณนายก็หิ้วไข่ 6 ฟอง เดินไปขึ้นรถเก๋งที่มีเพื่อนๆ นั่งอยู่แล้ว
ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องว่า สามารถซื้อไข่ได้ในราคาถูกกว่าที่พ่อค้าขาย
หลังจากนัน้ คุณนายและผองเพือ่ นก็ไปภัตตาคารแห่งหนึง่ สัง่ อาหาร
มาเต็มโต๊ะ และกินกันอย่างเพลิดเพลิน แต่ก็ไม่หมด ยังเหลืออีกมากมาย
เยอะแยะ จนในที่สุดก็เรียกทางร้านมาเช็คบิล ราคาทั้งหมด 1400 รูปี
คุณนาย ยื่นเงินไปให้ 1500 รูปี แล้วบอกว่า ไม่ต้องทอนนะค่ะ...
เงินแค่นี้มันธรรมดามากส�ำหรับเจ้าของภัตตาคาร แต่ส�ำหรับพ่อค้า
ไข่ชรา มันอาจจะเป็นความเจ็บปวดก็ได้นะ
จุดส�ำคัญคือว่า ท�ำไมเราชอบโชว์วา่ เวลาเราซือ้ ของจากพ่อค้าแม่คา้
ที่เป็นชาวบ้านล�ำบากอยู่แล้ว เรามักต่อรองราคาและรู้สึกพึงพอใจ ถ้า
หากว่าเราต่อราคาได้ถูกกว่าราคาที่เขาขาย..แล้วท�ำไมเรามักไม่เคยได้ต่อ
รองราคาสินค้าราคาแพงๆ ที่วางขายในห้าง ในร้านใหญ่ๆ ที่เขาโก่งราคา
ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว แปลกไหมละ?
ลองอ่านนี้ดูอีกหน่อย..
พ่อของผม มักจะชอบซื้อของจากคนจนๆ และให้ราคาสูง ทั้งๆ ที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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พ่อไม่ได้ต้องการสินค้าเหล่านั้น ..บางทีพ่ออาจจะต้องการให้เงินแก่พวก
เขาเพื่อน�ำไปใช้เลี้ยงครอบครัวเขาก็ได้...
ผมเคยถามพ่อดูว่าท�ำไมพ่อท�ำแบบนั้น พ่อตอบว่า “มันเป็นการ
ท�ำบุญ ที่มีคุณค่ามากนะลูก” ..(ที่จริงจะแบบว่า มันเป็นการช่วยเขา ที่
ท�ำให้เขาไม่เสียศักดิ์ศรี..ก็ได้นะ)
วรภัทร แป้นประดิษฐ แปล

คลายเครียด ข�ำๆๆ
ตอนสมัยเรียนผมเคยเช่าบ้านอยู่ติดถนนในซอยติดห้องมีต้นไม้ใหญ่.
กลางคืนมีคนเมาผ่านมายืนฉี่ทุกวันเหม็นมากนอนไม่หลับเลยครับ ผมจึง
เอาธูปกับผ้าหลากสีไปผูกไว้โคนต้นไม้ สมองท�ำงานได้ผลคับไม่มีใครมาฉี่
อีกเลย แต่ผมก็ยังอดนอนอยู่ดี เพราะหนักกว่าเดิมครับรถที่ขับผ่านไปมา
มันบีบแตร 3 ทีกันทั้งคืน
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ลุงเจ็ด
ผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามีศูนย์พยาบาล “ผู้ป่วยระยะสุดท้าย” แค่ฟังชื่อ
ผมก็รสู้ กึ สยองอยูใ่ นใจแล้ว ผมมาทีศ่ นู ย์พยาบาลนีเ้ ป็นครัง้ แรก ตอนทีส่ อบ
เข้าเป็นอาจารย์ของมหาลัย เงื่อนไขก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ ต้อง
มาเป็นอาสาสมัครที่นี่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก่อน ผมยังจ�ำภาพวันนั้นได้
อย่างชัดเจน
บุรุษพยาบาลท่านหนึ่ง ก�ำลังสวมถุงมือและช่วยสวนทวารให้กับคน
แก่คนหนึง่ ทีถ่ า่ ยอุจาระยาก ผมรีบเบือนหน้าหนีและเอามือปิดจมูกโดยไม่รู้
ตัว แต่คนที่อยู่ในห้องนี้ต่างไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์นี้เลย
เมื่อรู้สึกตัว ผมก็รีบเอามือลง จู่ๆ ก็มีคนเอามือมาแตะที่เอวของผม
“มาครั้งแรกเหรอพ่อหนุ่ม?” คนๆ นั้นก็คือลุงเจ็ด อายุ 72 ปีแล้ว เขานั่ง
อยูบ่ นล้อเข็น โดยทั่วไปคนทีอ่ ายุขนาดนี้ ก็ตอ้ งถูกเรียกว่าคุณปู่ แต่สำ� หรับ
ที่นี่ ใครๆต่างก็เรียกเขาว่าลุงเจ็ดกันทั้งนั้น
ลุงเจ็ดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย ตอนที่ย้ายมาอยู่ท่ี
ศูนย์พยาบาลที่นี่ใหม่ๆ หมอบอกว่าแกจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่
แกอยู่ที่นี่มา 4 ปีกว่าแล้ว ลุงเจ็ดบอกให้ผมช่วยเข็นแกออกไปรับแสงแดด
บนดาดฟ้าของอาคาร ผมรู้ว่าแกมีเจตนาให้ผมออกจากห้องนี้แบบไม่น่า
เกลียด เมือ่ ผมเข็นลุงเจ็ดเข้าไปในลิฟต์ แกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ “ไอ้หยา
ผูอ้ ำ� นวยการบอกว่า เราทุกคนทีอ่ ยูท่ นี่ จี่ ะต้องตายอย่างสมเกียรติ แต่คนแก่
อย่างเราๆ จะเอาเกียรติมาจากไหน?” ผมบีบมือขับล้อเข็นไว้แน่น ไม่รู้จะ
พูดอะไรออกไปดี ลุงเจ็ดเอ่ยขึ้นท�ำลายความเงียบว่า “นายชื่ออะไร? เป็น
อาจารย์ใหม่ที่จะมาสอนที่มหาลัยใช่หรือเปล่า? นายไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหม?
แล้วบ้านเดิมอยู่ที่ไหนละ?” ผมก�ำลังจะตอบ ลุงเจ็ดก็โพล่งออกมาว่า “ไม่
http://seniorclub.swu.ac.th
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กล้าพูดเหรอ? บ้านนายยากจนหรือเป็นลูกชาวนาเหรอ?”
ถูกอย่างที่ลุงเจ็ดพูด ผมเกิดมาจากครอบครัวฐานะยากจนจากทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตอนเด็กๆ ผมใส่เสื้อผ้าชุดเดียวแทบจะไม่มีเปลี่ยน
ผมสอบชิงทุนตั้งแต่ประถมจนถึงปริญญา เมื่อจบปริญญา ก็สอบติดเป็น
ครูโรงเรียนในเมือง ผมจึงย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเมือง ผม
คือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ แต่พ่อแม่ไม่ใช่ความภาคภูมิใจของผม ผม
กลับบ้านครั้งสุดท้ายตอนเรียนอยู่ปี4 คืนนั้น ผมนอนอยู่ในห้องโทรมๆของ
บ้าน ผมสาบานกับตัวเองว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่อีก
ตอนเรียนปี4 ผมเริ่มมีความรัก มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมไม่ทันระวัง เล่า
เรื่องแฟนให้พ่อได้ยินเข้า พ่อนั่งรถไฟชั้นประหยัด2วันกับอีก1คืนมาหาผม
แถมยังเอาพุทธาจีนถุงใหญ่มาฝากแฟนผมด้วย ผมพาพ่อไปที่ตึกอ�ำนวย
การ และไม่ยอมให้พ่อได้พบหน้าแฟนสาวของผม พ่อบอกว่า “แม่ของลูก
เป็นห่วง ไม่รู้ว่าลูกคบผู้หญิงแบบไหน จึงให้พ่อมาดูหน้าว่าที่ลูกสะใภ้”
ผมเอาถุงพุทธาจีนยัดกลับไปทีเ่ ป้เก่าๆทีพ่ อ่ แบกมาจากบ้าน และพูดกับพ่อ
ว่า “อย่าออกมาให้ผมขายหน้าเพือ่ นๆนะ บอกแม่วา่ ไม่ตอ้ งห่วงผม ห่วงตัว
เองก่อนก็แล้วกัน ” วันรุ่งขึ้น พ่อก็เดินทางกลับบ้านนอก จากนั้นมา ผม
กับทีบ่ า้ นก็ตดิ ต่อกันน้อยลง แต่จริงๆมันเป็นความต้องการของผมนัน่ แหละ
การพบหน้ากับลุงเจ็ดครั้งแรก แกก็เดาใจผมออกจนทะลุปรุโปร่ง
“คนเรา หากรักดีและขยันหมัน่ เพียร ก็เปลีย่ นฐานะและภาพลักษณ์
ได้ แต่ไม่อาจเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ได้ พวกฉันแก่แล้ว ไม่มีความส�ำคัญอีก
ต่อไปแล้ว ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าร�ำคาญใช่ไหม?” ลุงเจ็ดพูดออกมา หลัง
จากเห็นผมนิ่งไปนาน ผมแกล้งหัวเราะกลบเกลื่อน ไม่รู้จะพูดยังไงดี
วันนี้เป็นวันหยุด ที่ศูนย์พยาบาลมีญาติของคนไข้เข้ามาเยี่ยมไข้กัน
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มากมาย แต่ไม่เคยมีญาติคนใดมาเยี่ยมลุงเจ็ดเลยสักคน เวลานี้ของทุก
วัน แกมักจะขอให้อาสาสมัครช่วยพาแกขึ้นไปที่บนดาดฟ้าเพื่อสูดอากาศ
บริสทุ ธิ์ บุรษุ พยาบาลบอกกับผมว่า แกมีลกู หลายคน แต่อยูท่ ตี่ า่ งประเทศ
กันหมด เมื่อ 4 ปีก่อน ตอนที่แกป่วยหนัก ลูกๆของแกเคยบินกลับมาและ
ส่งตัวแกมาอยูท่ ศี่ นู ย์พยาบาลแห่งนี้ จากนัน้ แกก็ไม่เคยเห็นหน้าของลูกๆอีก
เลย
วันหนึง่ ผมน�ำผ้าปูทนี่ อนขึน้ ไปตากทีด่ าดฟ้า และก็เจอลุงเจ็ดนัง่ เหม่อ
อยู่ที่บนดาดฟ้านั้น “คิดอะไรอยู่เหรอครับลุง เสียใจที่ส่งลูกไปอยู่ซะไกล
เหรอครับ?” ผมแซวแกเล่น แกยักไหล่และพูดแบบไม่แยแสว่า “ฉันไม่ใช่คน
แก่ทั่วไป ฉันเป็นคนส่งลูกๆ ไปเรียนต่างประเทศเอง! ตั้งแต่พวกเค้าเรียน
อยู่ประถม ฉันก็วางเป้าหมายว่าจะส่งไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ให้ได้ แต่แม้จะไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ด ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศกันทุกคน”
“ลุงไม่คิดถึงลูกๆ เหรอครับ?” ผมถาม “พวกเค้าอยู่สุขสบายก็ดีแล้ว ทุก
เดือนไม่ลืมโทรหาฉัน ก็นับว่ากตัญญูแล้วแหละ!”
วันนัน้ ผมเป็นคนเปลีย่ นผ้าปูเตียงให้ลงุ เจ็ด ผมเห็นถุงบ๊วยอยูใ่ ต้หมอน
ก็เลยหยิบขึน้ มาดู ข้างในมีบว๊ ยทีน่ า่ จะออกราอยูล่ กู หนึง่ ก็เลยจะเอาไปทิง้
ถังขยะ “อย่านะ นัน่ มันของรักของหวงของลุงเจ็ด จะเอาของแกไปทิง้ ไม่ได้
นะ!” บุรษุ พยาบาลตวาดผมเสียงหลง “นีเ่ ป็นถุงบ๊วยทีล่ กู สาวของแกให้ตอน
ที่ส่งแกมาอยู่ที่นี่ ตอนนั้นแกก็กินวันละเม็ด จนเหลือเม็ดสุดท้าย ยังไงแกก็
ไม่ยอมกิน เก็บไว้ใต้หมอนมา 4 ปีแล้ว ไม่มีใครกล้าทิ้งของแกหรอก” ผม
ฟังเสร็จก็หนั หลังเดินเข้าห้องน�ำ้ ไม่รนู้ ำ�้ ตามันไหลมาจากไหนมากมาย ผม
อยู่กับลุงเจ็ดที่ศูนย์พยาบาลไม่นานนัก แต่แกดีต่อผมมาก อาจเป็นเพราะ
ผมชอบฟังตอนแกบ่นก็เป็นได้
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ช่วงอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม ผมก็มาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์
พยาบาลเหมือนเดิม เมื่อเข้าประตูศูนย์ฯ ก็เห็นรถรับศพของส�ำนักประกัน
สังคมคันหนึ่งจอดอยู่หน้าอาคาร ผมรีบเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 หัวใจของผมเต้น
เร็วและมือเย็นไปหมด หน้าห้องของลุงเจ็ดมีคนยืนออกันอยูเ่ ต็มไปหมด แล้ว
ก็มเี ตียงเข็นคนไข้ที่มผี า้ ขาวคลุมไว้เข็นออกจากห้องมา ผมรีบวิง่ ไปดูที่ห้อง
ก็เห็นลุงเจ็ดนั่งนิ่งเงียบอยู่ในห้องไม่พูดไม่จาอะไร ผมถึงได้ถอนหายใจโล่ง
อก วันนัน้ ลุงเจ็ดมีทา่ ทีทเี่ หนือ่ ยล้าและเงียบมากกว่าปกติ ผมคอยอยูด่ แู ล
แกไม่ห่าง พอชวนแกคุยก็ถามค�ำตอบค�ำ ไม่เหมือนเดิม
เย็นวันนั้น ก่อนที่ผมจะกลับบ้าน ลุงเจ็ดเอ่ยปากกับผม แกวาดนิ้ว
เป็นเลข 8 “ฉันส่งเพื่อนร่วมห้องมา 8 คนแล้ว อีกไม่นานก็คงถึงคิวของ
ฉันแล้ว” ผมรีบเอื้อมมือไปจับมือแกไว้ แต่ก็ไม่รู้จะพูดปลอบแกยังไง ผม
พยุงแกขึ้นเตียงนอน จากนั้นก็จัดแจงห่มผ้าให้แก “ลุงเจ็ดไม่ต้องคิดมาก
นะครับ ลุงเจ็ดร่างกายแข็งแรงออกขนาดนี้ ”
แกจับมือผมเขย่าเบาๆ “เธอเป็นเด็กกตัญญู พ่อแม่ของเธอมีลกู อย่าง
เธอ ช่างโชคดีจริงๆ” ผมถูกค�ำว่า “กตัญญู”เสียบทิ่มไปที่หัวใจ จนน�้ำตา
เริ่มคลอเบ้าตา
ผมนะเหรอที่กตัญญู? พ่อแม่ที่บ้านนอกของผมโชคดีจริงๆเหรอ?
ท่านก�ำลังรอผมเหมือนทีล่ งุ เจ็ดก�ำลังรอลูกๆอยูใ่ ช่หรือเปล่า? พูดคุยโอ้อวด
ชื่นชมลูกของตัวเองต่อหน้าผู้คน แต่ลับหลัง ต้องกล�้ำกลืนความโดดเดี่ยว
อ้างว้างที่ไม่มีใครรู้! ณ เวลานั้น ผมยืนอยู่ข้างเตียงของลุงเจ็ด แต่กลับ
เห็นภาพของพ่อที่ซูบผอมนอนอยู่ตรงนั้นแทน ค�่ำวันนั้น ผมโทรกลับไปที่
บ้าน พ่อเป็นคนรับโทรศัพท์ น�้ำเสียงของแกทั้งตื่นเต้นและดีใจ “เป็นไง
บ้างลูก สบายดีไหม? พ่อกับแม่กลัวว่าแกยุ่ง ก็เลยไม่กล้าโทรมารบกวน”
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“ผมสบายดีครับพ่อ” ผมกลั้นเสียงไม่ให้สะอื้น
วันหนึง่ ขณะทีผ่ มสอนอยู่ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯก็โทรเข้ามาหาผม “ลุง
เจ็ดอาการไม่สู้ดีนัก แกอยากพบคุณ รีบมาได้ไหม?” ผมรีบไปที่ศูนย์ฯหลัง
จากที่วางสายจากผู้อ�ำนวยการ
เดินมาถึงหน้าห้อง ผมเห็นลุงเจ็ดนอนอยู่บนเตียง ก็อดร้องไห้ไม่ได้
สภาพของแกไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้แก่ๆเหี่ยวๆท่อนหนึ่ง ผมถามผู้อ�ำนวย
การว่าโทรหาลูกๆของแกหรือยัง? ท่านก็พยักหน้าว่าโทรแล้ว ผมจึงเดิน
เข้าไปหาแกในห้อง “ลุงเจ็ดครับ ผมมาเยี่ยมครับ” แกค่อยเหลือบตามอง
มาทีผ่ ม จากนัน้ ก็ยกมืออย่างยากล�ำบากชีไ้ ปทีห่ มอน ผมนิง่ ไปครูห่ นึง่ แล้ว
ก็นึกออกว่าแกคงหมายถึงถุงบ๊วยใต้หมอนถุงนั้น ผมรีบสอดมือเข้าไปหยิบ
ถุงบ๊วยและหยิบบ๊วยเม็ดสุดท้ายออกมาให้แกดู แกชี้มือให้ผมเอาบ๊วยใส่
ปากของแกด้วยสายตาวิงวอน
ผมจึงน�ำบ๊วยที่เสียแล้วเม็ดนั้นใส่ปากให้แกตามที่แกขอ แกยิ้มออก
มาอย่างพอใจ แกพยายามดูดกินเม็ดบ๊วยด้วยความยากล�ำบากด้วยพละ
ก�ำลังที่มีอยู่ สุดท้าย แกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่บอกกับผมว่า “ฉันมันโง่
สิ้นดี ฉันวางแผนเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกๆ แต่ไม่เคยวางแผนให้กับตัวเอง
เลย!” ลุงเจ็ดจากไปอย่างสงบในเย็นวันนั้น แม้พวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนแก
จนวินาทีสุดท้าย แต่คนที่แกอยากพบหน้าที่สุด ไม่มีแม้แต่คนเดียว!
ค�ำพูดก่อนตายของลุงเจ็ดประโยคนี้ ท�ำให้ผมคิดย้อนกลับมาพิจารณา
ตัวเอง ผมพยายามหนีจากความยากจน ผมพยายามวางแผนให้ชวี ติ มีความ
สุขสบายมากยิง่ ขึน้ ผมวาดหวังให้ตวั เองมีสงั คมทีใ่ ครๆก็ยอมรับนับหน้าถือ
ตา แต่ผมกลับทิ้งให้พ่อแม่ที่คาดหวังในตัวผมมากที่สุดผิดหวังเสียใจครั้ง
แล้วครั้งเล่า
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปิดเทอมภาคฤดูรอ้ นในปีนนั้ ผมเดินทางกลับบ้าน เมือ่ เข้าประตูบา้ น
ไป พ่อยังไม่กลับมาจากนา แม่ก�ำลังก่อฟืนท�ำอาหารเย็น เมื่อแม่เห็นผม
เดินเข้าบ้านมา แม่ยืนตะลึงไปนานสองนาน “ลูกแม่ ลูกกลับมาแล้ว แม่
จะไปตามพ่อที่นา!” ผมเดินไปคุกเข่ากอดแม่ไว้ “แม่ครับ ผมขอโทษ!” ผม
ร้องไห้กอดแม่ไว้แน่น ละอายใจในสิ่งที่ผมท�ำไม่ดีกับท่านไว้ตลอดเวลาที่
ผ่านมา
“ขอโทษ ” ค�ำๆนี้คือสิ่งที่ผมติดค้างพ่อกับแม่ไว้นานแสนนาน หาก
ไม่มีลุงเจ็ด ไม่รู้ว่าผมจะส�ำนึกได้เมื่อไหร่
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ นุสนธิ์บุคส์
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