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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-649-5439  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

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

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

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

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

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

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

  คลินิกกายภาพบ�าบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคคลทั่วไป 

อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมความรู้แก่

ประชาชน” (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

 ก�ำหนดกำร

 - ครั้งที่ 1 : 17 พฤษภาคม 2561 การนวดกับความเย็น วิทยากร

โดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา

 - ครั้งที่ 2 : 7 มิถุนายน 2561 ความรู้เกี่ยวกับเท้าแบนและการ

บาดเจ็บของเท้า วิทยากรโดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ

 - ครั้งที่ 3 : 21 มิถุนายน 2561 การออกก�าลังกายและยืดกล้าม

เนื้อคอบ่า วิทยากรโดย อ.วาสนา เตโชวาณิชย์

 - ครั้งที่ 4 : 9 กรกฎาคม 2561 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่า 

วิทยากรโดย อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

 - ครั้งที่ 5 : 18 กรกฎาคม 2561 การออกก�าลังกายกล้ามเนื้อหลัง

และแกนกลาง โดยใช้ลูกบอล วิทยากรโดย กภ.ศรายุทธ นามไพร

 ลงทะเบียนเข้ำร่วมได้ที่

 https://goo.gl/forms/v7yRuPb6Zr1ftPu13

 สอบถำมเพิ่มเติม

 โทร 085-685-6276, 02-261-5759

 หรือ Facebook: คลินิกกายภาพบ�าบัด มศว ประสานมิตร
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

กรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุม

สภา 1 สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ 

พจนากรรักษ์  081-489-5501

  เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ชมรมฯ ได้น�าสมาชิกจ�านวน 

17 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัด “Light and 

Run” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ขอขอบคุณ อ.จันทร์ทิพย์  

ล่ิมทอง ทีป่รึกษาชมรมฯ ทีติ่ดต่อประสานงาน และ รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา  

แพรัตกุล ที่ช่วยเขียนบทความลงในจดหมายข่าวฉบับนี้

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล จากคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มาให้ความรู้ เรื่อง “เพราะกินดี 

จึงอยู่ดี” และน�าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้าตาล ชื่อ วันซ์ โปร ผู้ใด 

สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ คุณอโณทัย  เบอร์ 084-438-3447

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เดือน พฤษภาคม 

2561 ผศ.พนอ อศัวรุจานนท์ ได้น�าเอกสารประกอบการระบุสิทธ ิช.พ.ค. 

เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ที่ยังไม่ได้ระบุสิทธิ์ ไปตรวจสอบและด�าเนิน

การ: ผู้ถูกระบุต้องเกี่ยวข้องเป็น = บิดา-มารดา-คู่สมรส-บุตร-บุตร

บุญธรรม (บุคคลใดบุคคลหนึง่หรือหลายคนกไ็ด้) เอกสารทีส่มาชกิ ช.พ.ค. 

(เลขประจ�าตัว ช.พ.ค.) ต้องเตรียมอย่างละ 1 ชดุ ได้แก่ - ส�าเนาทะเบียน

บ้าน  - ส�าเนาบัตรประชาชน - ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส - ส�าเนาใบ

ส�าคญัการหย่า - ส�าเนาใบส�าคญัการเปล่ียนชือ่-สกลุ - ส�าเนาบันทกึการ
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ใช้ค�าน�าหน้า น.ส.และสกุลเดิมของคู่สมรส - ส�าเนาทะเบียนบ้านรับรอง

บุตรบุญธรรม - ส�าเนาทะเบียนการรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียน

สมรส) - ส�าเนาใบมรณบัตร (กรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม - ส�าเนาใบ

มรณบัตร บิดา-มารดา (กรณีโสด))

 เอกสารผู้ถูกระบุสิทธิ อย่างละ 1 ชุด - ส�าเนาทะเบียนบ้าน -

ส�าเนาบัตรประชาชน - ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส - ส�าเนาใบส�าคัญการ

หย่า - ส�าเนาใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล - ส�าเนาบันทึกการใช้ค�าน�า

หน้า น.ส. และสกุลเดิมของคู่สมรส - ส�าเนาใบสูติบัตร (กรณีบุตรอายุ

ไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) 

 ใช้พยาน 2 คน (บุคคลธรรมดา  อายุ 20 ปีขึ้นไป ห้ามใช้ผู้ระบุ

สิทธิเป็นพยาน) - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน กรณีสมาชิก ช.พ.ค. 

เป็นโสด ต้องระบุให้บิดา-มารดา เท่านัน้ “กรณทีีบิ่ดา-มารดาถงึแก่กรรม” 

แล้วต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร หรือหนงัสือรับรองการถงึแก่กรรม  เพ่ือ

ระบุให้ “ผู้อุปการะ” คือผู้ถูกระบุสิทธิ ต้องท�าหนังสืออีกฉบับเขียนไว้เป็น

หลักฐาน

 หมำยเหตุ :  -ขอเอกสาร แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

ครอบครัว (ช.พ.ค.1/1) ได้ที่ ส�านักงานคุรุสภา  -วันที่มายื่นแบบ สมาชิก

ต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้น ผู้รับสิทธิไม่ต้องไปด้วย และถ้ามีแบบระบุผู้มี 

สิทธฯิ กรอกข้อมูลครบถ้วน และพยานเซ็นพร้อมส�าเนาบัตรประชาชนของ

พยานแล้ว พยานไม่ต้องไปหากไปเขียนที่คุรุสภาต้องน�าพยานไปด้วย

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02-288-4500  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-

16.30 น. ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ มา ณ โอกาสนี้
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  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. 

ชมรมฯ น�าสมาชกิจ�านวน 40 คน ไปชมวังพญาไท  ชมรมฯ ขอขอบคณุ ผศ. 

วัลลีพนัธุ ์สถิตยุทธกำร ทีก่รุณาช่วยประสานงานติดต่อ น�าชมวังพญาไท 

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแฟนรสิงห์ โดยมีคุณสุธาสินี วาคาบายาซ ิ

ศิษย์เก่า มศว ปริญญาโท เอกประวัติศาสตร์ เป็นผู้น�าชม ได้รับความรู้

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

อยู่หัวอันหาที่สุดมิได้ ในกำรนี้ชมรมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ

วังพญำไท เป็นเงิน 2,000 บำท

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ 

รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏราย

ชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อคุณกฤษณา สุนันทเกษม 

081-755-9823 หรือคณุพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน

สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ

จ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่ 

บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เทียมบุญประเสริฐ 

ในการถึงแก่กรรมบิดาของ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ และได้

ฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบ�าเพ็ญเหนือ

  ตามที ่ รศ.ดร.ทวีรัสม์  ธนำคม ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 

มกราคม 2559 และได้อุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นั้น เมื่อ

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทายาทได้น�าร่างมาฌาปนกิจศพ ณ วัด

ธาตุทอง

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว น้อยศิริ ในการถึง 
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แก่กรรมของ ผศ.สมรรถชัย น้อยศิริ ทั้งนี้ ได้พระราชทานเพลิงศพ เมื่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ วัดธาตุทอง

ผู้บริจำคเงินให้แก่ชมรมฯ

 1. ผศ. เรวดี  เศวตเศรณี (บริจาคเดือน ก.พ.)  1,000 บาท

 2. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์ (บริจาคเดือน มี.ค.) 1,000 บาท

 3. รศ. ดร. ผจงจิต  อินทสุวรรณ (บริจาคเดือน มี.ค.) 700 บาท

 4. ผศ. เพ็ญณี  ดิสกะประกาย (บริจาคเดือน เม.ย.) 1,000 บาท

 5. อ. วิไลวรรณ  พรรณาภพ    1,000 บาท

 6. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์   1,000 บาท

 7. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ    1,000 บาท

 8. อ. ดร. ละเอียด  รักษ์เผ่า    1,000 บาท

 9. คุณลักขณา  แซ่ลู้      1,000 บาท

 10. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล    1,000 บาท

 11. ผศ. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์   1,000 บาท

 12. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม   1,000 บาท
 13. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา     2,000 บาท
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รำยชื่อสมำชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนำยน

 ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด  สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์  พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
 ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์  ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย

           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. คุณมณี  ศิริชัยรัตน์   2. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม

3. ผศ. ดร. วาสนา  เจริญลาภ 4. อ. มยุรี  บุญอาจ

5. ศ. ดร. บุญถึง  แน่นหนา  6. อ. เธียรจิต  วรกานตศิริ

7. อ. อรุณศรี  กุมุท    8. คุณรัตนาพร  สงวนประสาทพร

9. รศ. อมรรัตน์  เศวตนันทน์  10. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ

11. รศ. ดร. วีระพงศ์  เกียรติสุนทร 12. อ. อาจหาญ ทรงงามทรัพย์
13. รศ. ดร. กาญจนา  ชูครุวงศ์ 14. อ. กัลยา  ภูมิภาค

15. อ. ทัศนีย์  ศิริปโชติ   16. ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์

17. ศ. ดร. อารี  สัณหฉวี  18. ผศ. อัมพร  สร้อยสุข

19. อ. ปรียา  วิภาตะกลัศ   20. ผศ. สมเจตน์  บรรลือสินธุ์

21. คุณอัญชลี  ปิ่นทองค�า  22. รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง

23. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม  24. ผศ. ประเสริฐ  วิเศษกิจ

25. อ. พิทักษ์  เสงี่ยมสิน  26. ผศ. สุขุมาลย์  สิทธิมงคล

27. รศ. บรรจบ  เนียมมณี  28. รศ. สุนันทา  โสรัจจ์

29. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  30. อ. วิภารัช  จินนิกร 

31. อ. นวลผจง  เศวตเวช  32. รศ. รัชนี  อัศวรุ่งนิรันดร์

33. อ. วินัย  ภู่ระหงษ์   34. อ. วิชิต  วิสิทธวงศ์
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35. ผศ. สุพิน  ทองธานี   36. คุณไพฑูรย์  รัตนศิริ 

37. อ. อนงค์  สินสิริ    38. อ. ดร. ละเอียด  รักษ์เผ่า

39. คุณสุนัย  ต้นโพธิ์   40. รศ. ปราณี  ธนะชานันท์ 

41. คุณชวนพิศ  อภิชัย   42. ผศ. เพ็ญจันทร์  ภังคานนท์

43. ผศ. นิรดา  จันทรรัตน์  44. รศ. ชม  ภูมิภาค 

45. รศ. ทรรศนียา  ศักดิ์ดี  46. รศ. ไตรฤต  กรีทอง

47. รศ. ดร.ธวัช  บุรีรักษ์   48. อ. สุภาภรณ์  วงศ์สุคนธ์

49. รศ. ชวลี  ดวงแก้ว   50. ผศ. สะรัช  บุณยรัตพันธุ์

51. รศ. วุฒิชัย  มูลศิลป์  52. รศ. ผกาศรี  เย็นบุตร

53. รศ. สุวิทย์  โอวกุสุมสิริกุล  54. ผศ. ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์

55. คุณวันดี  พ่วงความสุข  56. คุณกัญญา  จันทร์ดี
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๑๐๘ มงคลพระบรมรำโชวำท 

เพื่อควำมสุขและควำมส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน

 

 กำรมีวินัย มีควำมสำมัคคีและรู้จักหน้ำที่ เป็นคุณสมบัติที่

ดีของทุกคน

 “...การมีวินยั มีความสามัคค ีและรู้จักหน้าที ่ถอืกนัว่าเป็นคณุสมบัติ

ที่ส�าคัญประจ�าตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ 

จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นไปได้ทั้งในทางบวกและ

ทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆ กันทั้ง 2 ทาง เพราะฉะนั้น 

เม่ือจะอบรม จ�าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชดัก่อนว่า เป็นวนิยั สามัคคี 

และหน้าที่ คือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม...”



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561

http://seniorclub.swu.ac.th 9

บอกเล่ำเก้ำสิบ : มองมุมสูง 1

 มีผลวิจัยมากมายยืนยันว่า การนั่งสมาธิ ซ่ึงเป็นการเจริญภาวนา

อย่างหนึ่ง หรือที่ฝรั่งมังค่ารู้จักกันในชื่อของ Meditation นั้นช่วยพัฒนา

สมอง และป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ไม่น้อยหน้ากว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์

มากมาย

 เป้าหมายของการฝึกเจริญภาวนาในพระพทุธศาสนา คอื การบรรลุ

ธรรม ซึ่งต้องอาศัยทั้งก�าลังสติและสมาธิ นิตยสาร Forbes มีการน�าเสนอ

รายงานระบุว่า ทกุวนันีก้ารเจริญภาวนาในรูปแบบต่างๆ แพร่หลายในโลก

ตะวันตกเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากบรรลุธรรม หลายคนคง

ไม่ทราบด้วยซ�้าว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเจริญภาวนาในแบบพุทธคือ

อะไร

 แต่ชาวตะวันตกฝึกภาวนากันอย่างจริงจังก็เพราะวิทยาศาสตร์ได้

พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มันให้ประโยชน์หลายอย่างมาก และหนึ่งในนั้น คือ 

ส่งผลดีต่อสมองในทุกๆด้าน งานวิจัยล่าสุดของ Max Planck Institute 

ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science Adventures พบว่าการฝึกเจริญ

ภาวนาแต่ละแบบสามารถพัฒนาสมองแต่ละส่วน โดยให้ผู้เข้าร่วมการ

ทดลองที่อายุ 20 - 55 ปี หัดฝึกการเจริญภาวนา 3 แบบ แบบละ 3 

เดือน รวมทั้งสิ้น 9 เดือน

 แบบท่ี 1 เป็นการฝึกแนวอาณาปานสต ิคอื ดลูมหายใจ และดฐูาน

กายในการฝึกสตแินวสติปัฏฐาน 4 ถ้าใจหลุดไปทีอ่ืน่ กด็งึกลับมาจดจ่ออยู่

ทีล่มหายใจใหม่ ผลทีไ่ด้ คอื สมองส่วน Prefrontal Cortex และ Anterior 
 1 ป้าเอง.  (นามแฝง).  ใบแทรก ไทยโพสต์.  ฉบับที่ 7705  13-14  ธันวาคม  2560.  

หน้า 6.
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Cingulate Cortex หนาขึ้น สมองส่วนนี้เกี่ยวข้องอย่างมากกับพลังสมาธิ

 แบบที่ 2 เป็นการเจริญเมตตาภาวนา เป้าหมายของการฝึกในขั้น

นี้ คือ พัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ผลที่ได้ 

คือ สมองส่วนที่เกี่ยวข้อง อารมณ์ต่างๆ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ หนาขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด

 แบบท่ี 3 คล้ายกบัการฝึกเจริญสติในฐานจิตของสติปัฏฐาน 4 โดย

เป็นการเอาสติไปเฝ้าดคูวามคิดของตนเองโดยไม่ไปตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ 

ใดๆของพุทธ จะฝึกเพื่อให้เข้าใจตนเองก่อน แต่ในการทดลองนี้ ฝึกไป

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจความคดิและมุมมองของผูอ้ืน่ และผลทีไ่ด้กเ็ป็นเช่น

นั้นจริงๆ คือ สมองส่วนที่เข้าใจภาวะจิตของผู้อื่นได้พัฒนาขึ้น อีกทั้งเพิ่ม

ศักยภาพการพัฒนาตนเองอีกด้วย

 ดังนั้น ความสามารถของสมองทุกส่วนที่ได้พัฒนามานี้ ล้วนส่งผลดี

ต่อการเรียน การท�างาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ฉะนั้นใครที่บอกว่า 

เข้าวัดนั่งสมาธิ ปิดห้องพระนั่งเจริญสติเป็นเรื่องเชย หรือเรื่องของคนแก่

ล่ะก็ ... น่าจะลองคิดใหม่
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สร้ำงเสริมสุขภำพ ด้วยสมำธิบ�ำบัด SKT

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศร ี2

 สุขภาพดีชีวิตก็มีความสุข การไม่มีโรคคือ ลาภอันประเสริฐ (ตาม

ค�ากล่าวที่เราได้ยินเสมอ) แต่เมื่อมีโรคแล้ว เราก็ต้องรักษา หรือยังไม่เป็น

โรคเราก็ควรป้องกัน ท�าร่างกายให้ต้านทานโรคต่างๆที่มคีวามเสี่ยงให้เกิด

โรคหลายๆทาง เช่น สิ่งแวดล้อมภายนอก อาหาร ฯลฯ ให้กับร่างกายของ

เราด้วย 

 สมาธิบ�าบัดแบบ SKT คืออะไร

 SKT คือตัวย่อ ที่มาจากชื่อของ รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียม

ชัยศรี อาจารย์ประจ�าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมา 

 โดยอาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาเร่ือง ระบบประสาทของมนุษย์ ใน

ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของการ

ปฏิบัติสมาธิกับการท�างานของระบบประสาทมากข้ึน ประกอบกับเม่ือได้

ท�างานวิจยัเร่ือง สมาธเิพือ่การสร้างเสริมสุขภาพ จึงพบว่าแม้การท�าสมาธิ

แบบสมถะ หายใจเข้าพุทธ หายใจออก โธ นัน้สามารถช่วยให้คลายเครียด

ได้อย่างดี

 แต่หากเราสามารถควบคุมการฝึกประสาทสัมผัสท้ัง 6 ได้แก่ ตา หู 

จมูก ลิ้น การสัมผัส และการเคลื่อนไหวด้วย ก็จะท�าให้การท�าสมาธินั้นมี

ผลดีต่อการท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย 

ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบอารมณ์และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทาน

 2 ชมรมฯ ได้เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
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ของร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือด และระบบอื่นๆในร่างกายได้เป็นอย่างดี

 จงึได้น�าองค์ความรู้ทัง้เร่ืองสมาธ ิโยคะ ชีก่ง การออกก�าลังกายแบบ

ยดืเหยยีด การปฏบัิติสมาธด้ิวยเทคนคิการหายใจ และการควบคมุประสาท

สัมผัสทางตาและหู ผสมผสานกัน จนพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบ�าบัดแบบ

ใหม่ขึ้น 7 เทคนิค หรือเรียกว่า SKT 1-7 ที่ช่วยเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

 สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ�าบัดแบบ SKT 1-7 (เทคนิคลิขสิทธิ์)

 ท่ำท่ี 1 (SKT 1) “นัง่ผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต” เป็นการ

นั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ

 1. ถ้าหากนั่งให้หงายฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่า หากนอน ให้

วางแขนหงายมือไว้ข้างตัว หรือคว�่าฝ่ามือไว้ที่หน้าท้อง

 2. ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สดูลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นบั 1-5 

กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับ

นับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท�าซ�้าแบบนี้ทั้งหมด 30-40 รอบ 

แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆ

 3. ให้ปฏิบัติวันละ 3 รอบ ก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที

 “ลดความดนัโลหติ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และลดน�า้ตาลในผูป่้วยเบา

หวาน”

 ท่ำที่ 2 (SKT 2) “ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต”

 1. ยนืตรงในท่าทีส่บาย วางฝ่ามือทาบทีห่น้าอก โดยวางมือซ้ายทาบ

บนมือขวา ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ

 2. สูดลมหายใจเข้าทางจมูก ลึกๆช้าๆ นบั 1-5 กล้ันหายใจนบั 1-3 

ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่า
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ครบ 1 รอบ ท�าซ�้าแบบนี้ทั้งหมด 120-150 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆ

 3. ปฏิบัติวันละ 3 รอบ วิธีนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการท�าสมาธิให้

นานขึ้นกว่าท่าที่ 1

 “ช่วยลดความดนัโลหติ ลดน�า้ตาลในผูป่้วยเบาหวานได้ด ีและควบคุม

การท�างานของไขสันหลังไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

 ท่ำที่ 3 (SKT 3) “นั่งยึดเหยียดผ่อนคลายประสานกาย ประสาน

จิต”

 1. นั่งบนพื้นราบในท่าที่สบาย เหยียดขา เข่าตึง หลังตรง เท้าชิด 

คว�่าฝ่ามือบนต้นขาทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทาง

จมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออก

ทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท�าแบบนี้ 3 รอบ

 2. หายใจเข้าลึกๆช้าๆ พร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า แขนตึง 

ผลักฝ่ามือทัง้สองข้างไปด้านหน้าจนปลายมือจรดนิว้เท้า หยดุหายใจชัว่ครู่

 3. หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขน เอนไปข้างหลังให้

ได้มากที่สุด ค้างไว้สักครู่ นับเป็น 1 รอบ ท�าซ�้ากัน 30 รอบ แล้วค่อยๆ

ลืมตาขึ้น

 “ช่วยลดไขมันหน้าท้อง ลดพุง และลดระดับน�้าตาลในเลือดได้เป็น

อย่างดี”

 ท่ำที่ 4 (SKT 4) “ก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต”

 1. ยืนตรงในท่าที่สบาย ลืมตา แบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลัง หรือ

วางทาบที่หน้าท้อง สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจ

นับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีก

ครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท�าซ�้าแบบนี้ทั้งหมด 5 รอบ
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 2. ยืนตัวตรง มองต�่าไปข้างหน้า หายใจเข้าช้าๆ พร้อมกับค่อยๆ ยก

เท้าขวาสูงจากพื้นเล็กน้อย หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆก้าวเท้าขวาไป

ข้างหน้า จรดปลายเท้าแตะพื้น ตามด้วยส้นเท้าวางลงบนพื้น นับเป็น 1 

รอบ เดินไปข้างหน้า 20 รอบ หยุดเดินรอบที่ 20

 3. วางเท้าซ้ายชิดเท้าขวาในช่วงที่หายใจออก ยืนตรง ตามองพื้น 

หมุนขวา โดยหายใจเข้า วางปลายเท้าขวาลง หายใจเข้าพร้อมกับยกเท้า

ซ้ายลอยจากพื้นเล็กน้อย หายใจออกพร้อมวางเท้าซ้ายชิดเท้าขวา แล้ว

ค่อยๆหมุนขวา โดยขยับเท้าให้เอียง 60 องศา และ 90 องศา ในท่ายืน

ตรง ท�าซ�้าเดิมโดยเดินไป-กลับ 2 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 

1 ชั่วโมง “ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานกับโรคเรื้อรังทุกประเภท”

 ท่ำที่ 5 (SKT 5)”ยึดเหยียดอย่างไทย เยียวยาประสานจิต “

 1. เริ่มจากยืนตรงในท่าที่สบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูด

ลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้ว

เป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท�าแบบนี้ 5 รอบ

 2. ค่อยๆ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะฝ่ามือประกบกัน แขนตึง

แนบใบหู หายใจเข้าออก 1 ครั้ง แล้ว ค่อยๆก้มตัวลง โดยศีรษะ ตัว และ

แขนก้มลงพร้อมๆกัน ช้าๆ นับเป็นจังหวะที่ 2 ค่อยๆหายใจ และก้มตัวลง

เป็นจังหวะช้าๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงจังหวะที่ 30 ปลายนิ้วกลางจรดพื้นพอดี

 3. จากนั้นหายใจเข้าและออก 1 ครั้ง แล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้น ศีรษะ

ตั้งตรง นับจังหวะเหมือนตอนก้มลง โดยในจังหวะที่ 30 ให้เข่าตึง แขน

ตึง กลับมาอยู่ในท่าเดิม

 * เทคนคิ : ต้องเคล่ือนไหวอย่างช้าๆ หายใจช้าๆ จงึจะได้ประโยชน์

สูงสุด โดยเริ่มจากวันละ 30 จังหวะ และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในวันต่อๆ ไป 
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ช่วยป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ

 ท่ำที่ 6 (SKT 6) “เทคนิคการฝึกสมาธิการเยียวยาไทยจินตภาพ”

 1. นอนบนพ้ืนเรียบ แขนสองข้างวางแนบล�าตัว ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ 

สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ 

แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท�าแบบนี้ 3 รอบ

 2. แล้วให้ท่องในใจว่า “ศีรษะเราเริ่ม ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อน

คลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไปเร่ือยๆ” พร้อมกับก�าหนดความรู้สึก

ไปที่อวัยวะที่เราจดจ่อ ไล่จากศีรษะ หน้าผาก ขมับ หนังตา แก้ม คาง 

ริมฝีปาก คอ ไหล่ ต้นแขน แขน มือ หน้าอก หลัง หน้าท้อง ก้น ต้นขา 

เข่า น่อง เท้า และตัวเราทั้งตัว

 3 .โดยเมื่อครบทั้งตัวแล้ว ให้ท่องว่า “มือเราเริ่มหนักขึ้น หนักขึ้น 

หนักขึ้น หนักขึ้นไปเรื่อยๆ” ไล่ลงไปจนถึงเท้า เมื่อท�าครบแล้วให้หายใจ

เข้า กลั้นใจ และหายใจออกเหมือนตอนเริ่มต้นอีก 3 รอบ

 เทคนิคนี้เหมาะส�าหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี อัมพาต และ

ผู้ที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิต

 ท่ำที่ 7 (SKT 7) “เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง”

 1. ยืนตัวตรง แยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณ ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ 

สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ 

แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท�าแบบนี้ 5 รอบ

 2. ค่อยๆยกมือ แขน ข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ระดับเอว หันฝ่ามือทั้ง

สองข้างเข้าหากัน ขยับฝ่ามือเข้าหากันช้าๆ นับ 1-3 และขยับมือออกช้าๆ 

นับ 1-3 ท�าทั้งหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม

 3. หายใจเข้าลึกๆ นบั 1-5 ค่อยๆยกมือขึน้เหนอืศรีษะคล้ายกบัก�าลัง
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ประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่ แล้วค่อยๆยกมือลงในท่าประคองแจกันเช่น

กัน นับเป็น 1 รอบ ท�าทั้งหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม “ลด

อาการท้องผูก นอนไม่หลับ อาการปวดเรื้อรัง/เฉียบพลัน และภูมิแพ้”

ข้อควรระวัง

 1. ขณะฝึกปฏิบัติ ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ไม่รัดตึง

 2. อุณหภูมิของสถานที่ฝึกต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป

 3. ไม่ควรฝึกขณะหิวหรืออิ่มเกินไป

 4. จิตจะต้องเป็นสมาธิ ไม่ไหวตามสิ่งเร้ารอบข้าง เช่น เสียง กลิ่น 

การพูดคุยของคนที่อยู่ข้างๆ เป็นต้น

 5. ควรควบคุมอารมณ์และความคิดให้นิ่ง ไม่คิดเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ให้

จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออก

 6. ระวงัการถกูรบกวนทนัท ีต้องควบคุมจติใจให้เป็นสมาธอิย่างแน่ว

แน่

 7. ขณะฝึกอาจมีอาการง่วงนอน ห้ามฝึกขณะขบัขีย่านพาหนะ ขณะ

ท�างานกับเครื่องจักร หรือในสถานที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

 8. หากมีอาการแน่นอึดอัดหรือหน้ามืด ให้หยุดฝึก และลงนั่งหรือ

นอนพักทันที

 9. ผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรพกลูกอมติดตัวไว้ด้วย

 10. ควรเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ นุ่มนวล ระวังการบาดเจ็บของอวัยวะ

ภายใน ได้แก่ หัวใจ ปอด ม้าม ตับ ไต
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 ระดับกำรดูแลสุขภำพ

 ท่าที่ 1-2 สร้างเสริม ป้องกัน ลดอาการ

 ท่าที่ 3-4-5 ผู้ป่วยท่ีต้องการปรับสภาพร่างกาย

 ท่าที่ 6-7 ผู้ป่วยหนัก

 หมายเหตุ SKT ทั้ง 7 ท่าท�าบางท่าไม่ต้องครบทั้ง 7 ในแต่ละครั้ง

ก็ได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ

 งานแผนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี จัดท�าเผยแพร่ให้กับประชาชน 

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

วีคเอนด์ทริปนครนำยก ... 

ธรรมชำติชวนพิศ ... สปิริต มศว

รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา  แพรัตกุล 3

 ในโอกาสที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรม “Light and 

Run เสียง แสง แสดง วิ่ง” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ทาง

ชมรมฯ จึงได้จัดทริปสั้น ๆ  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 เมษายน 2561 และถือโอกาสแวะเที่ยวใน

จังหวัดนครนายกไปด้วย 

 วันเสาร์ 28 เมย. 2561 สมาชิกชมรมฯ จ�านวน 17 คน นัดพบกัน

ที่ มศว ประสานมิตร โดยก่อนออกเดินทาง พวกเราได้เก็บภาพหมู่ที่คัต

บอร์ด “มศว 69 ปี” บริเวณลานเสาธงไว้เป็นที่ระลึก เช้านี้บรรยากาศ

ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ลมพัดเย็นสบาย ออกเดินทางด้วยรถตู้ 2 คัน มุ่งหน้า

ทิศตะวันออก ผ่านถนนวงแหวนเข้าสู่ ถนนรังสิต-นครนายก ฝนเริ่มตก

หนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆ การจราจรค่อนข้างคับคั่งแม้เป็นวันหยุด รถตู้ขับผ่าน 

มศว องครักษ์ท่ามกลางฝนฉ�่า จนหลายคนกังวลใจว่าการแสดงช่วงเย็น

วันนี้จะจัดกลางแจ้งได้หรือไม่ คงต้องรอลุ้นกัน เวลาประมาณ 10.00 น. 

เดนิทางมาถงึโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า มองไปบนยอดเขาชะโงกมี

หมอกและเมฆฝนลอยต�า่สวยงามเพราะฝนตกชุม่ฉ�า่ หน้าอาคาร โรงเรียน

นายร้อย จปร. 100 ปี มีวิทยากรผู้พันคนสวยกล่าวต้อนรับ แล้วน�าชมวีดิ

ทัศน์ในห้องรับรอง ซึ่งเล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ 

ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 5 พระราชทานก�าเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2430 เดิมตั้งอยู่ที่

บริเวณพระราชวังสราญรมย์ จนกระทัง่ปี 2523 ด้วยพระวิสัยทศัน์อนักว้าง

 3 อาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งมาที่

เขาชะโงก นครนายก หากเรามองจากด้านหน้าอาคารไปไกลๆ ทีย่อดภูเขา 

จะเห็นอักษรย่อ CRMA ซึ่งย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษ Chulachomklao 

Royal Military Academy 

 วิทยากรน�าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร จปร. 100 ปี ประกอบ

ด้วย 3 ชัน้ ชัน้ล่างจัดแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน วัตถพุพิิธภัณฑ์

ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เครื่องแบบนักเรียนทหาร ชั้นสองจัดแสดง

เกยีรติประวติัของศิษย์เก่าและนายทหารผูป้ฏบัิติราชการสนามในสงคราม

ต่างๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี 

สงครามเวียดนาม และจัดแสดงยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสงคราม น่า

สนใจมาก ชั้น 3 จัดแสดงพระบรมรูปหล่อหุ่นเรซินรัชกาลที่ 5 ในฉลอง

พระองค์ชุดจอมพลทหารบก พวกเราได้สักการะพระองค์ท่านเพื่อเป็นสิริ

มงคล ก่อนกลับได้แวะร้านค้าสวสัดกิารของกลุ่มแม่บ้านทหาร ซ้ือของฝาก

ติดไม้ติดมือ เช่น เส้ือลายพรางแบบทหาร กระเป๋าสายใจไทย ปากกา ฯลฯ 

การเยี่ยมชม รร. นายร้อย จปร. นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท�าให้หวนระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ คือในหลวงรัชกาลที่ 5 

และในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลในการพัฒนา

ด้านการทหารของไทยเรา โดยเฉพาะพระวิสัยทศัน์ในการย้ายโรงเรียนมา

ตั้ง ณ เขาชะโงก ซึ่งเป็นอาณาบริเวณและภูมิประเทศที่เหมาะแก่การฝึก

และศึกษาวิชาทหารอย่างยิ่ง นับเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์โดย

แท้

 ฝนยังตกปรอยๆ เราออกเดินทางต่อไปถึงวัดจุฬาภรณ์วนาราม 

ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ด้านหน้าวัดนี้มีอุโมงค์ต้นไผ่ ซึ่งมีแนว
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ต้นไผ่สองฟากถนน โน้มเอียงเข้าหากันทอดยาวตามแนวถนน จนกลาย

เป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีสวยงาม ฟ้าฝนเป็นใจหยุดตกให้เราได้เก็บภาพที่

มีแสงอ่อนๆ ของดวงอาทิตย์ส่องลอดผ่านยอดไผ่ลงมา อุโมงค์ต้นไผ่นี้ให้

บรรยากาศคล้ายๆ กับ Arashiyama bamboo groves ที่ประเทศญี่ปุ่น 

ท�าให้คดิว่าบ้านเรากมี็ธรรมชาติสวยงามร่มร่ืนไม่แพ้ต่างประเทศเลย ท่าน

ที่ยังไม่เคยมาชม ขอให้ลองแวะมาสักครั้ง นับเป็นจุดเที่ยวตามแคมเปญ 

“Amazing ไทยเท่” ของ ททท. จริงๆ หลังจากเก็บภาพสวยงามแล้ว ก่อน

ออกจากวัดได้แวะไปท�าบุญให้วัดร่วมกัน ขออนุโมทนาบุญนะคะ 

 ออกจากวัดเดินทางอีกไม่นานก็มาถึง สะพานทุ่งนามุ้ย ต้ังอยู่ที่ 

ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก จุดเที่ยวนี้แม้ดูไม่มีอะไร แต่แท้จริงต้องชม

ชาวบ้านทีมี่ความคดิริเร่ิม จึงท�าให้ทีน่ี่เป็นจุดเชก็อนิได้โดยอาศยัความเป็น

ธรรมชาติ สะพานทุ่งนามุ้ยเป็นสะพานท�าด้วยไม้ไผ่ ตัดผ่านทุ่งนา มีทาง

เดนิโค้งไปมา ความยาวประมาณ 150 เมตร ทอดยาวผ่านทุง่นาประมาณ 

2 ไร่ โดยรอบเป็นบรรยากาศทวิเขา ต้นไม้น้อยใหญ่ สุดทางมีกระต๊อบหลงั

น้อย หากใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูง จะได้ภาพสะพานทางเดินโค้งไปมาล้อม

รอบด้วยทุง่นาและต้นไม้สวยงามมาก ปัจจบัุนทุง่นามุ้ยจึงเป็นหนึง่ในสถาน

ที่เช็กอินที่ก�าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติ ในฤดูนี้

เป็นช่วงที่ชาวบ้านเล่าว่า นาเพิ่งหว่านและยังไม่มีฝนลงมากนัก นึกเดาว่า

ถ้านาหว่านได้ฝนอีกสักช่วง ต้นข้าวน่าจะขึ้นงามเขียวขจีทั่วท้องทุ่ง คงจะ

สวยงามยิง่กว่านี ้หรืออกีช่วงตอนข้าวออกรวง น่าจะเหน็เป็นทุง่รวงทองล้อม

รอบแนวสะพาน ตรงบริเวณทางเข้ามีร้านรวงขายของและร้านกาแฟ พวก

เราได้แวะซื้อของที่ระลึก เช่น หมวกสานแสนสวย กระจาดไผ่สาน ผักผล

ไม้สดๆ ที่ชาวบ้านปลูกเอง นับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่าง
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ดี จากนั้นเดินทางกลับที่พักนาวารีสอร์ท พักผ่อนอิริยาบถ ทานอาหาร

ว่างกันพอหายเหนื่อย ช่วงเย็นจึงออกเดินทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล 

 งานสืบสานสร้างสายธาร เขือ่นขุนด่านปราการชล และเวทกีารแสดง

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอยูบ่ริเวณลานใหญ่ด้านหลังสันเข่ือน มีการจดั

คัตเอาท์ Black Light Street Art 2018 สีสันสวยงาม และภาพศิลปะ

แบบ street art วางบนพืน้ถนนไว้ให้ผูเ้ข้าร่วมงานถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึก โชค

ดีที่อากาศครึ้มแต่ไม่มีฝนหนัก มีเพียงปรอยๆ เป็นบางช่วง เวลาประมาณ

หนึ่งทุ่มเร่ิมการแสดง เนื้อหาบอกเล่าเร่ืองราวประวัติของ จ.นครนายก 

เท้าความจากอดีตถึงปัจจุบัน เล่าเร่ืองผ่านตัวแสดงพ่อลูกซ่ึงมีอาชีพเป็น

ชาวนา พ่อสอนให้ลูกมีความภูมิใจในความเป็นชาวนาซ่ึงเป็นกระดูกสัน

หลังของชาติ พร้อมปลูกฝังให้ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา

กษัตราธิราชของไทยนับจากอดีตถึงปัจจุบัน พอเล่าถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 

ผู้ทรงมีพระราชด�าริสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชลแห่งนี้เพ่ือช่วยเหลือชาว

บ้านและเกษตรกรในพื้นที่ ท�าเอาพวกเราหลายคนนั่งน�้าตาซึม ขอชื่นชม

ทีมงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จัดการแสดงโดยผูกเร่ืองราวผ่านตัว

ละครได้อย่างน่าสนใจ เนือ้หาแฝงสาระทีน่่าติดตามและแถมด้วยความต่ืน

เต้นในฉากสู้รบ ในภาคอดีตมีเครื่องแต่งกายชุดไทยโบราณที่ชวนให้คิดถึง

แม่การะเกดและคุณพี่หมื่นในละครบุพเพสันนิวาส จบการแสดงด้วยการ

ยิงพลุอันสวยงามตระการตา พวกเราทุกคนขอชื่นชมทีมผู้จัด ผู้เขียนบท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตและศิษย์เก่าที่ได้ร่วมการแสดงแสงสีเสียงในคร้ังนี้ 

ในโอกาสหน้าที่มีการจัดกิจกรรม หากมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ให้

ทกุภาคส่วนในจงัหวัดนครนายกและประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มาเข้าร่วมชมกนั

มากๆ คงจะเป็นกจิกรรมบริการชมุชนทีส่ร้างความประทบัใจและมิตรไมตรี
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ที่ มศว มีต่อชาวนครนายกได้อย่างดียิ่ง

 วันอาทติย์ 29 เมย. 2561 ในช่วงเช้าตรู่ 05.30 น. สมาชกิออกเดนิทาง

ไปกิจกรรมเดินวิ่งหนองแสง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวาน เมือ่พวก

เราไปถงึมีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมากพอสมควร นกัเรียนโรงเรียนผูสู้งอายหุนอง

แสงแต่งชดุนกัเรียนเข้ามาทกัทายสวัสดคีณุครูกนัเป็นทีช่ืน่บาน เพราะเพิง่

ไปท�ากิจกรรมร่วมกันมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลานั้นเป็นช่วง

ที่ก�าลังจะปล่อยตัวนักวิ่ง 14 กิโลเมตร หลังจากนั้นอีก 15 นาที จึงปล่อย

ตัวนักวิ่ง 4 กิโลเมตร ขอชื่นชมทีมนักวิ่งของชมรมฯ ได้แก่ อ.จันทร์ทิพย์ 

ลิ่มทอง นพ.ประสิทธิ์ พัฒนพานิช คุณวิญญู-คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ 

คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร และ คุณฉันทนา ไชยวัฒน์ ส่วนสมาชิกที่

เหลือเดินชมนกชมไม้ ยืดเส้นสายกันตามก�าลัง ไปจนถึงวัดป่าถาวรนิมิต 

รอคณะว่ิงกลับถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมารับประทานอาหารเช้า

ที่ที่พัก แล้วเช็กเอาต์ไปเขื่อนขุนด่านปราการชลอีกครั้ง รอบนี้เพื่อล่องเรือ

ชมอ่างเก็บน�้าโดยรอบเขื่อน

 เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน

รชักาลที่ 9 ซึง่ทรงมพีระราชด�ารใิห้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ

และก่อสร้างเข่ือนคลองท่าด่าน ทีบ้่านท่าด่าน ต.หนิต้ัง อ.เมือง จ.นครนายก 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน�้านครนายกตอนบน เพ่ือช่วย

ให้ราษฎรทางตอนล่างมีน�้าใช้ท�าการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้ง

ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นในเขตนครนายก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้าน

อุตสาหกรรมและการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวด้วย ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนคอนกรีต

บดอัด (roller compacted concrete dam) สูง 93 เมตร ความยาว 

2,594 เมตร ปริมาตรคอนกรีตบดอัด 5,470,000 ลูกบาศก์เมตร การ



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561

http://seniorclub.swu.ac.th 23

ก่อสร้างใช้เวลา 13 ปี (พ.ศ. 2540-2552) สามารถจัดสรรน�้าให้พื้นที่

ชลประทานได้ 185,000 ไร่ 

 อ่างเก็บน�้าเขื่อนขุนด่านปราการชลอยู ่ในลุ่มน�้านครนายก ซ่ึง

ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านนา อ.ปากพลี และ อ.องครักษ์ อ่างเก็บ

น�้ามีเนื้อที่ราว 2,433 ตารางกิโลเมตร ต้นน�้าของแม่น�้านครนายกเกิดจาก

เขตอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ่ึงอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอื ในการล่อง

เรือ พวกเราต้องเดินลงบันไดเพื่อลงเรือทางด้านล่าง ดูจากมาตรวัดระดับ

น�้าจะเห็นว่าช่วงนี้น�้าน้อย สังเกตแนวน�้าบนภูเขาโดยรอบ คงยังต้องรอ

ฝนอีกหลายๆ ช่วงกว่าระดับน�้าจะขึ้นสูงถึงระดับปกติ ชาวเรือเล่าว่าใน

เดือนตุลาคม ระดับน�้าจะสูงกว่านี้มาก และจะสามารถล่องเรือเข้าไปลึก

อีกหลายกิโลเมตรตรงบริเวณต้นน�้า ล่องเรือชมทัศนียภาพแล้ว ขากลับ

ข้ึนบกเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเหล่าสมาชิก เพราะบันได

ทางข้ึนค่อนข้างยาวและชันพอควร สมาชิกหลายท่านต้องหยุดพักหายใจ

เป็นช่วงๆ แต่ในที่สุดก็สามารถปีนขึ้นจนถึงจุดจอดรถตู้อย่างปลอดภัยทุก

คน ขอปรบมือให้ตัวเองดังๆ ค่ะ

 ออกจากเข่ือน แวะรับประทานอาหารกลางวันม้ืออร่อยที่ครัวลุงยัง 

แล้วเดนิทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นอนัจบวีคเอนด์ทริปส้ันๆ คร้ังนีด้้วยความ

ประทับใจ ถือเป็นทริปที่เราได้เที่ยวธรรมชาติ ได้ท�าบุญ ได้ร่วมให้ก�าลัง

ใจการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จึงมีทั้งความสนุก สุขภาพ ธรรมชาติ 

ศิลปะ สปิริต ครบถ้วน สุดท้ายนี้ ขอแถมท้ายด้วยการเชิญชวนทุกท่าน

พากันเที่ยว “เมืองรอง” กันมากๆ เพราะเมืองรองทั้ง 55 จังหวัดทั่วไทย

ล้วนมีความไม่เป็นสองรองใคร เราจะได้ทั้งช่วยชาติและลดหย่อนภาษีได้

ด้วย แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้า รักษาสุขภาพนะคะทุกท่าน สวัสดีค่ะ 
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ควำมเมตตำที่ไม่ต้องผ่ำนกำรทดสอบ

 ผู้ก�ากับชาวบราซิลชื่อดัง Walter Salles ก�าลังค้นหาตัวนักแสดงที่

เหมาะสมส�าหรับภาพนตร์เรื่องใหม่ของเขา “Central do Brasil” หรือ 

“Central Station” ในชื่อภาษาอังกฤษ มีผู้มาให้คัดตัวมากมาย แต่ก็ยัง

ไม่ถูกใจ

 วันหนึ่งระหว่างออกไปท�าธุระผ่านสถานีรถไฟ มีเด็กผู้ชายวิ่งมาถาม

เขาว่า “ขัดรองเท้าไหมครับ ท่าน” เขามองดูรองเท้าตัวเอง ซึ่งก็เพิ่งขัดมา

ไม่นาน จงึตอบปฏเิสธไป แต่เดก็น้อยกเ็ดนิตามเขาไป พร้อมพดูกบัเขาด้วย

แววตาวิงวอนว่า “วันนี้ทั้งวันยังไม่มีเม็ดข้าวตกถึงท้องเลย อยากขอยืมเงิน

ไปซื้อข้าวกินหน่อย ผมสัญญาว่าจะจ่ายเงนิคืนให้ภายในหนึ่งอาทิตย์ครบั” 

เขาเห็นว่ามันเป็นเงินเล็กน้อย และเหตุการณ์เด็กเร่ร่อนมาขอเงินก็เกิดขึ้น

บ่อยๆ เขาจึงควักเงินให้เด็กน้อยไป

 เวลาผ่านไปครึ่งเดือน เขาลืมเรื่องให้เงินเด็กน้อยไปหมดสิ้นแล้ว วัน

นั้นเขาก็ผ่านมาใช้สถานีรถไฟนั้นอีกครั้ง มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาหาเขาแต่ไกล

พร้อมตะโกนว่า “คุณครับ รอแป๊ปนึง” เมื่อเด็กน้อยวิ่งมาใกล้แล้ว เขาจึง

จ�าหน้าเด็กที่เคยมาขอเงินคนนั้นได้ 

 เดก็น้อยพดูอย่างกระหดืกระหอบว่า “คณุครับ ผมมารอคณุต้ังหลาย

วันแล้ว ขอบคุณที่ให้เงินผมยืมครับ” พร้อมยื่นเงินเหรียญหลายเหรียญคืน

ใส่มือของเขา เขามองดูเหรียญในมือ บังเกิดความรู้สึกดีๆกับเด็กน้อยคนนี้

 ผู้ก�ากับก้มมองดูหน้าเด็กน้อยอย่างพินิจพิเคราะห์ เกิดความรู้สึกว่า 

เดก็คนนี ้ช่างเหมาะกบับุคลิก “เดก็น้อย”ในภาพยนตร์ของตนทีก่�าลังค้นหา

นกัแสดงอยู ่เขาพดูกบัเดก็น้อยด้วยรอยยิม้ว่า “พรุ่งนีห้นลูองมาทดสอบหน้า



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561

http://seniorclub.swu.ac.th 25

กล้องที่บริษัทหน่อย อาจท�าให้หนูมีโอกาสได้ดีใจครั้งใหญ่ในชีวิต”

 รุ่งขึ้นตอนเช้า พนักงานขึ้นมารายงานผู้ก�ากับว่า มีเด็กกลุ่มใหญ่มา 

รออยู่หน้าประตูบริษัท เขาออกไปดูเหตุการณ์ ก็พบเด็กน้อยวิ่งมาหาเขา

ด้วยความตื่นเต้นพร้อมพูดกับเขาว่า “คุณครับ เด็กเหล่านี้ก็เป็นเด็กเร่ร่อน

เหมือนผมทีไ่ม่มีพ่อแม่ ผมอยากขอให้พวกเขามีโอกาสได้ดใีจแบบเดยีวกบั

ผมบ้าง เลยชวนมาทั้งหมด อยากขอโอกาสให้พวกเขาทุกคนด้วยครับ” ผู้

ก�ากับรู้สึกตื้นตันในน�้าใจของเด็กคนนี้

 เขาไม่เคยคดิมาก่อนว่า จะได้เจอเดก็เร่ร่อนทีมี่จติใจเมตตาปราณไีด้

ดงีามถงึเพยีงนี ้ในเม่ือพวกเขากม็าพร้อมกนัอยูท่ีน่ีแ่ล้ว เขาจึงส่ังให้ลูกน้อง

จัดการทดสอบหน้ากล้องพร้อมทดสอบการแสดงออกของเด็กทั้งกลุ่ม ใน

ที่สุด เด็กหลายคนถูกคัดเลือกออกมา พวกเขาดูมีความพร้อมและเหมาะ

สมกว่าเด็กน้อยคนนั้นของผู้ก�ากับเสียอีก

 แต่สุดท้าย ผู้ก�ากับก็ตัดสินใจเลือกเด็กน้อยคนเดิมไว้

 เขาบรรจงเขียนข้อคิดเห็นบนข้อมูลเด็กน้อยคนนั้นว่า “ความเมตตา 

ไม่ต้องผ่านการทดสอบ”

 เด็กน้อยที่มีอายุแค่ประมาณสิบขวบ แม้ชีวิตจะอยู่ในภาวะขัดสน 

แต่กลับยอมน�าเอาโอกาสดีๆ ของตนมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ นี่ช่างเป็นความ

เมตตาที่งดงามและยิ่งใหญ่จากมนุษย์ตัวน้อยๆ คนนี้ เขาแน่ใจว่า เด็ก

น้อยคนนีแ้ค่ใช้ตัวตนทีแ่ท้จริงของตัวเองแสดงออกมา แค่นัน้กเ็พยีงพอแล้ว

ส�าหรับบทบาท “เด็กน้อย” ในภาพยนตร์ของเขาโดยไม่ต้องมีการปรุงแต่ง

ใดๆ ทั้งสิ้น

 แล้วเดก็น้อยกส็ามารถตีบทแตกอย่างสุดยอดในบทบาททีน่่าประทบั

ใจที่สุด
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 ภาพยนตร์ได้กวาดรางวัลจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกรวม 36 รางวัล 

(1998-99) มีแต่เสียงชืน่ชมจากทัง้ผูช้มและนกัวิจารณ์ เดก็น้อยกลายเป็น

นกัแสดงทีด่งัเป็นพลุแตกในชัว่ข้ามคนื และสามารถกลายเป็นนกัแสดงยอด

นิยมของประเทศบราซิลอยู่ยาวนาน 

 หลายๆ ปีผ่านไป เดก็น้อยทีบั่ดนีโ้ตเป็นผูใ้หญ่ ได้กลายเป็นนกัแสดง

ระดบัแนวหน้า และยงัเป็นประธานบริษทัในวงการภาพยนตร์ เขาผูน้ัน้คอื 

Viniclus de Oliveira 

 “ชีวิตการแสดงของข้าพเจ้า” คือหนังสือที่นักแสดงผู้นี้แต่งขึ้นมาเพื่อ

บันทกึชวีประวัติส่วนตัวของเขา เขาขอให้ผูก้�ากบัทีมี่พระคณุทีสุ่ดในชวิีตเขา

เป็นคนให้เกียรติเขียนค�าน�าส�าหรับหนังสือเล่มนี้ของเขา 

 ผู้ก�ากับ Walter Salles บรรจงเขียนข้อความจากใจว่า

 “ความเมตตาของคุณ ไม่ต้องผ่านการทดสอบ

 ความเมตตา ท�าให้คุณพยายามยื่นโอกาสดีๆ ในชีวิตแบ่งปันให้กับ

คนอื่น และก็คือความเมตตาของคุณเช่นเดียวกัน ที่ท�าให้คุณได้รับโอกาส

ดีๆมากมายไปเป็นรางวัลชีวิต”

 เขายังคงความเมตตาสมัยเป็นเด็กน้อยไม่ขาดหาย แต่เจริญรุ่งโรจน์

ในเส้นทางชีวิตอย่างน่าชื่นใจ

 คนที่มีใจเมตตาปราณี ชะตาชีวิตมักจะไม่เลวร้าย อาจจะตกต�่าไป

บ้างในบางจังหวะชีวิต แต่สุดท้ายโอกาสดีๆ ก็จะเข้ามาให้ได้ประสบพบ

เจอในเส้นทางชีวิตแน่นอน

“ขจรศักดิ์”

แปลและเรียบเรียง 29/7/17 www.facebook.com/Flintlibrary
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ขอดูหลักฐำน

 บนขบวนรถไฟคันหนึง่ทีมุ่่งสูม่ณฑลซีอนั พนกังานเกบ็ต๋ัวสาวสวยนาง

หนึง่ก�าลังยนืจ้องชายวยักลางคนคนหนึง่ ซ่ึงแต่งตัวปอน ๆ  เหมือนกรรมกร

ชนชั้นแรงงาน “ตรวจตั๋ว” เธอพูดออกมาด้วยน�้าเสียงที่เชิดสูง เขารีบคล�า

หาต๋ัวรถทีก่ระเป๋าเส้ือและกระเป๋ากางเกง และเม่ือเจอต๋ัวกก็�าไว้ในมือ เธอ

มองเขา ด้วยสีหน้าประหลาดใจและก็ยิ้มเยาะ “นี่มันตั๋วเด็กนี่นา” ชายวัย

กลางคนหน้าแดงด้วยความอาย พูดออกมาด้วยเสียงสลดว่า “ต๋ัวเด็กกับ

ตั๋วคนพิการไม่ใช่ราคาเดียวกันหรือครับ?” เธอมองเขาตั้งแต่หัวจรดปลาย

เท้า “คุณเป็นคนพิการเหรอ” น�้าเสียงยังคงเชิดสูง “เอาบัตรประจ�าตัวคน

พิการออกมาให้ฉันดูหน่อยสิ” ประโยคนี้ของเธอ ท�าให้เขาร้อนรนขึ้นมา

ทันที “เอ่อ ผม เอ่อ ไม่มีบัตรคนพิการครับ ตอนที่ซื้อตั๋ว คุณเจ้าหน้าที่

บอกผมว่าเมื่อไม่มีบัตรคนพิการก็จะออกตั๋วเด็กให้ครับ” 

 เธอหัวเราะหึหึในล�าคอ “เม่ือไม่มีบัตรประจ�าตัวผู้พิการ แล้วเอา

อะไรมายืนยันว่าคุณเป็นคนพิการล่ะ?” เขาไม่ได้ตอบว่าอะไร ได้แต่ถลก

ขากางเกงให้เธอเหน็ถงึขาของเขาทีข่าดไปข้างหนึง่ “ฉันต้องการบัตรยนืยนั 

ว่าคุณเป็นคนพิการจริงๆ” เธอพูดออกมาทั้ง ๆ ที่ก็เห็นว่าเขาขาขาด เขา

มองเธออย่างวิงวอนขอความเหน็ใจ “ทะเบียนบ้านผมไม่ได้อยูท่ีน่ี ่ทางการ

ก็เลยไม่ออกบัตรให้กับผม ผมก็ท�างานที่โรงงานเล็กๆ แห่งหนึ่ง พอเกิด

เร่ืองเจ้านายก็หนีหายหน้าไปไม่ยอมรับผิดชอบ ผมไม่มีเงินไปรักษาที่โรง

พยาบาลก็เลยไม่มีหลักฐานยืนยันครับ”

 เม่ือเจ้าพนักงานรักษารถซ่ึงอยู่ไม่ไกลนักได้ยินเข้าก็เข้ามาสอบถาม

ว่าเกิดอะไรขึ้น ชายวัยกลางคนได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ชายคนนั้นว่า ตนเอง

คือคนพิการและได้ซื้อตั๋วเด็กที่มีราคาเดียวกันกับตั๋วคนพิการ
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 “บัตรประจ�าตัวผู้พิการของคุณล่ะ?”

 “ผมไม่มีบัตรคนพิการ”

 จากนั้นก็ถลกกางเกงให้เจ้าหน้าที่ดู

 เจ้าหน้าที่รักษารถไม่แม้แต่จะชายตาแลดู กลับกระแทกเสียงใส่ว่า 

“เราต้องการหลักฐานยืนยันเท่านั้น หากคุณมีบัตรคนพิการมายืนยันคุณก็

ไม่ต้องตีตั๋วเพิ่ม หากไม่มีคุณก็ต้องท�าตามกฎ”

 ชายวัยกลางคนลุกล้ีลุกลน ควานหาเงินในกระเป๋ากางเกงและ

กระสอบสมัภาระ แต่เขาไม่มีเงินพอทีจ่ะซ้ือต๋ัวเพิม่ได้ เขาพดูกบัเจ้าหน้าที่

ชายด้วยเสียงสะอื้น

 “ตั้งแต่ผมถูกเครื่องจักรตัดขา ผมก็ไม่ได้ท�างานอีกเลย ผมไม่มีเงิน 

แม้แต่เงินซื้อตั๋วกลับบ้านผมยังไม่มีเลย ส่วนตั๋วเด็กใบนี้เพื่อน ๆ ก็รวมเงิน

กันซื้อให้ผม ขอความกรุณาถือว่าท�าทานกับคนพิการเถอะครับ”

 “ไม่ได้หรอก กฎก็ต้องเป็นกฎ”

 เจ้าหน้าที่ชายยืนยันค�าเดิม

 พนกังานตรวจต๋ัวรีบพดูแทรกขึน้ว่า “ให้เขาไปนัง่ทีห้่องสัมภาระไหม

คะ ถือว่าท�าทาน คิดเสียว่าเขาเป็นพนักงานบนรถคนหนึ่ง”

 พนกังานรักษารถ ได้ฟังดงันัน้ กพ็ยกัหน้าบอกว่าได้ ชายชราคนหนึง่

ที่นั่งตรงข้ามกับชายพิการนิ่งทนดูอยู่เป็นเวลานานก็ทนไม่ได้อีกต่อไป เขา

ยืนขึ้นและก็จ้องมองไปที่เจ้าหน้าที่ชายด้วยสายตารังเกียจ

 “คุณเป็นผู้ชายหรือเปล่า?” ชายชราถามออกไป

 “มันเกีย่วอะไรกบัผมเป็นผูช้ายหรือไม่เป็นผูช้าย”เขาถามออกไปแบบ

ไม่เข้าใจ

 “ก็บอกผมมาสิ ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่า” ชายชราเริ่มเสียงดัง
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 “ผมก็เป็นผู้ชายนะสิถามได้” เขาตอบเสียงดังออกไปเหมือนกัน

 “แล้วคุณเอาอะไรมายนืยนัว่าคณุเป็นผูช้าย? ผมขอดหูลักฐานทีย่นืยนั

ว่าคุณเป็นผู้ชายให้ทุกคนบนรถนี้ดูหน่อยได้ไหม”

 เสียงหัวเราะของผู้โดยสารก็ดังขึ้นมา

 เจ้าหน้าที่มองชายชราอย่างงงๆ แล้วพูดว่า

 “คุณก็รู้ ผมเป็นผู้ชายทั้งแท่ง ผมจะเป็นผู้ชายปลอมได้ยังไง?”

 ชายชราส่ายหน้าไปมา

 “ผมกเ็หมือนพวกคณุทัง้สองเม่ือสักครู่นี ้ผมต้องการบัตรยนืยนัว่าคณุ

เป็นผูช้าย มีบัตรยนืยนัถงึเป็นผูช้ายแท้ ไม่มีบัตรยนืยนัคณุกไ็ม่ใช่ผูช้ายจริง”

 เจ้าหน้าที่ชายได้แต่ยืนมองชายชรา ไม่รู้จะพูดอะไร

 พนักงานสาวเห็นหัวหน้าเริ่มจนมุม จึงเข้ามาช่วยเบี่ยงประเด็น

 “ฉันไม่ใช่ผู้ชาย ลุงมีอะไรพูดกับฉันก็ได้”

 ชายชราชี้หน้าหญิงสาวแล้วพูดว่า

 “เธอนี่ไม่น่าจะใช่คนนะ”

 เธอได้ฟังก็ปร๊ีดแตก พูดออกมาด้วยเสียงอันแหลมเล็กว่า “หน๊อย! 

ตาแก่ พูดให้ดีๆ นะ ฉันไม่ใช่คนแล้วฉันจะเป็นอะไรห๊า? ”

 ชายชรามองเธอด้วยสายตาแน่นิ่ง

 “เธอเป็นคนเหรอ? ถ้างั้นขอดูบัตรยืนยันหน่อยได้ไหม”

 คนทั้งขบวนหัวเราะพร้อมกันขึ้นมาอีกครั้ง

 มีเพียงคนเดียวที่ตอนนี้ไม่ได้หัวเราะไปกับเขาด้วย เขาคนนั้นก็คือ

ชายขาพิการ เขาได้แต่นิ่งมองการสนทนาของชายชราและเจ้าหน้าที่ จู่ๆ 

น�้าตาก็ไหลอาบแก้ม ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขารู้สึกอดสูใจ หรือซาบซึ้ง หรือ

เคียดแค้นชิงชัง
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 น�้าเอ๋ยน�้าใจ อะลุ่มอล่วยกันได้ก็จงมอบให้กันไป อย่าเอากฎหมาย

มาบดบังมโนธรรม หากเป็นญาติของเรา เราจะรู้สึกอย่างไร หัวโขนที่คุณ

สวมใส่อยู่นี้ จะอยู่กับคุณได้นานสักแค่ไหน? 

 จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เคารพเขา เขาย่อมเคารพตอบ

     อันว่าความกรุณาปราณี

   จะมีใครบังคับก็หาไม่

   หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ

   จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

   เป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจ

   แห่งผู้ให้และผู้รับสมถวิล

   เป็นก�าลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้น

   เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณา

   ประดุจทรงวราภรณ์สุนทรสวัสดิ์

   เรืองจรัสยิ่งมกุฏสุดสง่า

   พระแสงทรงด�ารงซึ่งอาชญา

   เหนือประชาพสกนิกร

   ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธิ์

   ที่สถิตอานุภาพสโมสร

   แต่การุณยธรรมสุนทร

   งามงอนกว่าพระแสงอันแรงฤทธิ์

   เสถียรในหฤทัยพระราชา

   เป็นคุณของเทวาผู้มหิทธ์

   และราชาเทียมเทพอมฤต

   ยามบพิตรเผยแผ่พระกรุณา

 จากพระราชนิพนธ์ เร่ืองเวนิสวาณิช ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 6)
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ค�ำผวน-ควรพร�่ำ

     ค�าผวน ควรพร�่า เป็นค�าผวน 

   ชวนสาว ชาวสวน ไปชวนสาว

   แสงดาว สาวแดง เพียงแสงดาว

   สาวรวย สวยราว เจ้าสาวรวย

    คลายเส้น เคล้นสาย ค่อยคลายเส้น

   เล่นหวย รวยเห็น เพราะเล่นหวย

   อ�านวย อวยน�า ให้อ�านวย

   ช่วยได้ ใช่ด้วย แค่ช่วยใด

    ย่าปู่ อยู่ป่า ทั้งย่าปู่

   ครูใหญ่ ใครอยู่ กับครูใหญ่

   คนไทย ใครทน เท่าคนไทย

   ไตวาย ตายไว เพราะไตวาย

    ฟ้าหม่น ฝนมา จึงฟ้าหม่น

   หล่นหาย หลายหน แล้วหล่นหาย

   รอยทราย รายซอย เป็นรอยทราย

   หมายตา หมาตาย ต้องหมายตา
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    บางคน บ่นคราง แต่บางคน

   ฝนห่า ฝ่าหน กลางฝนห่า

   ต้องปา ตาป้อง ก็ต้องปา

   ท่าน�้า ท�านา ที่ท่าน�้า

    ย�้าคืน ยืนค�า ไม่ย�้าคืน

   รื่นฉ�่า ล�้าชื่น ระรื่นฉ�่า

   กฎน�า ก�าหนด เป็นกฎน�า

   ค�าไทย ใครท�า หนอค�าไทย !!

 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ..


