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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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ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

อาศิรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2561

	 	 	 ถวายบังคมบาทเจ้า	 	 พระรา-ชินีเอย

	 	 พระมิ่งขวัญประชา	 	 	 ทั่วหน้า

	 	 ชาวไทยต่างเปรมปรา-	 	 โมทย์ยิ่ง

	 	 ถวายพระพรทั่วหล้า		 	 เกริกก้องกิดาการ
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	 	 	 ศิลปาชีพช่วยให้	 	 	 คนไทย

	 	 เจริญรุ่งศิวิไลด์		 	 	 เลิศหล้า

	 	 ชุบชีวิตเกรียงไกร	 	 	 มีสุข		ยิ่งเอย

	 	 เป็นแบบอย่างก้าวหน้า	 	 โลกล้วนสรรเสริญ

	 	 	 ป่าเรียกฝนจากฟ้า	 	 สู่ดิน

	 	 เป็นแม่น�้าธารริน	 	 	 ทั่วด้าว

	 	 เกษตรกรอยู่ท�ากิน	 	 	 เป็นสุข		ได้นา

	 	 เพราะพระบารมีโปรดเกล้า	ฯ	 ปกป้องผองไทย

	 	 	 สิ่งศักดิ์สิทธิทั่วทั้ง		 	 สากล	

	 	 โปรดช่วยอภิบาลดล		 	 พระแม่เจ้า

	 	 ทรงพระเกษมส�าราญชนม์		 ดังพระ		หฤทัยเอย

	 	 ปวงราษฎร์ต่างน้อมเกล้า	 	 เทิดไท้ถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า		ชมรมผู้สูงอายุ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

 	 มศว	 โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	 จัดโครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในวโรกาสเจริญ

พระชนมพรรษา	86	พรรษา	ในวันศุกร์ที่	10	สิงหาคม	2561	ณ	โถงชั้น	

1	อาคารนวัตกรรม	ศ.ดร.สาโรช	บัวศรี	ดังก�าหนดการ

	 07.30	-	08.00	น.	 ลงทะเบียน

	 08.00	-	08.30	น.	 ผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	บุคลากร	

นิสิตและนักเรียน	พร้อมเพรียงกัน	ณ	โถง	ชั้น	1	อาคารนวัตกรรม	:	ศ.ดร.	

สาโรช	บัวศรี

	 08.30	-	08.40	น.	การแสดงถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	โดยนสิิตคณะศิลปกรรมศาสตร์	มศว

	 08.40	-	09.30	น.	-	อธิการบดี	ประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้	ธูป

เทียนแพ	 วางพุ่มดอกไม้	 และกล่าวถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

	 -	ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

	 -	ผู ้บริหารคณะ	 วิทยาลัย	 สถาบัน	 ส�านัก	 ศูนย์	 โรงเรียน 

โรงพยาบาล	ร่วมวางพวงมาลัย	ตามล�าดัล

	 -	พิธีลงนามถวายพระพร

	 หมายเหตุ	:	เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้า
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

กันยายน	วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561	ณ	ห้องประชุมสภา	1 

สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้ง	คณุนงลักษณ์	พจนากรรักษ์ 

081-489-5501

 	 เมื่อวันที่	 5	 กรกฎาคม	 2561	 ชมรมฯ	 เชิญ	 ผศ.ผกาภรณ์ 

พู่เจริญ มาบรรยายให้ความรู้	เรื่อง	“เท้าแบน”	ชมรมฯ	ขอบคุณมา	ณ	

โอกาสนี้

 	 คณะกรรมการชมรมฯ	 และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมท�าบุญทอด

ผ้าป่าและถวายเทียนพรรษากับส�านักหอสมุดกลาง	ณ	วัดป่าพระภาวนา

เฉลิมพระเกียรติ	 ในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภ

รณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ต�าบลคลองใหญ่	อ�าเภอองครักษ์	จังหวัด

นครนายก	เมื่อวันพุธ	ที่	18	กรกฎาคม	2561	ร่วมท�าบุญ	9,000	บาท	

(ชมรมฯ	2,000	บาท)

 	คณะกรรมการชมรมฯ	และผูเ้ข้าร่วมประชมุร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าที่

วัดศรีสัจจาธษิฐาน	อ�าเภอห้างฉัตร	จงัหวัดล�าปาง	เม่ือวันที	่27	กรกฎาคม	

2561	ร่วมท�าบุญ	14,500	บาท	(ชมรมฯ	2,000	บาท)	

 	เม่ือวนัที	่6	กรกฎาคม	2561	ชมรมฯ	ได้รับเชญิจากรองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมไปจัดกิจกรรม	ร�าวงให้ได้มาตรฐาน	โดย	รศ.	สาลี	

ปาลกะวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 อ.จันทร์ทิพย์	 ล่ิมทอง	 ผศ.ณัฐยา	 วิสุทธิสิน 

อ.ละเอียด	 รักษ์เผ่า	 ผศ.พัชรา	 สุทธิส�าแดง	 อ.พวงผกา	 คงอุทัยกุล	

ผศ.สุชาดา	สุธรรมรักษ์	ผศ.เกษร	เจริญรักษ์	ผศ.นงนารถ	ชัยรัตน์	และ	
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รศ.ดร.อรลักษณา	แพรัตกุล	บรรยายเรื่อง	การใช้ยาและกินยาในผู้สูงอายุ	

ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองหมากฝ้าย	จังหวัดสระแก้ว	มีนักเรียนจ�านวน	

50++	คน	สนุกสนานกันมากทั้งผู้เรียนและผู้สอน

 	 เมื่อวันที่	 21	-	23	กรกฎาคม	2561	ชมรมฯ	 ไปทัศนศึกษา

จังหวัดอุทัยธานี	“เที่ยวอุทัย	ใจเบิกบาน	ผ่อนคลายกาย”	มีผู้ร่วมกิจกรรม	

40	 คน	 สนุกสนาน	 หรรษากันเหมือนกับทุกคร้ังที่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน 

ชมรมฯ	ขอบคุณ	รศ.	ดร.อรลักษณา	แพรัตกุล	ที่ช่วยเขียนบทความเรื่อง 

เที่ยวอุทัย...ใจเบิกบาน...สราญกาย	ในฉบับนี้	หน้า	26

 	ตามที่ชมรมฯ	 เสนอได้โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู ้สูงอาย	ุ

“ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยตนเอง	 “	 และขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูง

อายุ	ประจ�าปี	2561	กรมกิจการผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	บัดนี้กรมกิจการผู้สูงอายุได้อนุมัติโครงการแล้ว	ใน

วงเงิน	 85,200	 บาท	 จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	

ก�าหนดการจัดกิจกรรมดังนี้	

 กิจกรรมครั้งที่ 1 ก�าหนด วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 

2561 การบรรยาย	สาธิตและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

เบื้องต้น”	 โดย	 อ.พญ.	 นิโลบล	 ยาทองไชย	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	

คณะแพทย์	 มศว	 รับจ�านวน	 45	 คน	 ณ	 ห้องประชุม	 ศ.ดร.สุดใจ 

เหล่าสุนทร	ชั้น	2	ส�านักหอสมุดกลาง

	 08.00	-	08.45	น.	 ลงทะเบียน

	 08.45	-	09.00	น.	 ประธานกล่าวถงึวตัถปุระสงค์ของการอบรม

	 09.00	-	10.30	น.	 สาธิตและฝึกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

เบื้องต้น
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	 10.30	-	10.45	น.	 รับประทานอาหารว่าง

	 10.45	-	12.00	น.	 สาธิตและฝึกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

เบื้องต้น	(ต่อ)

	 12.00	-	13.30	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน

	 13.30	-	15.30	น.	 ซักถาม	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

	 *****ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	ขอให้แสดงความจ�านงกับ	ดร.อุมาพร	

นาคะวัจนะ	เบอร์โทร	090	917	3993

 กิจกรรมครั้งที่ 2	 ก�าหนดจัดวันอังคาร	ที่	9	ตุลาคม	2561	

การบรรยาย	สาธิต	และฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ”	

โดย	คุณดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและการ

ศึกษาต่อเนื่องฯ	

 กิจกรรมครั้งที่ 3		 ก�าหนดจัดวันอังคาร	 ที่	 27	 พฤศจิกายน	

2561	การบรรยาย	สาธิต	และฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“การสร้างเสริมศักยภาพ

ทางกาย”	โดย	นายแพทย์ปัญญา	ไข่มุก	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัย

และการศึกษาต่อเนื่องฯ	

  ชมรมฯ ก�าหนดท�าบุญถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวัน

พฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคาร

วิจยัและการศกึษาต่อเนือ่งฯ และจะน�าเงินท่ีเหลือจากการท�าบุญ

บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�าบุญ

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ธ ผู้สถิตในใจนิจนิรันดร์

 	โรงพยาบาลราชวถิ	ีเปิดคลินกิสุขภาพผูสู้งอาย	ุเพ่ือให้บริการรักษา

และดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	โดยเน้นการให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่	60	ปี
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ขึ้นไป	ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	ภาวะสมองเสื่อม	ข้อ

เข่าเสื่อม	กระดูกพรนุ	ตลอดจนผู้สูงอายุที่ป่วยและรับประทานยามากกว่า	

4	ชนิดขึ้นไป	โดยเปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	08.00	-	16.00	

น.	ณ	ห้องตรวจอายุรกรรม	ชั้น	9	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม	โทร	0	2354	8108	ต่อ	2128	หรือ	06	1951	9426	

 	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	รศ.สมทรง	วีสกุล	ที่ส่งหนังสือเรื่อง	To	the	

Greatly	 Beloved	 และ	 เรื่อง	 เลือกเกิดได้	 ที่ระลึกในงานพระราชทาน

เพลิงศพ	ศ.ดร.บุญเสริม	วีสกุล	

 	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	ผศ.นวลผจง	เศวตเวช	ที่ส่งหนังสือเรื่อง	พระ

เมรุมาศ	เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

	 ชมรมฯ	จะน�าหนังสือนี้ไว้ที่ห้องชมรมฯ	ตึก	3	สมาชิกและผู้สนใจ

ขอเชิญไปอ่านได้ที่ห้องดังกล่าว

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา	

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชือ่บัญช	ีชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1.	อ.	นงนวล		พงษ์ไพบูลย์	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

2.	คุณวิญญู		เล้าพูนพิทยะ	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

3.	ผศ.	มยุรี		กุลแพทย์	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

4.	รศ.	โมรี		ชื่นส�าราญ	 	 	 	 	 	 1,000	บาท	

5.	อ.	พรรณี		บุญประกอบ	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

6.	ผศ.	สุดา		ทัพสุวรรณ	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

7.	อ.	พิมพวรรณ		ณ	พัทลุง		 	 	 	 	 2,000	บาท

8.	รศ.	เรณู		ศรส�าราญ	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

9.	รศ.ดร.	ไพศาล		หวังพานิช	 	 	 	 	 1,000	บาท

10.	รศ.	ลัดดาวัลย์		หวังพานิช	 	 	 	 	 1,000	บาท

11.	รศ.	ประสงค์		รายณสุช		 	 	 	 	 1,000	บาท

12.	ศ.ดร.	สุภาลักษณ์		ปรัชชญาสิทธิกุล		 	 	 1,000	บาท

13.	รศ.ดร.	สุนทร		โคตรบรรเทา	 	 	 	 	 2,480	บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนสิงหาคม

 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.	อ.	นวลศรี		วิทยานันท์		 	 	 2.	ผศ.	เสริมศักดิ์		สุรวัลลภ

3.	ผศ.	สมเกียรติ		อักษรถึง	 	 	 4.	รศ.	อังคณา		สายยศ

5.	คุณระยอง		ตันสกุล				 	 	 6.	รศ.	ประเทือง		มหารักขกะ

7.	คุณพัฒนา		สงวนกล�่าจิตต์	 	 	 8.	รศ.	โมรี		ชื่นส�าราญ

9.	อ.	ปรียา		พินธุพันธ์	 	 	 	 10.	อ.	อัมพร		เอ็งสุโสภณ

11.	รศ.	ดร.ลาวัลย์		พลกล้า	 	 	 12.	รศ.	สุภา		ปานเจริญ

13.	คุณกุลวรา		สิงหะพันธ์	 	 	 14.	รศ.	หวน		พินธุพันธ์

15.	อ.	อภิชัย		บวรกิติวงศ์	 	 	 16.	ผศ.	ประไพ		สังข์ทอง

17.	ผศ.	ศิริกุล		ผลิศักดิ์		 	 	 18.	รศ.	เริงลักษณ์		โรจนพันธ์

19.	รศ.	มัณฑนี		กุฎาคาร	 	 	 20.	อ.	ดร.	สุรพล		วัฒนวิกย์กิจ

21.	คุณบรรจง		พันธ์พ่วง		 	 	 22.	อ.	เมธินี		ตั้งตรงไพโรจน์

23.	รศ.	ว่าที่	ร.ต.	สุรชาติ		ทินานนท์	 	 24.	ผศ.	ดร.	อารีย์		ชื่นวัฒนา

25.	อ.	จันทร์ทิพย์		ลิ่มทอง	 	 	 26.	อ.	ชลลดา		จรรยาวิจักษณ์

27.	ผศ.	ยุวดี		เฑียรฆประสิทธิ์		 	 28.	อ.	กนกวรรณ		เสงี่ยมสิน

29.	รศ.	วิภาวี		ไชยยงค์	 	 	 	 30.	คุณเพลินจันทร์		จรูญวิทย์

31.	อ.	มณฑาทิพย์		พัวพาณิชย์		 	 32.	อ.	อุรุพีร์		ปัญจะ

33.	ผศ.	พิมพวรรณ		ณ	พัทลุง		 	 34.	ผศ.	ส�ารวล		รัตนาจารย์

35.	รศ.	ดร.	ประเสริฐ		ศรีไพโรจน์	 	 36.	คุณประภาศรี		บุนนาค
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37.	รศ.	เวธนี		กรีทอง	 	 	 	 38.	อ.	สันติ		เรืองมณีไพฑูรย์

39.	ผศ.	สมศักดิ์		วิจิตร	 	 	 	 40.	รศ.	เกษมศรี		วงศ์เลิศวิทย์

41.	คุณบุญสม		เล้าพูนพิทยะ	 	 	 42.	ผศ.	นิรมล		แจ่มจ�ารัส

43.	คุณสุภัทรา		โสหะกะพันธ์	 	 	 44.	อ.	เชาวนี		ทรรพสุทธิ

45.	อ.	พรรณิภา		สันติพงษ์		 	 	 46.	คุณวราพันธ์		อุดมชัชวาล

47.	อ.	วัฒนีย์		โรจน์สัมฤทธิ์	 	 	 48.	คุณมาลี		สอนดา

49.	รศ.	ดร.	โกสุม		จันทร์ศิริ	 	 	 50.	อ.	พรพิมล		ประสงค์พร

51.	ผศ.	ชัยพร		แผ่แพทยคุณ		 	 52.	อ.	ประดิษฐ์		อุดรพิมพ์

53.	คุณสุชาดา		แสงทอง	 	 	 54.	คุณจารุพร		มีวันดี

55.	อ.	อ้อมจิต		ว่องวาณิช	 	 	 56.	คุณสุนี		เหล่ารัตนเวช

57.	คุณประสาน		สร้อยธุหร�่า		 	 58.	คุณจ�ารูญ		เลียบใย

59.	คุณคนธา		พฤกษมาศน์
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท 

เพื่อความสุขและความส�าเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน

 

 ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากของคนที่อยู่ล้อมรอบ

	 “...คนเราจะอยู่อย่างสุขสบายคนเดียวไม่ได้	 ถ้าคนที่อยู่รอบล้อมมี

ความทุกข์ยาก	 ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้างตามก�าลังและ

ความสามารถที่จะท�าได้...”
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บอกเล่าเก้าสิบ : 8 ข้อปฏิบัติ เพื่อฝึกหาความสุข 

	 1.	ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้	หมายความว่า	จงเป็นคนตัวเล็ก	อย่า

เป็นคนตัวใหญ่	จงเป็นคนธรรมดา	อย่าเป็นคนส�าคัญ	เวลามีอะไรเกิดขึ้น

กับเรา	อย่าไปให้ความส�าคัญกับตัวเองมากไป

	 2.	ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม	หมายความว่า	การสะสมอะไรสัก

อย่างนั้นเป็นภาระ	 ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความด	ี

นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

	 3.	 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ	 หมายความว่า	 อย่าไปบ้ากับความ

สมบูรณ์แบบ	เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง	มีแต่คนโง่เท่านัน้ทีม่อง

ว่า	ความสมบูรณ์แบบมีจริง

	 4.	ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิง่ๆ	หรือไม่กพู็ดในสิง่ทีด่ีๆ 	หมายความว่า	ถ้า

อะไรไม่ดกีอ็ย่าไปพดูมากไม่ว่าส่ิงนัน้จะถกูหรือผดิ	แต่ถ้ามันไม่ด	ีเป็นไปได้

กไ็ม่ต้องพูด	เพราะการพดู	หรือวจิารณ์ในทางเสียหายนัน้	มีแต่ท�าให้จิตใจ

ตนเองตกต�่า	และขุ่นมัว

	 5.	ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า	อะไรๆ	ก็ผ่านไปเสมอ	หมายความว่า	

เวลามีความสุข	ก็ให้รู้ว่า	 เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป	เวลามีความทุกข์	ก็

ให้รู้ว่า	เดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป	เวลามีสถานการณ์แย่ๆ	เกิดขึ้น	ก็ให้รู้ทัน

ว่า	เรื่องราวเหล่านี้	มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย

	 6.	ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา	หมายความว่า	เราเกิดมา

ก็ต้องรู้ตัวว่า	เราต้องถูกนินทาแน่นอน	ดังนั้น	เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า	“เรา

มาถูกทางแล้ว”	แปลว่า	เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก	คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา	

กับค�านินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก	แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก	คน

เป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่	นับประสาอะไรกับคนอื่น	ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้
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นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่	ค่อยมาคิดว่า	เราจะไม่ถูกนินทา

	 7.	 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงิน	 หมายความว่า	

เราต้องหัดพอใจกับส่ิงที่ตัวเองมีอยู่	 รถยนต์ใช้อะไรอยู่	 ก็หัดพอใจกับมัน	

นาฬิกาใช้อะไรอยู่	ก็หัดพอใจกับมัน	เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่	ก็หัดพอใจกับมัน	

การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้	ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน	เมื่อ

รู้จักพอแล้ว	ก็ไม่ต้องหาเงินมาก	เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก	ชีวิตก็มีโอกาสท�า

อะไรที่มากกว่าการหาเงิน

	 8.	ฝึกให้ตัวเองเสียสละ	และยอมเสียเปรียบ	หมายความว่า	การที่

คนๆ	หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง	 เป็นเรื่องจ�าเป็น	ใครก็ตามที่บ้าความ

ถูกต้อง	บ้าเหตุบ้าผล	ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย	ไม่ช้า	คนๆ	นั้นก็จะเป็น

บ้าสตแิตก	กลายเป็นคนทีถ่กูทกุอย่าง	แต่ไม่มีความสุข	เพราะต้องสู้รบกบั

คนรอบข้างเต็มไปหมด	เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น
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แม่ของแผ่นดิน

	 แม่คนหนึ่งรักและเล้ียงดูลูกได้สักกี่คน	 ค�าตอบก็คือ	 ถ้าเป็นลูกของ

แม่แล้วไม่ว่ากี่คนแม่ก็มีความรักความห่วงใย	ความปรารถนาดีให้แก่ลูก	ๆ 	

ทุกคนอย่างไม่เอียงเอน	พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกเสมอไม่ว่าลูกจะสูงต�่าด�าขาว	

โง่เขลาหรือเฉลียวฉลาด	และไม่ว่าลูกจะเติบโตขึ้นเพียงใด	แม่ก็ยังคงคอย

มองดูและคอยประคับประคองเมื่อลูกก้าวพลาดเสมอ

	 โดยทัว่ไปแล้ว	แม่ธรรมดาคนหนึง่มีลูกไม่กีค่น	อย่างมากกสิ็บกว่าคน

เท่านั้น	แต่เชื่อไหมว่ามีแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกได้หลายสิบล้านคนได้อย่างไม่

ขาดตกบกพร่อง	มอบความรัก	ความห่วงใย	ความเสมอภาคเท่าเทยีมและ

ความปรารถนาดีแก่ลูกของแม่ทุก	ๆ 	คน	แม่คนนี้รักลูกทุกเพศ	ทุกวัย	ทุก

ฐานะ	ทุกอาชีพ	แม่ชื่นชมกับความส�าเร็จที่ลูกหลาย	ๆ	คนได้รับ	คอยเฝ้า

ดูอยู่ห่าง	ๆ	ดูด้วยความปีติยินดี	แววตาของแม่เปี่ยมไปด้วยความรักความ

เอื้ออาทร	 	 เป็นรักที่บริสุทธิ์อย่างถ่องแท้	 และเมื่อใดที่ลูกของแม่คนไหน

ได้รับความทุกข์ความยากล�าบาก	มีหรือที่แม่คนนี้จะทนอยู่ได้อย่างเฉยชา	

เมื่อลูกทุกข์		แม่ก็ทุกข์ด้วย	แม่จึงต้องตระเวนไปตามสถานที่ต่าง	ๆ	ของ	
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“บ้านหลังใหญ่”	หลังนี้ให้ทั่วเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของลูก	หลายครั้งแม่ก็

ท�าหน้าทีเ่ป็นแม่บุญธรรมรับเล้ียงลูกของเพือ่นบ้านทีห่นร้ีอนมาพึง่เยน็	แม่

คนนีก้ด็แูลลูกบุญธรรมเป็นอย่างด	ีอปุการะไว้จนเหน็บ้านของเขาสงบดแีล้ว

จึงจะส่งลูกกลับไป	

	 แม่คนนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจาก	 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	

พระบรมราชนินีาถ”	พระผูท้รงเป็น	“แม่ของแผ่นดนิ”	แม่ทีเ่ป็นคูพ่ระบารมี

ของพ่อนับต้ังแต่ที่พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นสมเด็จพระราชินี	 พระ

เมตตาของพระองค์ก็ได้แผ่ปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยได้อย่างไม่เคย

ขาด		พระองค์ทรงมอบความรัก	ความเมตตาให้กบัราษฎรของพระองค์ทกุ	

ๆ	คน	ทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกจินานปัการได้อย่างครบถ้วนอย่างทีแ่ม่คน

หนึ่งพึงจะปฏิบัติต่อลูก	พระองค์ทรงเสด็จฯ	ไปเยี่ยมราษฎรทั่วผืนแผ่นดิน

ไทย	พสกนิกรชาวไทยทุกคนจึงศรัทธาในสถาบนัพระมหากษัตริย์อย่างลึก

ซึ้ง	 	 และตอบกลับความรักนั้นไว้ในพระราชหฤทัยและสนองตอบอันเป็น

ความรักอันบริสุทธิ์กว้างใหญ่ไพศาล	มอบแก่ลูก	ๆ	ทุกคนของพระองค์

	 “จับมือลูกเรียนเขียน	ก	ไก่				สอนให้ลูกเป็นคนดีมีเหตุผล

	 จากนั้นลูกของแม่แต่ละคน				จึงรวมตนเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม”

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงปฏิบัติพระราช

กรณยีกจิใหญ่น้อยนานัปการได้อย่างดยีิง่โดยมีเวลา	ความศรัทธาและความ

จงรักภักดีของพสกนิกรไทยเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า	พระองค์ทรงปฏิบตัิได้

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	พระองค์ทรงขึ้นเขาลงห้วยไปหาทวยราษฎร์ด้วย

พระราชหฤทัยที่มุ่งม่ันในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้พสกนิกรที่ทรงเห็นว่า

มีความอดอยากยากแค้น	 ไม่มีไฟฟ้า	 ไม่มีน�้าประปา	 ไม่มีอาหารกินให้

อิ่มท้อง	 พระแม่ของคนไทยทรงทักถามความยากล�าบากต่าง	 ๆ	 และรีบ
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เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างไม่รอช้า	 เม่ือลูกป่วยแม่ก็พาหมอมาให้	 ลูกไม่

ได้เรียนหนังสือแม่ก็ส่งเสียให้เรียน	 ท้องที่กันดารไม่มีครูแม่ก็หาครูมาสอน	

หรือแม้แต่ลูกไม่มีงานท�า	 แม่ก็หางานให้โดยทรงเลือกหัตถกรรมให้เป็น

อาชีพเสริมการเกษตร	 ให้โอกาสแก่คนพิการ	 คนว่างงาน	 ชาวไทยภูเขา

เผ่าต่าง	 ๆ	 โดยไม่แบ่งชนชาติไม่แบ่งชั้นวรรณะ	และด้วยความเชื่อว่าลูก

ของแม่เป็นคนไทยที่มีสายเลือดของความเป็นช่างอยู่ทุกคน	 หากฝึกฝนให้

มากขึน้กส็ามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างวิจิตรงดงามเป็นทีป่ระจกัษ์แก่

สายตาชาวโลก		ภายใต้ก�าลังใจที่แม่มอบให้	แม่ไม่ต้องการให้ลูก	ๆ	ของ

แม่เอาแต่พึ่งพาคนอื่น	แม่ต้องการให้ลูก	ๆ	อยู่ได้ด้วยตนเอง	โดยแม่เป็น

เพียงผู้ชี้ทางสว่างให้	เป็นผู้สั่งสอนอบรมและมอบความรู้ต่าง	ๆ	ให้แก่ลูก	

ด้วยหวังให้ลูกสามารถอยู่ร่วมกันได้และเป็นก�าลังที่ยอดเยี่ยมของประเทศ

ชาติต่อไป

	 ศูนย์ศิลปาชีพเป็นเพียงหนึ่งสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชนินีาถ	ทรงจดัต้ัง	เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร	เหมือนกบัการ

ให้ชีวิตใหม่แก่ราษฎรที่ก�าลังประสบความทุกข์ยาก	 แต่ทว่าพระองค์มิได้

ทรงท�าเพยีงเท่านัน้พระองค์ยงัทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกจิอนัใหญ่หลวงอกี

นานัปการ	อาทิ	ด้านการศึกษา	พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์เป็นทนุให้เยาวชนศกึษาเล่าเรียนตามก�าลังความสามารถ	จดั

ต้ังโครงการศาลาร่วมใจซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของราษฎรตามท้อง

ถิน่ต่าง	ๆ 	ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ทรงจดัต้ังโครงการสวนสัตว์

ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชด�าริ	โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	ศูนย์เพาะ

เลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า	โครงการป่ารักน�้าที่พระองค์ทรงตระหนักเห็น

ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง		
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	 ดังพระราชด�ารัสที่ว่า	“ข้าพเจ้าอาจจะได้ท�าหน้าที่เพื่อประชาชนมา

แล้วหลายอย่าง	 แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถท�าให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า

ของการรักษาป่า	 ว่าป่านี้ได้ช่วยพิทักษ์น�้าและเก็บน�้าไว้ในดินเพื่อเรา	 ก็

เหมือนกับข้าพเจ้ายังท�าหน้าที่ไม่สมบูรณ์”		

	 ด้านการศาสนา	 พระองค์ทรงศรัทธาอุปถัมภ์บ�ารุงพระบวรพุทธ

ศาสนา	ทรงปฏบัิติตนตามแบบอย่างของชาวพุทธอนัเป็นแบบอย่างทีด่แีละ

มีค่ามากกว่าค�าสอน	ส่วนพระราชกรณยีกจิด้านสาธารณสุข	ทรงจดัต้ังสภา

กาชาดตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทรงรับคนไข้ผู้ยากไร้ไว้เป็นคนไข้ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์	 และพระราชภารกิจอื่น	 ๆ	 อีกมากมายที่แม่คนหนึ่งมอบให้

แก่ลูกของแม่หลายสิบล้านคน

	 แม่มีบทบาทส�าคัญในการที่จะท�าให้	 	 “บ้านหลังใหญ่”	 หลังนี้เป็น

ที่พักพิงทางกายใจอันอบอุ่นและสุขสบายของลูก	ๆ	ทุกคน	โดยจะเห็นได้

ว่าทุกคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จฯ	ไปทรง

เยีย่มเหล่าพสกนกิรตามสถานทีต่่าง	ๆ 	ราษฎรจะยอมเดนิทางมาไกลหลาย

สิบหลายร้อยกิโลเมตรและยินดีท่ีจะรอคอยเพื่อเข้าเฝ้าฯ	 พระองค์ต้ังแต่

เช้า	โดยไม่สนใจต่อสภาพภูมิอากาศว่าร้อนหรือหนาวเพียงใด	ไม่สนใจว่า

พระองค์จะเสด็จฯ	 มาถึงเมื่อไหร่	 เพียงแค่ได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์

เพียงชั่วขณะเดียว	 ได้ยินพระสุรเสียงอันอ่อนโยนที่พระองค์รับส่ังถามว่า	

“มาคอยนานไหมจ๊ะ”	 เพียงประโยคเดียวก็ถึงกับท�าให้น�้าตาของหลาย	ๆ	

คนไหลอาบแก้มด้วยความต้ืนตัน	 พระองค์ทรงท�าลายก�าแพงแห่งความ

สูงส่งทั้งมวลอย่างราบคาบเหลือเพียงความรักความผูกพันระหว่าง	 “แม่”	

กับ	“ลูก”	ที่ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น

	 ความรักความเอื้ออาทรที่แม่คนหนึ่งได้มอบให้ลูกหลายสิบล้านคน
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อย่างเท่าเทียมไม่เอนเอียง	 ปล้ืมปีติยินดีกับลูกที่ประสบความส�าเร็จและ

พยายามบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ลูก	 ๆ	 ที่ยังได้รับความทุกข์ยากด้วย	 พระ

ราชอจัฉริยภาพอนัปราดเปร่ือง	ดัง่สายฝนทีโ่ปรยความชุม่ชืน่ให้แก่แผ่นดนิ

ที่แห้งแล้งให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง	พระองค์ทรงเป็น	“แม่หลวง”	เป็น	

“แม่ของแผ่นดิน”	ที่ลูก	ๆ	กว่าหกสิบล้านคนเคารพรักและภักดีอย่างไม่มี

วันเสื่อมคลายไปจากหัวใจของชาวไทยทุกดวง

	 	 	 	 	“ซาบซึ้งใน	 พระองค์	 	 ทรงก่อเกื้อ

	 	 	 ใต้จดเหนือ		 เสด็จเยือน		 เลือนทุกข์เข็ญ

	 	 	 เคยกันดาร		 พลันชื่นฉ�่า		 คลายล�าเค็ญ

	 	 	 พระทรงเป็น	 “แม่หลวง”		 ของปวงชน”	

 เรียงความเรื่อง	“แม่ของแผ่นดิน”	โดย	นางสาวรุ่งนภา	ธูปหอม	ชั้น	ม.4/1	โรงเรียน

นาโบสถ์พิทยาคม	อ.วังเจ้า	จ.ตาก	ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ	ในงานคอนเสิร์ต

รักชาติ	วันจันทร์ที่	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2552	ณ	หอประชุมโรงเรียนผดุงปัญญา
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ดอกเหมยของแม่ 1

	 ตอนทีอ่าย	ุ18	ปี	ความเกเรท�าให้เขาท�าร้ายคนอืน่บาดเจบ็สาหสั	จงึ

ถูกพิพากษาจ�าคุก	6	ปี	ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าคุก	ก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเขา

เลย	แม่เป็นหม้าย	เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่ด้วยความทุกข์ยากล�าบาก	นึกไม่

ถงึว่าเขาก�าลังจบมัธยมปลาย	จะมาก่อเร่ืองเลวร้ายอย่างนีไ้ด้	เขาท�าให้แม่

เสียใจ	และเขาก็เข้าใจดี	แม่โกรธเขาก็สมควรแล้ว

	 ฤดูหนาวปีแรกในคุก	 เขาได้รับกล่องพัสดุข้างในบรรจุเส้ือไหมพรม

ตัวหนึ่ง	ที่ชายเสื้อนั้นปักรูปดอกเหมยสีแดงอยู่	1	ดอก	บนดอกเหมยนั้นมี

กระดาษแผ่นเล็กๆ	ข้อความว่า	“ขอให้ลูกปรับปรุงตัว	ยามแม่แก่เฒ่า	แม่

หวังพึง่เจ้าเล้ียงด”ู	ข้อความในกระดาษแผ่นเล็กนี	้ท�าให้คนก้าวร้าวนสัิยแย่

อย่างเขาร้องไห้น�า้ตานองหน้า	นีเ่ป็นเส้ือไหมพรมทีแ่ม่เป็นคนถกัเอง	เขาจ�า

ลักษณะของลายเส้นได้	แม่เคยพูดกับเขาว่า	“คนเราจะต้องเอาอย่างดอก

เหมย	ยิ่งผจญกับความหนาวเหน็บทุกข์ยากเท่าใด	ยิ่งจะท�าให้ดอกเหมย

ผลิดอกได้งดงามมากยิ่งขึ้น”	

	 4	ปีแล้ว	แม่ไม่เคยย่างกรายเข้ามาเยีย่มเขา	แต่ทว่า	ทกุต้นฤดหูนาว	

แม่จะส่งเส้ือไหมพรมข้อความเดมิมาให้ทกุคร้ัง	เขาพยายามปรับปรุงตัวเอง	

เพ่ือให้ได้รับการพจิารณาลดโทษ	และเม่ือปลายปีที	่5	เขากไ็ด้รับการปล่อย

ตัวออกจากคุกเขาสะพายเป้เดินออกจากเรือนจ�า	 เสื้อไหมพรม	5	ตัวคือ

สมบัติของเขา	เมื่อเขาเดินทางมาถึงบ้าน	ปรากฏว่าหน้าบ้านถูกล็อคด้วย

กุญแจ	และกุญแจนั้นก็ถูกสนิมกินเขรอะไปหมด	ต้นหญ้าภายในบ้านก็ขึ้น

สูงเกือบฟุต	 เขารู้สึกแปลกใจ	 แม่ไปไหน?	 เมื่อเขาเข้าไปถามเพื่อนบ้าน	

เพื่อนบ้านต่างมองเขาด้วยความประหลาดใจ	ต่างก็ถามเขาว่ายังอีกปีหนึ่ง

	 1	ที่มา	:	นุสนธิ์บุคส์
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ไม่ใช่เหรอ?	เขาส่ายหน้าถามไปว่า	“แม่ผมล่ะ?”	

	 เพ่ือนบ้านก้มหน้าแล้วกบ็อกกบัเขาว่า	“แม่เธอตายไปแล้ว!”	เหมือน

สายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อม	เป็นไปได้ยงัไง!	แม่ของเขาอายเุพิง่ส่ีสบิกว่า

เอง	จะตายได้ยังไง?	เมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาเขาเพิ่งได้รับเสื้อกันหนาวของ

แม่อยู่เลย

	 เพื่อนบ้านจึงพาเขาไปที่หลุมฝังศพ	 เขาคุกเข่าร้องไห้เหมือนคนเสีย

สติ	เพื่อนบ้านเล่าว่าหลังจากที่เขาท�าร้ายคนอื่นจนบาดเจ็บสาหัส	แม่ของ

เขาต้องไปกู้เงินจากเพื่อนบ้านเพื่อท�าการรักษาคนบาดเจ็บนั้น	เมื่อเขาถูก

จ�าคุก	แม่จึงย้ายไปรับจ้างในโรงงานประทัดที่ห่างจากบ้านประมาณ	100	

กิโล	นานๆ	ถึงจะกลับมาที	ส่วนเสื้อไหมพรมที่แม่ส่งไปให้เขานั้น	แม่ฝาก

เพ่ือนร่วมงานซ่ึงเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นผู้ส่งให้	 และเม่ือตรุษจีนปีที่แล้ว	

โรงงานประทัดมีออเดอร์เป็นจ�านวนมาก	 จึงให้พนักงานท�าโอที	 แต่โชค

ร้ายโรงงานระเบิด	คนงานต่างถิน่ทีท่�าโอทสิีบกว่าคนหนึง่ในนัน้กค็อืแม่ของ

เขารวมทัง้เจ้าของโรงงานและลูกหลานเสียชวิีตทัง้หมดในเหตุการณ์คร้ังนัน้	

พดูถงึตรงนี	้เพือ่นบ้านกถ็อนหายใจ	“ยงัมีเสือ้ไหมพรมค้างอยูท่ีบ้่านฉันอกี

หนึ่งตัว	เตรียมส่งให้เธอปีนี้!”	เขาตีอกชกตัวร้องไห้ไม่หยุดต่อหน้าหลุมฝัง

ศพแม่	เขาเป็นคนท�าให้แม่ตาย	เขาเป็นลูกอกตัญญู	เขาสมควรตกนรก	

วันรุ่งขึ้น	 เขาขายบ้านแล้วก็น�าสมบัติคือเสื้อไหมพรม	 6	 ตัว	 ติดตัวแล้ว

จากไป

	 4	 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ตอนนี้เขาเปิดร้านอาหารเล็กๆ	 แห่งหนึ่ง

ในเมือง	 และแต่งเด็กสาวคนหน่ึงเป็นภรรยาร้านของเขากิจการดีเป็น

อย่างยิ่ง	เพราะอาหารอร่อยราคาย่อมเยา	อีกทั้งความอ่อนน้อมและความ

กระตือรือร้นของผู้เป็นภรรยาในการต้อนรับแขก	 เพราะไม่ได้จ้างคนงาน	



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561

http://seniorclub.swu.ac.th 21

เขาจึงต้องต่ืนประมาณตีส่ีเพื่อไปซ้ือของมาท�าอาหาร	 สองสามีภรรยาแม้

จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุข

	 อยู่มาวันหนึ่ง	 หญิงชราหลังคุ้มงอเดินขากระเพลกลากซาเล้งเข้ามา

ท�ามือท�าไม้ขอรับจ้างเป็นคนจ่ายตลาดแทนเขา	หญิงชรารับประกันความ

สดใหม่ของผกัและอืน่ๆ	อกีทัง้ให้ราคาต�า่กว่าท้องตลาด	หญิงชราคนนีเ้ป็น

ใบ้	บนใบหน้ามีแผลเหมือนถูกไฟคลอกมาก่อน	ท�าให้ชายหนุ่มรู้สึกสงสาร

และเวทนามาก	ภรรยาของเขาไม่เหน็ด้วย	เพราะรู้สึกสงสารคนแก่	แต่เขา

ไม่สนใจความเหน็ของภรรยา	เขาตกลงให้หญิงชราเป็นผูจ่้ายตลาดแทนเขา	

ไม่รู้เป็นเพราะอะไร	 เขารู้สึกถูกชะตากับหญิงใบ้คนนี้เป็นพิเศษ	อาจเป็น

เพราะลักษณะของนางเหมือนกับแม่ของเขามาก

	 หญิงใบ้เป็นคนมีสัจจะ	ผักและอาหารอื่นๆ	ที่นางจัดซื้อหามาให้ทั้ง

สวยและสดมาก	ทุกเช้าประมาณ	6	โมง	นางจะลากซาเล้งพร้อมกับผัก

เต็มล�ามาส่งให้ชายหนุ่มที่ร้าน	บ่อยครั้งที่เขาขอเลี้ยงบะหมี่หญิงชรา	นาง

กินค่อนข้างช้า	ดูเหมือนนางจะเป็นสุขอย่างมาก	เขารู้สึกสงสารนางจับใจ	

บอกกับหญิงชราว่า	“ยายมากินบะหมี่ได้ทุกวันนะ	ผมเลี้ยงเอง”	เมื่อหญิง

ชรากนิเสร็จกย็ิม้แล้วเดนิกระเพลกๆ	ออกจากร้านไป	เขามองตามหญิงชรา	

ไม่รู้ท�าไม	 เขาเห็นภาพของแม่ทาบอยู่บนร่างของนาง	 ท�าให้เราร้องไห้ตัว

โยกด้วยความสะเทือนใจ

	 ผ่านไป	2	ปีแล้ว	จากร้านอาหารเล็กๆ	ตอนนี้ร้านของเขากลายเป็น

ภัตตาคาร	4	ชั้น	และด้วยเงินที่สะสมมาหลายปี	เขาสามารถซื้อบ้านใหม่

ได้อีกหลังหนึ่ง	หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป	แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือ	

คนส่งผักยังเป็นหญิงใบ้คนเดิมอยู่

	 เช้าวันหนึ่ง	 เขายืนรอผักอยู่หน้าภัตตาคาร	 รอเป็นชั่วโมงก็ไม่เห็น
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หญิงชราเอาผักมาส่ง	 เขาไม่เคยสอบถามเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ของนาง

เลย	 แล้วจะติดต่อได้ที่ไหน?	 ชายหนุ่มรู้สึกเป็นห่วงหญิงชรา	 เมื่อไม่เห็น

เงาของหญิงชราว่าจะมาส่งผกัได้เหมือนเดมิ	เขาจงึส่ังลูกน้องออกไปซ้ือผกั

ที่ตลาด	ผ่านไป	2	ชั่วโมง	คนงานก็กลับมาจากตลาดพร้อมกับผักและอา

หารอืน่ๆ	เม่ือเขาตรวจสอบด	ูคณุภาพของผกัไม่ได้คร่ึงของหญิงชราทีจ่ดัหา

มาให้เขาเลย	ผกัทีห่ญิงชราน�ามาส่งรู้สกึได้เลยว่าถกูคัดเลือกมาเป็นอย่างดี	

	 แต่จากวันนั้นเป็นต้นมา	หญิงชราก็ไม่ได้มาส่งผักเหมือนเดิมอีกแล้ว	

ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์	วันนั้นเป็นวันตรุษจีนพอดี	ในขณะที่เขาก�าลังห่อเกี๊ยว	

เขาก็เอ่ยกับภรรยาว่าอยากจะเอาไปให้หญิงใบ้สักชามหนึ่ง	 และอยากจะ

ไปดูด้วยว่านางเป็นอย่างไรบ้าง?	 ไม่เห็นนางมาส่งผักต้ังอาทิตย์หนึ่งแล้ว	

ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไง?	ภรรยาเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดมา	เมื่อท�าเกี๊ยว

เสร็จ	เขาก็ยกชามเกี๊ยวใส่ตะกร้าออกจากบ้าน	เพื่อไปสอบถามถึงหญิงใบ้

ที่เดินขากระเพลกกับชาวบ้านในตลาด	และเขาก็ทราบว่า	หญิงใบ้คนนั้น

อาศัยอยู่บ้านเช่าห่างจากภัตตาคารของเขาเพียง	2	ซอยเท่านั้น

	 เม่ือเขาเดินมาหยุดอยู่หน้าบ้านเช่าของนาง	 เขาเคาะประตูเรียกต้ัง

นาน	ก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตู	เขาจึงถือวิสาสะผลักประตูเดินเข้าไปใน

บ้าน	ในบ้านแคบๆ	มืดๆ	นัน้	หญิงชรานอนอยูบ่นเตียงสภาพหนงัหุม้กระดกู	

เมื่อหญิงชราเห็นเป็นเขาก็ตกใจ	พยายามยันกายลุกขึ้นนั่ง	แต่นางก็ท�าไม่

ได้เพราะไม่มีแรง	เขาเอาชามเกีย๊ววางไว้ทีห่วัเตียงและกถ็ามว่า	“ยายเป็น

อะไร	ไม่สบายหรือเปล่า?”	หญิงชราเอาแต่ขยับปากเหมือนอยากจะบอก

อะไรกับเขา	แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมา	เขาเอื้อมมือไปเปิดสวิทช์

ไฟที่หัวเตียงแล้วเปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งลงข้างๆ	แทนอยู่ๆ	สายตาของเขาก็

เหลือบไปเห็นรูปสองสามใบที่ติดอยู่ผนังห้อง	เขาตกตะลึง	อ้าปากค้างชา
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วาบไปทั้งตัว	 มันเป็นภาพถ่ายของเขากับแม่!	 ภาพถ่ายเมื่อเขาอายุได้	 5	

ขวบ	10	ขวบ	และตอนอายุ	17	ปี	ที่มุมห้องมีห่อผ้าเก่าๆ	ห่อหนึ่ง	บนห่อ

ผ้านั้นมรีปูดอกเหมยไหมพรมติดอยู่	เขาหันกลับมามองหญิงชราด้วยความ

ตะลึง	 ถามออกไปว่ายายเป็นใครกัน?	 หญิงชราก็ตกตะลึงไม่ต่างจากเขา	

สุดท้ายนางก็เอ่ยออกมาว่า	“ลูกแม่!”	เสียงเรียกว่า	“ลูกแม่”นั้น	เป็นเสียง

ที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี	เขาช๊อกไปครู่หนึ่ง	หญิงชราคนนี้ไม่ได้เป็นใบ้	คน

ส่งผักให้เขาเป็นเวลา	2	ปีคนนี้	ที่แท้เป็นแม่ของเขาเองหรือ!	เขารบีคุกเขา

กอดแม่ไว้แน่น	สองแม่ลกูกอดกนัร้องไห้เสียงระงมไม่รู้ว่าเสียงร้องไห้นัน้ดงั

เป็นเวลานานเท่าไหร่	 เขาเงยหน้าขึ้นมอง	 เอื้อมมือไปลูบใบหน้าที่เต็มไป

ด้วยแผลไฟไหม้ของแม่	“เพื่อนบ้านพาผมไปกราบหลุมศพของแม่	บอกว่า

แม่ตายไปแล้ว	ผมจึงขายบ้านย้ายมาอยู่ที่นี่”

	 แม่ของเขาปาดน�้าตา	 บอกกับเขาว่านางเป็นผู้ส่ังให้เพ่ือนบ้านบอก

กับเขาอย่างนั้น	

	 ในวันทีโ่รงงานประทดัระเบิด	นางรอดชวีติออกมาได้	แต่ใบหน้ากถ็กู

ไฟครอกจนเสียโฉม	เมื่อเห็นสภาพความน่าเกลียดของตัวเอง	อีกทั้งฐานะ

ทางบ้านกย็ากจน	หากวันหน่ึงลูกชายออกจากคกุมา	กลัวว่าจะไม่มีใครยอม

แต่งงานกบัลูกชายของนาง	เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของลูก	นางจงึบอกกบัเพ่ือน

บ้านว่าให้บอกลูกชายของนางว่า	นางได้ตายไปแล้ว	เพื่อให้ทรัพย์สมบัตินี้

เป็นของลูกอย่างชอบธรรม	จะได้น�าไปตั้งตัวสร้างครอบครัวใหม่ได้

	 เม่ือลูกชายของนางขายบ้านจากไปแล้ว	 นางจึงได้กลับไปสอบถาม

เพื่อนบ้านจึงรู้ว่าลูกชายมาเปิดร้านอาหารอยู่ในเมือง	 นางจึงเข้ามาเป็น

คนเก็บขยะขายประทังชีวิต	 ใช้เวลาตามหาลูกชายถึง	4	ปี	จึงได้เจอกับ

ร้านอาหารของลูกชาย	นางดีใจจบแทบจะเป็นบ้า	แต่เมื่อเห็นลูกชายและ
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ลูกสะใภ้ท�างานด้วยความล�าบาก	 จึงขันอาสารับเป็นผู้จ่ายตลาดให้	 เพื่อ

แบ่งเบาภาระของลูก	ท�ามาก็	2	ปีแล้ว	แต่ตอนนี้ขาของนางไม่มีแรง	ไม่

สามารถลุกเดินเหินได้เหมือนเดิมอีกต่อไป	จึงไม่สามารถช่วยลูกชายได้อีก

แล้ว	เขาฟังไปร้องไห้ไป	ไม่รอให้แม่พูดจบ	เขาลุกขึ้นไปหยิบห่อผ้าและอุ้ม

แม่เดินกลับไปที่บ้าน	เขาอุ้มแม่เดินมาไม่ถึง	10	นาทีก็ถึงบ้านของตัวเอง	

แม่พูดกับเขามากมาย	 แม่บอกว่า	 วันที่เขาเข้าคุกแม่เกือบจะตาย	 แต่ก็

แข็งใจรอให้ลูกออกจากคุกก่อน	แม่ยังตายตอนนี้ไม่ได้จึงกัดฟันอยู่ต่อ	เมื่อ

ลูกออกจากคุกมา	เห็นลูกยังไม่มีครอบครัว	แม่ก็คิดว่าแม่ยังตายไม่ได้	เมื่อ

เห็นลูกมีครอบครัว	มีกิจการงานที่ดี	แต่ยังไม่มีหลาน	ยังไงแม่ก็ตายไม่ได้	

ถึงตรงนี้	นางพูดไปยิ้มไปอย่างมีความสุข

	 เขากไ็ด้พูดกบัแม่ถงึเร่ืองราวของเขามากมาย	แต่เร่ืองหนึง่ทีเ่ขาไม่ได้

บอกความจริงกับแม่ก็คือ	 คนที่เขาชกต่อยด้วยจนบาดเจ็บสาหัสนั้น	 เป็น

เพราะชายคนนั้นใช้วาจาอันแสนหยาบคายพูดดูถูกแม่ของเขา	 เขาไม่กลัว

หากใครจะมาชกต่อยหรือท�าร้ายเขา	 เขาทนได้	 แต่เขาทนไม่ได้ที่ชายคน

นั้นดูถูกแม่ของเขาด้วยวาจาที่แสนต�่าช้าอย่างนั้น	แม่อยู่กับเขาได้	3	วันก็

สิ้นใจ	คุณหมอบอกกับเขาว่า	 “โรคมะเร็งกระดูกที่แม่คุณเป็น	น่าจะเสีย

ชีวิตเมื่อ	10	กว่าปีที่แล้ว	แต่ที่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อจนถึงตอนนี้	นี่ถือ

เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก	ดังนั้น	คุณไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจหรอก	ท่านได้อยู่

กบัคณุนานแล้ว”	“แม่ของผมเป็นโรคมะเร็งกระดกู!”	เขาอทุานออกไปด้วย

ความตกใจ

	 เม่ือเขาแกะห่อผ้าของแม่	 ข้างในมีเส้ือไหมพรมถูกพับไว้อย่างดีอยู่

หลายผืน	มีเสื้อตัวเล็กที่เขียนก�ากับว่า	“หลาน”	อีกผืนหนึ่งเขียนว่า	“ลูก

สะใภ้”	และอีกผืนหนึ่งที่เขียนว่า	 “ลูกแม่”	ที่ชายเสื้อของทุกตัว	จะมีรูป
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ดอกเหมยทีปั่กด้วยด้ายไหมพรมสีแดงอยูใ่ต้ห่อผ้านัน้	มีใบรับรองแพทย์ของ

แม่ที่เขียนว่า	“มะเร็งกระดูก”	วันเวลา	เป็นช่วงปีที่	2	ที่เขาติดคุก

	 เขายืนตัวสั่น	เหมือนมีมีดปลายแหลมหลายเล่มเสียบแทงไปที่หัวใจ

ของเขาครั้งแล้วครั้งเล่า

 ร้อยพันความดีงาม ความกตัญญูมาเป็นอันดับหนึ่ง ความ

รักของพ่อแม่คือสัจธรรมอันแท้จริง ความกตัญญูของบุตรธิดาก็

ควรเป็นสัจธรรมอันแท้จริงเช่นกัน
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เที่ยวอุทัย ... ใจเบิกบาน ... ส�าราญกาย

	 “เมืองพระชนกจักรี	 ปลาแรดรสดี	 ประเพณีเทโว	ส้มโอบ้านน�้าตก	

มรดกโลกห้วยขาแข้ง	 แหล่งต้นน�้าสะแกกรัง	 ตลาดนัดดังโคกระบือ”	

(ค�าขวัญ	จ.อุทัยธานี)

	 วันที่	21-23	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา	ชมรมฯ	ได้จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา	จ.อุทัยธานี	เป็นทริปสั้นๆ	3	วัน	เสาร์-อาทิตย์-จันทร์	จึงขอ

เก็บตกเรื่องราวน่าสนใจมาฝากสมาชิกทุกท่าน	

 วันที่ 1	(เสาร์	21	ก.ค.	61)	สมาชิกนัดพบกันที่	มศว	ประสานมิตร	

เวลาเช้ามืด	05.30	น.	ออกเดินทางด้วย	long	bus	ของบริษัทสวีทรานส์	

มุ่งหน้าขึ้นเหนือ	 ผ่านอยุธยา	 สิงห์บุรี	 ชัยนาท	 เข้าสู่อุทัยธานี	 วันแรกนี้

เป็นวันแห่งการสักการะ	 สุภาพสตรีจึงนัดแนะนุ่งผ้าซ่ินสวยงามกันทุกคน	

เร่ิมจากวัดจันทาราม	 (วัดท่าซุง)	 วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่จัดว่าสวยที่สุดใน

ประเทศไทย	จุดแรกที่เยี่ยมชมคือ	“วิหารแก้ว	100	เมตร”	ภายในตกแต่ง

ประดบัประดาด้วยด้วยโมเสกแก้วงดงามดวูาววับจบัตา	เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระพุทธชินราชจ�าลอง	และโลงแก้วบรรจุองค์หลวงพ่อฤๅษีลิงด�า	จากนั้น

นัง่รถเล็กต่อเข้าไปด้านในของวัดเพือ่ชม	“ปราสาททองค�า”	ซ่ึงผนงัประดบั

ลวดลายไทยปิดทองค�าเปลว	 สร้างด้วยฝีมือประณีตงดงามเช่นกัน	 ก่อน

ออกจากวัดท่าซุง	ได้แวะซื้อมะม่วงกวนแสนอร่อยที่หน้าวัด	มีแบบใส่กะทิ

ที่อร่อยแปลก	รสชาติคล้ายกาละแม	ชิมแล้วติดใจ	จากนั้นออกเดินทางต่อ

ไป	วัดสังกัสรัตนคีรี	(วัดเขาสะแกกรัง)	ตั้งอยู่บนเชิงเขาสะแกกรัง	สุดถนน

ท่าช้าง	ในเขตเทศบาลเมืองอทุยัธาน	ีวดันีเ้ป็นทีรู้่จักของพทุธศาสนกิชนใน

เรื่องประเพณีตักบาตรเทโวที่จัดขึ้นในวันแรม	1	ค�่า	เดือน	11	ของทุกปี	

ถอืเป็นประเพณสี�าคญัของเมืองอทุยั	ในวนัดงักล่าวจะมีพระสงฆ์เดนิลงมา
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ตามบันได	449	ขั้น	จากมณฑปบนยอดเขาสู่ลานวัดเบื้องล่าง	เพื่อมารับ

บิณฑบาต	สอดคล้องกบัพทุธประวัติทีก่ล่าวว่าพระสัมมาสัมพทุธเจ้าเสดจ็

ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ภายในวัดนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่

เมือง	คือ	พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์	พระพุทธรูปส�าริดปางมารวิชัย	ศิลปะ

สุโขทัย	สันนษิฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยพญาลิไท	มีอายปุระมาณ	600-700	ปี	

นอกจากนีด้้านบนยอดเขามีพลับพลาพระบรมรูปสมเดจ็พระปฐมบรมมหา

ชนก	พระราชบิดาแห่งราชวงศ์จักรี	(รัชกาลที่	1)	อันเป็นที่มาของค�าขวัญ	

“เมืองพระชนกจกัรี”	นัน่เอง	ก่อนออกเดนิทางต่อ	สมาชกิแวะกระจายราย

ได้ที่บริเวณเพิงขายของ	มีผลไม้แช่อิ่มที่มีชื่อของที่นี่	มีผลไม้แปลกตา	เช่น	

ส้มซ่า	(ที่ใช้ผิวหั่นฝอยท�าหมีก่รอบ)	และขนมต่างๆ	ช่วงที่รถบสัลงจากเขา	

มองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างซ่ึงคือตัวเมืองอุทัยธานี	 เดินทางต่อไปถึงร้านนก

น้อยเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน	ร้านนี้ตั้งอยู่ริมน�้า	บรรยากาศสบายๆ	

เมนูอาหารเป็นปลาน�้าจืดหลายชนิด	เช่น	ปลาแรดทอดกรอบ	(อาหารซิก

เนเจอร์ของเมืองอุทัย)	ต้มย�าปลาคัง	ผัดกระเพาะปลา	อาหารมื้อนี้เป็นที่

ถูกใจของสมาชิกทุกท่าน	 อิ่มหน�าส�าราญกันแล้ว	 นั่งรถไปอีกไม่นานก็ถึง

ท่าน�้า	จึงพากันลงเรือเพื่อล่องเรือชมริมฝั่งแม่น�้าสะแกกรัง	

	 เมืองอทัุยธานใีนอดตีค้าขายกนัโดยการพายเรือ	ชาวเมืองต้องขนข้าว

บรรทกุเกวียนมาลงทีแ่ม่น�า้	จงึท�าให้พ่อค้าพากนัไปต้ังยุง้ฉางรับซ้ือข้าวทีริ่ม

แม่น�า้	เรียกว่า	“หมู่บ้านสะแกกรัง”	ชือ่สะแกนีม้าจากพืน้ทีท่ีมี่ป่าสะแกข้ึน

เต็มริมน�้า	บริเวณริมฝั่งน�้าจะเห็นภาพชีวิตของชาวแพ	ซึ่งสร้างบ้านคร่อม

ไว้บนแพลูกบวบไม้ไผ่	ตลอดล�าน�้าได้เห็นการปลูกพืชผักลอยน�้าที่สวยงาม	

โดยเฉพาะเตยแพ	และพทุธรักษาหลากสีสวยงาม	รวมไปถงึการเลีย้งปลา

ในกระชัง	 โดยเฉพาะปลาแรดที่มีรสชาติดีกว่าแหล่งอื่นๆ	ทิวทัศน์ริมฝั่งดู
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สงบสุข	 เห็นบ้านเรือนโบราณหน้าจั่วฉลุลายที่อยู่บนแพ	 บ้านเหล่านี้เป็น

บ้านจริงๆ	 มีบ้านเลขที่	 อยู่กันเป็นครอบครัว	 บางบ้านดัดแปลงเป็นโฮม

สเตย์ขนาดเล็ก	 แลดูน่ามาเที่ยวพักค้างคืนนอนฟังเสียงน�้า	 เรือของเราได้

แวะทีบ้่านแพขายของ	มีอาหารแห้งพวกปลากรอบ	น�า้พริกต่างๆ	ใส่กระปุก

ขาย	แน่นอนว่าสมาชิกแทบทั้งเรือทยอยกันลงจากแพไปจับจ่ายซื้อของกัน

อย่างสนุกสนาน	 จากนั้นเรือล่องกลับมาเทียบท่าบริเวณตรงข้ามวัดอุโปส

ถาราม	(วัดโบสถ์)	ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น�้าสะแกกรัง	วัดนี้มีประวัติว่าถูกน�้าท่วม	

จึงต้องบูรณะโดยยกอโุบสถข้ึนทัง้หลัง	ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนงั

สวยงามมาก	 เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 เล่าเร่ืองราวพุทธ

ประวัติตั้งแต่ประสูติจนปรินิพพาน	ด้านข้างอุโบสถมีเจดีย์	3	องค์เรียงกัน	

เป็นเจดีย์แบบสุโขทัย	อยุธยา	และรัตนโกสินทร์	กว่าจะชมด้านในเสร็จ	ก็

เริ่มแดดร่มลมตก	จึงพากันเดินข้ามสะพานกลับมาอีกฝั่งเพื่อเดินชมตลาด

บริเวณตรอกโรงยา

	 ตรอกโรงยาเป็นย่านถนนคนเดิน	 จึงได้สัมผัสผู้คนในชุมชนที่ยังคง

ผูกพันกับวีถีชีวิตในอดีต	 เสน่ห์ของที่นี่ก็คือบ้านเรือนไม้เก่าๆ	 เห็นนักท่อง

เที่ยวพากันมาเดินเล่น	ได้แวะชิมอาหารพื้นบ้านอร่อยๆ	แถมยังได้ซื้อของ

ฝาก	ก่อนกลับคณะทวัร์ของเรากไ็ด้มีการผจญภัยเล็กน้อย	เหตุเกดิจากการ

ที่รถบัสของเราเป็น	long	bus	ไม่สามารถเลี้ยวตีโค้งรอบวงเวียนขนาดเล็ก

ได้	 สมาชิกต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไว	 โดยการวิ่งขึ้นรถบริเวณ

กลางส่ีแยกวงเวียนนั้นซะเลย	 เป็นที่ต่ืนตระหนกของชาวบ้านและรถที่

ผ่านไปมา	ว่าทัวร์ก๊วนนี้ช่างมีความกล้าหาญ	ทั้งผู้ที่ขาเจ็บและผู้ถือไม้เท้า

อาญาสิทธ์ิสามารถหยดุรถได้ทัง้ส่ีแยก	ในทีสุ่ดสมาชกิทกุคนกส็ามารถข้ึนไป

อยู่บนรถบัสได้อย่างปลอดภัย	คงเป็นบุญรักษาจากพรพระที่ได้ไปสักการะ 
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มาตลอดวัน	 พิสูจน์แล้วว่าพระท่านคุ้มครองคนดีจริงๆ	 จากนั้นรถบัสเดิน

ทางต่อไปร้านอาหารเพ่ือรับประทานอาหารม้ือเยน็	แล้วมุ่งหน้าสู่	อ.บ้านไร่	

เข้าโรงแรมที่พักคือ	Avatar	Spa	Mountain	Suites	กว่าจะถึงก็ค่อนข้าง

มืดแล้ว	ทุกคนค่อนข้างอ่อนเพลีย	จึงแยกย้ายกันพักผ่อน	

 วันที่ 2	(อาทิตย์	22	ก.ค.	61)	เช้านี้เราแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆ	

กลุ่มละ	6	คนเพือ่ไปท�าสปาเกลือ	ห้องสปาเกลือเป็นห้องปิดมีไฟสลัว	ปรับ

อณุหภมิูอุน่ๆ	เข้าห้องไปจะรู้สึกร้อน	แต่พอลงนอนห่มเกลือแล้วจะเยน็สบาย	

ในการท�าสปาเกลอืต้องถอดเส้ือผ้าออกหมด	สวมเพียงกางเกงพลาสติกและ

หมวกคลุมผมที่มีไว้บริการ	ภายในห้องเต็มไปด้วยเกลือกองหนาอยู่บนพื้น	

เกลอืทีใ่ช้เป็นเกลือสินเธาว์จาก	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	ไม่ใช้เกลือสมุทรเพราะ

บางคนอาจแพ้	พนักงานจะโกยเกลือให้เป็นหลุมไว้ให้ลูกค้าลงไปนอน	พอ

นอนแล้วจึงโกยเกลือมาห่มตัวไว้จนมิด	สมาชิกแซวว่าใครมาห่มเกลือแล้ว

อาจท�าให้คนนัน้เคม็น้อยลงเพราะโดนเกลือดดู	หรือไม่กอ็าจถกูดองเคม็ไป

เลย	 พอพนักงานห่มเกลือให้ทุกคนเรียบร้อย	 เขาจะเปิดเพลงเบาๆ	 ช่วย

ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายนอนสบายๆ	เป็นเวลาประมาณ	20	นาที	เสร็จแล้ว

ก็ออกไปล้างเนื้อล้างตัว	บางคนก็เปลี่ยนชุดว่ายน�้าไปลงสระว่ายน�้าต่อเป็น

ที่สนุกสนาน	 สระว่ายน�้าของโรงแรมนี้มี	 2	 สระ	 อยู่ท่ามกลางภูเขา	 วิว

โดยรอบสวยงามมาก	 สระมีความสะอาดและขนาดก�าลังดี	 ว่ายน�้าไปสัก

พัก	แอบเห็นต้นล�าไยข้างสระมีลูกห้อยอยู่	อดใจไม่ไหวจึงปีนออกจากสระ

ไปเด็ดมาชิมกันคนละลูก	เป็นล�าไยที่หวานกรอบอร่อยมาก	ส่วนสมาชิกที่

ไม่ได้ลงสระก็รับประทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารโรงแรม	 นัดแนะรวม

ตัวกันเวลาประมาณ	10	โมงเช้า	ออกเดินทางไปหุบป่าตาด	โดยแวะรับ

ประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง	
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	 หุบป่าตาดตั้งอยู่ใน	ต.ทุ่งนางาม	อ.ลานสัก	อยู่ในความดูแลของเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้าประทุน	ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็น	Jurassic	park	ของเมืองไทย	

เป็นความมหศัจรรย์ของผนืป่าดกึด�าบรรพ์ซ่ึงได้ถกูประกาศจากกรมอทุยาน

แห่งชาติให้เป็นพืน้ทีอ่นรัุกษ์	เนือ่งจากมีสภาพทางภมิูศาสตร์ทีอ่ดุมไปด้วย

พนัธ์ุไม้หายากหลายชนดิ	มีลักษณะเป็นโถงถ�า้หนิปูนขนาดใหญ่	ภายในคอื

ผนืป่าทีเ่ต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพนัธุโ์บราณ	เป็นระบบนเิวศค่อนข้างปิด

เนือ่งจากมีทางเข้า-ออกทางเดยีว	แสงแดดส่องถงึเฉพาะช่วงเวลาเทีย่งวัน

เท่านั้น	บรรยากาศในหุบเขานั้น	ถ้าเดินๆ	อยู่แล้วมีไดโนเสาร์โผล่ออกมาก็

จะไม่แปลกใจเลย	ถ�า้หบุป่าตาดนีค้้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล	(หลวง

พ่อทองหยด)	เจ้าอาวาสวัดถ�้าทอง	เมื่อปี	พ.ศ.	2522	ครั้งนั้นพระครูได้

ปีนลงไปในหุบเขา	 แล้วท่านได้เจาะถ�้าเพื่อเป็นทางเข้าในปี	 พ.ศ.	 2527	

จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักผจญภัยต้องมาให้ได้	 เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว	

Unseen	Thailand	ของอุทัยธานี	ไฮไลต์ส�าคัญของหุบป่าตาด	ได้แก่	ต้น

ตาด	ที่เป็นพืชตระกูลปาล์มดึกด�าบรรพ์ที่พบมากในบริเวณนี้	และ	“กิ้งกือ

มังกรสีชมพู”	สัตว์หายากที่พบเห็นได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

	 พวกเราใช้เวลาที่หุบป่าตาดพอสมควร	 จากนั้นเดินทางไปน�้าพุร้อน

สมอทอง	 อ.ห้วยคต	 สมาชิกหลายท่านได้ผลัดผ้าลงแช่น�้าอุ่น	 บางท่าน

แช่เท้ากันตามอัธยาศัย	 ท่านที่ได้แช่น�้าเล่าว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายตัว

มาก	 เสร็จกิจกรรมจากน�้าพุร้อน	วันนี้เรากลับที่พักเร็วหน่อยเพื่อพักผ่อน

อิริยาบถ	หลายท่านได้เดินโดยรอบถ่ายภาพบริเวณสวนของโรงแรม	ซึ่งมี

สภาพแวดล้อมทีส่วยงาม	มีสวนส้มโอ	ล�าไย	มีผลเต็มต้นเป็นทีต่ื่นตาต่ืนใจ	

หลายท่านซ้ือส้มโอลูกโตรสชาตอิร่อยเป็นของฝากกลับบ้าน	บางท่านติดใจ

สระว่ายน�า้	กไ็ด้ลงว่ายน�า้กนัต่อรอบเยน็ด้วย	ถงึเวลาประมาณหนึง่ทุม่กม็า
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รวมตัวกนัทีห้่องอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารแล้วเปิดฟลอร์เต้นร�า	

ร้องเพลง	 Happy	 Birthday	 ให้แก่พี่เกษม	 สุนันทเกษม	 และคุณวิญญ ู

เล้าพนูพทิยะ	เป่าเทยีนตัดเค้กวนัเกดิกนัสนกุสนาน	ร้องเพลงสักพกัปรากฏว่า

ไล่แขกกลับห้องกนัหมด	ประมาณสามทุม่นดิๆ	บรรดาทมีเต้นร�าและนกัร้อง 

จ�าเป็นทั้งหลายก็แยกย้ายกันพักผ่อนหลับสบาย	

 วันที่ 3	(จันทร์	23	ก.ค.	61)	เช้านี้นัดกันเก็บข้าวของ	เตรียมตัว

เดินทางกลับ	ล้อหมุนเวลาประมาณ	08.00	น.	ระหว่างทางได้แวะธรรม

สถานวัดถ�้าเขาวงซึ่งอยู่บนเชิงเขาวง	มีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์	

4	ชั้น	สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทย	และแวะชมต้นไม้ยักษ์	อายุกว่า	

300	ปี	ต้นไม้นีท้ีโ่คนต้นมีปีกแผ่กว้าง	เรียกว่า	พพูอน	มีผึง้มาท�ารังอยูม่าก

จงึเรียกว่า	ต้นผึง้	บริเวณทางเข้ามีผลไม้ขาย	คณุทอยเล้ียงมะพร้าวอ่อน	ได้

เฉาะชมิและดืม่น�า้มะพร้าวหวานชืน่ใจ	หลายคนได้กล้วยหอม	กล้วยน�า้ว้า

ติดมือกลับบ้าน	ราคาเพียงหวีละ	10-25	บาท	ล้วนเป็นของทีช่าวบ้านเกบ็

มาขายจากสวนบริเวณใกล้เคียง	ที่เห็นแปลกตาคือ	แก่นฝาง	ซึ่งชาวบ้าน

เอามาหั่นเป็นแท่งเล็กๆ	ใส่ถุงขาย	โดยเอาแท่งฝางมาใส่น�้าร้อนชงเป็นชา	

หลังจากนั้นแวะชมและช้อปผ้าทอสวยๆ	ของคุณป้าทองลี้	ณ	ศูนย์ผ้าทอ

ลายโบราณบ้านผาทั่ง	อ�าเภอบ้านไร่	อุทัยธานี	ผลการชมก็ได้ทั้งหอบทั้ง

หิว้กนัมาคนละชิน้สองชิน้	จากนัน้จงึออกเดนิทางต่อไปร้านอาหารกลางวนั

เพือ่ชมิกุง้เผาแสนอร่อยที	่อ.สามชกุ	จ.สุพรรณบุรี	เพิม่ไขมันในเลือดกนัพอ

ประมาณแล้วจึงออกเดินทางกลับ	กทม.	โดยสวัสดิภาพ	เป็นอันจบทริปนี้

ด้วยความประทับใจเหมือนเช่นเคย	ขอส่งท้ายด้วยบทกลอนน่ารักนี้	 แล้ว

พบกันใหม่ในทริปหน้า	 ขอพรพระคุ้มครองสมาชิกทุกท่านให้มีสุขภาพดี

เยี่ยมค่ะ
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	 มีค�าคมที่ถ่ายทอดถึงอุทัยธานีที่พูดกันติดปาก	ว่า

 “ถึงอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์  ค�่าแล้วก็นอนที่เมืองอุทัย

 แม้ใครได้ด�าน�้าสามผุด  คงไม่หลุดไปจากอุทัย”




