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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. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดปี

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 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

ภำพปก : ดอกพญำเสือโคร่ง

โดย : รศ. สุภำพร สุกสีเหลือง
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 วันเสาร์ที่ 8  กุมภาพันธ์  2563

วันมาฆบูชา : เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3

สพฺพปาปสฺส อกรณ� กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปน� เอต� พุทฺธาน สสน�

การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง

การท�าความดีให้ถึงพร้อม

การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส

นั่นเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

(ขุ. ธ. 25 / 24/ 39 - 40)

   วันเพ็ญจันทร์ส่องสว่างแจ้ง   เดือนสาม

  ธรรมสว่างควรเดินตาม    หลุดพ้น

  เว้นชั่วท�าดีงาม     จิตผ่อง  ใสเอย

  สมดั่งพุทธองค์ค้น    มอบให้สาธุชน

   วันเพ็ญสว่างจิตแจ้ง    เห็นธรรม

  เลิกละประกอบกรรม    ชั่วร้าย

  ฟังเทศน์พระชี้น�า    ทางสว่าง  ดีนา

  พบค่าอย่าให้คล้าย    ไก่ได้พลอยงาม
อ. วิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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วันวาเลนไทม์ : วันแห่งความรัก

    วาเลนไทม์เรียกร้อง  ความรัก

  บอกรักให้ประจักษ์   แจ่มแจ้ง

  ผู้ให้รับสุขนัก    ยิ่งใหญ่  สราญเอย

  ล�้าค่าไม่โรยแล้ง   ยิ่งให้เจริญใจ

ความรักเป็นของไม่มีราคาขาย มีค่าแก่ชีวิต

ไม่มีขายในตลาด แต่เรามีให้แก่กัน

ผู้ให้และผู้รับได้รางวัลคืออิ่มใจ

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอมอบความรัก แด่ เพื่อนสมาชิก

อ. วิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  มศว จับมือประชาคมบนถนนอโศกมนตรี จัดงานวิ่ง 70 ปี มศว 

อโศกร่วมใจ วนัอาทติย์ที ่23 กมุภาพันธ์ 2563 จดัให้มี 2 ระยะ ทัง้ 5 กม. 

และ 10 กม. ใช้เส้นทางผ่านถนนอโศกมนตรี ถนนสุขมุวิท ซอยเอกมัย ถนน

เพชรบุรี โดยเริ่มต้นปล่อยตัวจาก มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน พนักงาน ผู้ประกอบการ บริษัท ภาคเอกชน บนถนนอโศก

มนตรี เข้าร่วมกิจกรรม เปิดสมัครแล้ววันนี้ ที่ www.paiwingkan.com

สอบถามรายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

LINE@ : @70thSWURunning

Mail : run.triplei@gmail.com
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมฯ ขอแสดงความยนิดกีบั ผศ. วิพธุ โสภวงศ์ ทีไ่ด้รับรางวัล

เข็มเชดิชเูกยีรติจารึกพระนามาภไิธยย่อ สธ ครูภาษาไทยดเีด่น จากครุุสภา 

ประจ�าปี 2562 โดยมีวัตถปุระสงค์ เพ่ือส่งเสริม และยกย่องเชดิชเูกยีรติครู

ภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการ

พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยอย่างต่อเนือ่ง เม่ือ

วันที่ 16 มกราคม 2563 กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน 

มีนาคม ระหว่างวันที ่3 - 5 มีนาคม 2563 และสรุปผลงานประจ�า

ปี 2562 ณ โรงแรม Sand Dunes เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อ�าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี ก�าหนดการดังนี้ 

วันที่ 3 มีนาคม 2563

 07.30 น. ออกจาก มศว

 09.30 น. ถึงบ้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ บางละมุง
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 10.00-11.30 น. อาหารว่างและท�ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 13.30-15.30 น. ออกเดนิทางเข้าทีพั่ก Sand Dunes หาดเจ้าหลาว 

 16.00 น. เข้าพัก Sand Dunes พักผ่อนตามอัธยาศัย มีสระว่าย

น�้าสวยงาม ที่พักติดชายหาด

 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่ 4 มีนาคม 2563

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

 09.00 น. ออกเดินทางไปน�้าตกพริ้ว

 10.30 น. ตลาดน�้าพุ วิบูลย์สุข โบสถ์แม่พระ

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จันทรโภชนา

 13.30 น. กลับที่พัก

 14.30 น. เดินทางไปท�ากิจกรรม พาไปล่องแพเปียก เที่ยวทะเล

แหวก ดูเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน�้า รับประทานอาหารเย็นที่ วิวทะเล

บางชัน

 19.00 น. กลับที่พัก

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

 09.00 น. ประชุมสรุปงานประจ�าปี 2562 และประชุมประจ�าเดือน

มีนาคม 2563 ณ ห้องแทมมารีน

 11.00 น. ออกจากที่พัก

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงท่าใหม่

 16.00 น. ถึง มศว
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  การประชุมประจ�าเดือนมกราคม 2563 “วันนี้เต็มไปด้วย

ความสนุกสนานของกรรมการและสมาชิก ทั้งด้วยการให้และการรับของ

ขวัญในวันขึ้นปีใหม่ เสียงเพลงพร้อมลีลาศ และหางเคร่ือง ขนมและของ

อร่อยหลากหลายที่สมาชิกต่างสรรหามาจากที่ต่างๆ อย่างมากมายที่ทาน

เท่าไรก็วนไม่ครบทุกรายการ มีถึง 12 รายการ : มะขามป้อมแช่อิ่ม คุกกี้

พทุราจนี ขนมจบีกุง้ กระหร่ีป๊ับ คุกกีสิ้งคโปร์ มะม่วงขายตึก คุกกีถ้ัว่ คุกกี ้

คอนเฟรค ปั้นขลิบไส้ปลา วุ้นรังนก ขนุน กล้วยเล็บมือนาง ข้าวต้มมัด 

ไส้กล้วยและเผือก ข้างตังเมียงลาว

 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีนี้ ชมรมฯ จัดของขวัญให้ผู้แทนหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อแสดงความขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2563 ได้แก่ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ มศว จ�านวน 21 คน พนักงานของบริษัทจงภักดีภูมิ ที่ดูแลการ

จอดรถใต้ดิน จ�านวน 44 คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย จ�านวน 

52 คน เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณห้องประชุมสภา 1 จ�านวน 2 

คนและเจ้าหน้าที่ดูแลห้องแปดเหลี่ยม ห้องจัดเลี้ยง จ�านวน 6 คน รวม 

125 ชุด ขอบทุกคนที่ช่วยดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกของ 

ชมรมฯ มาเป็นอย่างดี จึงขอส่งความสุข และความปรารถนาดีปี 2563 

พร้อมของขวัญทีเ่ตรียมไว้ให้เช่นทกุปีทีผ่่านมา (ชมรมฯ ขอบคณุ คณุกญัญา 

จันทร์ดี ที่รับเป็นธุระจัดการเรื่องของขวัญทั้งหมด)

 ในโอกาสพิเศษเช่นนี้ ประธานชมรมฯ ได้เรียนเชิญ รศ. ดร. วิจิตร 

วรุตบางกูร รองประธานชมรมฯ มอบกระเช้าของขวัญเพ่ือขอบคุณ รศ. 

สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้น�าทีมฝึกซ้อมการแสดงในงานมุทิตาจิต

อาจารย์อาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี มาเป็นประจ�าทุกปี เรียนเชิญ รศ. ดร. 

ธวัช บุรีรักษ์ มอบกระเช้าของขวัญเพื่อขอบคุณ คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ ผู้จัด
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เตรียมดนตรีเพื่อให้สมาชิกได้สนุกสนานกันเป็นประจ�าในการประชุมชม

รมฯ ทุกเดือน

 เนื่องจากการประชุมชมรมฯ ในนัดแรกของปีวันนี้ยังอยู่ในช่วงของ

การเฉลิมฉลองวาระข้ึนปีใหม่ ประธานชมรมฯ ได้เรียนเชิญ รศ. สุชา 

ณ พัทลุง และ รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา อวยพรแก่กรรมการ

และสมาชิกทุกท่าน ขอน้อมรับพรและกราบขอบคุณค่ะ

 ในส่วนวิชาการ ชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก ภญ. รศ. ดร. อรลักษณา 

แพรัตกุล อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ มาให้ความรู้เกี่ยว

กับการดูแลรักษาผิวส�าหรับผู้สูงวัย และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 

มศว องครักษ์ มาน�าเสนอผลิตภัณฑ์เกีย่วกบัการบ�ารุงผวิพรรณมาจ�าหน่าย

ให้แก่กรรมการและสมาชกิ ซ่ึงแน่นอนว่าผลิตภณัฑ์ทัง้หมดจ�าหน่ายได้หมด

เกลี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็ว แม้กระทั่งชิ้นที่เป็น tester ก็ยังตามหาไม่

พบว่าสมาชิกท่านใดได้ซื้อไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่น�ามาจ�าหน่ายได้แก่ บอดี้

โลชั่น ผสมวิตามิน อี เจลอาบน�้า ผสม วิตามิน บี3 ครีมทาส้นเท้าผสม

สารสกัดใบบัวบก และลิปมันผสมไขมันธรรมชาติ (เชียนัท)

 กิจกรรมการอวยพรวันเกิดกรรมการและสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิด

ในเดือนมกราคม ร้องเพลงอวยพรวันเกิด ถ่ายรูปสนุกสนานมากมายจน

งงว่าตกลงมีท่านใดบ้างที่เกิดในเดือนนี้ ที่เห็นติดดอกไม้ในที่ประชุมวันนี้ 

ได้แก่ รศ. สุชา ณ พัทลุง รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อ. พวงผกา 

คงอุทัยกุล อ. อัธยา ภาดานุพงศ์ ผศ. ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์ และคุณ

ประทินทิพย์ อินทวิเชียร ขอพรพระอ�านวยพรและคุ้มครองให้ทุกท่านมี

ความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ 

 (ทีม่า : ค�าบรรยายจาก facebook ของ ผศ. ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์ 
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วันที่ 2 ม.ค. 63 เวลา 9.32 PM)

  ส�านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

แต่งต้ังข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบ�านาญ มศว ร่วมเป็นคณะ

กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563 

คือ คณะกรรมการด�าเนินงาน และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินหนังสือ

กลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1. คณะกรรมการด�าเนินงาน 2 คน ได้แก่ ผศ. สมเกียรติ 

คู่ทวีกุล และ รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา 2. คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

หนังสือกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 2.1 กลุ่มหนังสือเรื่องสั้น 2 คน คือ ผศ. สมเกียรติ 

คู่ทวีกุล เป็นประธานกลุ่มและ อ. ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช เป็นกรรมการ 

2.2 กลุ่มหนงัสือส�าหรับเดก็ อาย ุ6 - 12 ปี ประเภทบันเทงิคดแีละสารคดี 

มีดังนี้ 2.2.1. รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา เป็นประธานกลุ่มและมีกรรมการ 3 

คน ได้แก่ 2.2.2 ผศ. เกษร เจริญรักษ์ 2.2.3 รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 

2.2.4 อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์ 2.3 กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 

- 18 ปี มี ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการในแต่ละกลุ่ม มีหน้าที ่อ่าน และพจิารณากล่ันกรองคุณภาพ

ของหนังสือภายในกลุ่มของตน ให้ได้รับรางวัลดีเด่นประจ�าปี พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 

มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

  สหกรณ์ออมทรพัย์ มศว ก�าหนดการประชมุใหญ่สามัญประจ�า

ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 25 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 

13.00-16.00 น.

  ชมรมฯ จัดล่องเรือ Costa Cruise ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 

- 1 พฤศจิกายน 2563 :
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วันที่ 27 ต.ค. 63 ท่าเรือแหลมฉบัง 17.00 น

วันที่ 28 ต.ค. 63 ท่าเรือ สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) 

 10.00 น ขึ้นจากเรือเที่ยว (ซื้อทัวร์ 1,705 บาท/เที่ยวอิสระ)

วันที่ 29 ต.ค. 63 ล่องทะเล (กิจกรรมบนเรือ)

วันที่ 30 ต.ค. 63 ท่าเรือ ฟูมาย ขึ้นจากเรือเที่ยว (ซื้อทัวร์ 3,325 บาท/

เที่ยวอิสระ) 

วันที่ 31 ต.ค. 63 ล่องทะเล (กิจกรรมบนเรือ)

วันที่ 1 พ.ย. 63 ถึงแหลมฉบัง เวลา 08.00 น

 ค่าเดินทางเริ่มต้นจาก 22,400+ บาท (ห้องหน้าต่าง) ผู้สนใจโปรด

แสดงความจ�านงกับ ดร. อุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 090 917 3993

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ 

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา 

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

และ หากท่านสมาชกิมีความประสงค์ทีจ่ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว 

เลข ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

ผศ. ดร. หฤทัย อติชาติพงศ์
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

 1. ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน      5,662 บาท

 2. รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ   2,000 บาท

 3. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา   1,000 บาท

 4. ผศ. วัลลดา สุขมาก      2,000 บาท

 5. ผศ. พัชรา สุทธิส�าแดง      1,000 บาท

 6. ผศ. วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา     1,000 บาท

 7. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ      500 บาท

 8. รศ. ดร. สนอง โลหิตวิเศษ     1,000 บาท

 9. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   1,000 บาท

 10. ผศ. ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์     1,000 บาท

 11. ผศ. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์     1,000 บาท

 12. อ. พวงผกา คงอุทัยกุล      1,000 บาท

 13. อ. มารศรี บัววราภรณ์      1,000 บาท

 14. อ. สุวัฒน์ บัววราภรณ์      1,000 บาท

 15. อ. อัธยา ภาดานุพงศ์      1,000 บาท

 16. คุณประทินทิพย์ อินทรวิเชียร    500 บาท

 17. อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง     1,000 บาท

 18. ผศ. องอาจ จิยะจันทน์     1,000 บาท

 19. รศ. เชียรศรี วิวิธสิริ       1,000 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

    อวยพร คราวันเกิด   พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
   ขอท่านสุข ทุกพลบกาล  จิตสราญ งานก้าวไกล
    ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว  อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
   มีธรรม ประจ�าใจ   จิตฤทัย ใสสุขสันต์
    อวยพร ให้ท่านมี   สุขภาพดี ทุกวี่วัน
   สิ่งดี ที่สร้างสรรค์   บังเกิดพลัน ทันใจจิต
    ด้วยรัก และศรัทธา   กล่าววาจา ฐานะมิตร
   ขอมี พลังจิต    รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. รศ. ดร. สกล พงศกร   2. คุณศรียา สุดสาย

3. คุณทรงศรี เฮงสุนทร   4. อ. ประยูร สะสม

5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์  6. อ. วรดี สิรพิทูร

7. ผศ. ดวงแข ค�าเพิ่มพูล  8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช

9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา 10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน

11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข   12. อ. มารศรี ตันติวงศ์

13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ  14. คุณวงจันทร์เพ็ญ วิรุฬห์สิงห์

15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 16. อ. น�้าทิพย์ มากชู

17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล  18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์  20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร

21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล

23. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์  24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง

25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ  26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย

27. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ   28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล

29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ    30. คุณนงคราญ หงษ์ทอง

31. คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ  32. คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
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33. รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่  34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์

35. อ. สมบัติ เทศน้อย   36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี

37. ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช  38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์

39. อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง  40. อ. ชมภร กมลสุทธิ

41. คุณมานิต ศรยุทธเสนี  42. คุณบรรจง แสงทอง

43. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ  44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ

45. ศ. ดร. ส�าเริง บุญเรืองรัตน์ 46. ผศ. พัชรา สุทธิส�าแดง

47. ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์    48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา

49. ผศ. องอาจ จิยะจันทน์  50. คุณล�าใย ประดับสี

51. รศ. ดร. อารี พันธ์มณี  52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย

53. รศ. ประณต เค้าฉิม   54. ผศ. วัลลดา สุขมาก

55. ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง   56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ

57. คุณภรณี วาจาสัตย์    58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์

59. อ. จ�าลอง ช่างต่อ   60. คุณสังเวียน รอดกร

61. คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร  62. อ. ถนัด แก้วเจริญไพศาล

63. คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ  64. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ

65. คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล  66. อ. กัญญา พานิชสกุล

67. อ. อ�าไพ อ�ารุงทรัพย์  68. ผศ.ประดิษฐ์ คุณรัตน์

69. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

70. ผศ. ดร. พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย  ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าสอน สมเด็จพระสังฆราช

ชีวิต

 มนุษย ์ที่แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ มีความรู้สูง ดังจะเห็น

ได้ว่า คนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานมากมาย สามารถรู้จักเปรียบ

เทยีบในความด ีความชัว่ ความควรท�าไม่ควรท�า รู้จักละอาย รู้จักเกรง รู้จัก

ปรับปรุงสร้างสรรค์ทีเ่รียกว่าวัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนา เป็นต้น แสดง

ว่ามีความดทีีไ่ด้สัง่สมมา โดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะ ส่องสว่างน�าทางชวีติ 

ถงึดงันัน้กย็งัมีความมืดทีม่าก�าบังจิตใจให้เหน็ผดิเป็นชอบ ความมืดทีส่�าคญั

นั้นก็คือ กิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลาย
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บอกเล่าเก้าสิบ : 10 ข้อตั้งใจในปีใหม่

     1. เลิกนินทา

     2. กินพอเพียง ไม่ทิ้งขว้าง

     3. แบ่งเวลาให้ผู้อื่น

     4. อ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้น

     5. ไปพบผู้ยากไร้แบบตัวต่อตัว

     6. ไม่ตัดสินผู้อื่น

     7. เป็นเพื่อนกับคนที่เห็นต่าง

     8. ยอมรับการผูกพัน เช่น การแต่งงาน

     9. วอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นนิสัย

     10. ท�าใจให้มีความสุข
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PM 2.5 คืออะไร 1

 PM2.5 คืออะไร?

 PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามี

ขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็ก

จนขนจมูกของมนุษย์ที่ท�าหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่

กระจายเข้าสู่ทางเดนิหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอืน่ๆ ในร่างกายได้ 

ตัวฝุ่นเป็นพาหะน�าสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก 

และสารก่อมะเร็งอื่นๆ

 สาเหตุที่ท�าให้เกิดฝุ่น PM2.5

 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่ง

ก�าเนิดใหญ่ๆ คือ

 แหล่งก�าเนดิโดยตรง ได้แก่ การเผาในทีโ่ล่ง การคมนาคมขนส่ง การ

ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต

 การรวมตัวของก๊าซอืน่ๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่ล้วน

เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), 

อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)

 อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5

 ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบ 

ให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมใน

ร่างกาย สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดย

แบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง

 1 ที่มา https://www.daikin.co.th/service-knowledge/pm-2-5/
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 ผลกระทบทางสุขภาพ

 1. เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้

 2. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น

 3. เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

 4. เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง

 5. เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด

 ผลกระทบทางผิวหนัง

 1. มีผื่นคันตามตัว

 2. ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง

 3. เป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ 

ขาหนีบ

 4. ท�าร้ายเซลล์ผิวหนัง ท�าให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย

 ระดับความรุนแรงของ PM2.5

 องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) 

ก�าหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับ

รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสีย

ชวิีตจากมลพิษทางอากาศมากถงึ 50,000 ราย ส่งผลไปถงึระบบเศรษฐกจิ 

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย

จากมลพิษทางอากาศนี้

 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

 ส�าหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่คุณภาพอากาศเร่ิมเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ สามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : 

AQI) ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของกรมควบคมุมลพษิ โดยประเทศไทยแบ่งดชันคีณุภาพ
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อากาศเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบ

ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ

AQI PM2.5 

(มคก./

ลบ.ม.)

คุณภาพ

อากาศ

สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน

0 - 

25

0 - 25 ดีมาก ฟ้า เหมาะส�าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่อง

เที่ยว
26 - 

50

26 - 

37

ดี เขียว สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่อง

เที่ยวได้ตามปกติ
51 - 

100

38 - 

50

ปานกลาง เหลือง สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

แต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หาก

มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ

ระคายเคืองตา ไม่ควรท�ากิจกรรมกลางแจ้ง

นาน
101 

- 

200

51 - 

90

เริ่มมีผลก

ระทบต่อ

สุขภาพ

ส้ม ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตา ไม่ควร

ท�ากิจกรรมกลางแจ้งนาน หรือใช้อุปกรณ์

ป้องกัน ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ 

แล้วมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจ

ล�าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ 

หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย 

ควรปรึกษาแพทย์
201 

ขึ้นไป

91 ขึ้น

ไป

มีผลกระ

ทบต่อ

สุขภาพ

แดง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุก

อย่างหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ

สูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ

จ�าเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษา

แพทย์
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สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย

 ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่

ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยใน

ระยะ 1-2 ปีมานี้ และประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในล�าดับต้นๆ ของเมือง

ที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) ซ่ึงสามารถดขู้อมูลนีไ้ด้จากแอปพลิเคชนั 

Air Visual

 แหล่งก�าเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ รถยนต์ 

การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต�่า ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 

เม่ือช่วงเดอืนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ กระทรวงคมนาคม ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกจิและสังคม กระทรวงอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร และส�านัก

นายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วน

ตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนัก

 อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายประลอง ด�ารงไทย 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น 

PM2.5 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า "การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง" พบว่าการลดใช้

เชื้อเพลิงจากโรงงาน การเผาในที่โล่งแจ้ง ท�าให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็

ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป

 แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

http://seniorclub.swu.ac.th 19

 สวมหน้ากากป้องกนัฝุ่น โดยหน้ากากทีส่ามารถป้องกนัฝุน่ PM2.5 ได้

ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย 

และบางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจได้ล�าบาก

กว่าปกติ

 หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น 

ซึ่งมักมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้าหาก

หาไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อน

ผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูไว้ด้านในก็ได้

 พยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเม่ือคุณภาพอากาศอยู่

ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจ�าเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น

ละอองเมื่ออยู่ข้างนอกอาคาร

 ใช้เคร่ืองฟอกอากาศ เนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจาก 

PM2.5 เสมอไป โดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการ

ที่มีผู้คนเข้าออกจ�านวนมาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อ

ให้หายใจในอาคารอย่างสบายใจ

 เคร่ืองฟอกอากาศ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เพราะใช้เทคโนโลยี 

Streamer ทีป่ล่อยประจพุลาสม่าด้วยอเิล็คตรอนความเร็วสูง และสามารถ

ฟอกอากาศได้ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ให้สิ่งเจือปนในอากาศเล็ดลอดเข้ามา ทั้ง

จากไวรัส แบคทเีรีย เชือ้รา ซ่ึงจะช่วยให้อากาศบริสทุธิ ์เหมาะกบัคนป่วย

โรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ

 ทีส่�าคัญ เคร่ืองฟอกอากาศมีรุ่นทีส่ามารถตรวจจบัฝุน่ได้ถงึ 6 ระดบั 

รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศจะสามารถช่วยลด

ความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ
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ดื่มนมเวลาไหน ? 2

 หลายๆ คนคงรู้กนัอยูแ่ล้วว่าการดืม่นมมีประโยชน์ จะดืม่นมเวลาไหน

เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะนมประกอบไปด้วย โปรตีน ไขมัน น�้าตาลใน

นม หากดื่มไม่เป็นเวลาอาจจะท�าให้เกิดอาการท้องอืด หรือท�าให้น�้าหนัก

เพิ่มได้ วันนี้เรามีทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการดื่มนมให้ได้ผล ที่ช่วยให้

สุขภาพดีไม่รู้ตัวมาบอกกัน

 05.00 - 07.00 น. ส�าหรับสาวๆ ที่ต้องเดินทางไกลการตื่นเช้า

มืดอาจไม่ใช่ข้อเสียเสมอไป ถ้าสาวๆ ตื่นมาดื่มนมเปรี้ยวช่วงเวลา 05.00 

-07.00 จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดี เพราะเป็นเวลาที่ล�าไส้ใหญ่ก�าลัง

ท�างาน การดื่มนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์จะท�าให้ระบบขับถ่ายท�างานได้ดีขึ้น

 07.00 - 09.00 น. การรับประทานข้าวเช้าคอืส่ิงส�าคัญ และถ้าหาก

ดื่มนมตาม จะท�าให้เรามีพลังงานในการท�างานเพิ่มขึ้น แค่สาวๆ ดื่มนม

พาสเจอร์ไรส์ หรือมอลต์ หลังจากรับประทานม้ือเช้าไปแล้วจะช่วยกระตุ้น

การท�างานของกระเพาะค่ะ

 09.00 - 12.00 น. พักเบรกก่อนไปรับประทานอาหารกลางวันด้วย

การทานโยเกิร์ตไขมันต�่า เพื่อกระตุ้นสมองในเรื่องความจ�า และยังท�าให้

อิ่มท้อง ท�าให้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณไม่มากเกินไป และยัง

ท�าให้น�้าหนักลดได้ด้วยนะคะ

 12.00 - 15.00 น. ส�าหรับมื้อกลางวันที่สาวๆ รับประทานเยอะจน

แน่นท้อง อาจจะท�าให้โรคต่างๆ ตามมา ให้สาวๆ ดื่มนมเปรี้ยว 0% หลัง

อาหาร จะช่วยให้ล�าไส้เล็ก ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

 2 ที่มา https://women.trueid.net/detail/m0YwoyqVJxmE



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

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

 15.00 - 17.00 น. เวลาที่ใกล้จะเลิกงานเป็นช่วงที่ร่างกายเหนื่อย

ล้าจากการท�างาน และเป็นเวลาของกระเพาะปัสสาวะ การดื่มนมเปรี้ยว

รสผลไม้จะช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย จะช่วยลดการเกดิกระเพาะ

ปัสสาวะอักเสบได้ด้วยนะคะ

 17.00 - 21.00 น. หลังเลิกงานเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพักผ่อน

จากความเหนื่อยล้า การดื่มนมที่มีวิตามิน C และ E แทนอาหารเย็นหลัง

จากออกก�าลังกาย จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและหัวใจได้ดี

 21.00 - 23.00 น. ก่อนนอนก็ต้องบ�ารุงร่างกายกันหน่อย เพราะ

การนอนคือเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ การดื่มนมจืดอุ่นๆ ก่อน

นอนจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น หลับง่าย และเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายฟื้นฟู

แคลเซียมได้ดีที่สุด
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บะหมี่หนึ่งชาม

 เรื่องราวต้องย้อนหลังไปนานโข ในร้านบะหมี่ชื่อ ฮอกไกเต เมืองซับ

โปโร คนญ่ีปุ่นมักถอืเป็นธรรมเนยีมปฏิบัติ ต้องกนิบะหม่ีในคนืส่งท้ายปีเก่า

ร้านบะหมี่ทุกร้านจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน

 ในคืนอันหนาวเหน็บที่หิมะก�าลังโปรยปราย หลังสี่ทุ่มไปแล้ว ถนน

เร่ิมเงียบ ลูกค้าแทบไม่เหลือแล้ว เจ้าของร้านฮอกไกเตเป็นผูใ้หญ่ใจด ีเมีย

เจ้าของร้านพูดเก่ง เป็นกันเอง พอลูกค้าหมดร้าน ก็เตรียมตัวปิดร้าน

 แต่แล้วประตูร้านก็ถูกเปิดออก

 ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมเด็กผู้ชายสองคน เด็กอายุประมาณ 

9 ขวบกับ 10 ขวบ เด็กทั้งสองแต่งตัวด้วยชุดพละของโรงเรียนส่วนผู้หญิง

สวมเสื้อคลุมค่อนข้างหลวมและล้าสมัย

 "เชิญนั่งครับ" เจ้าของร้านเชิญชวน

 "ขอสั่งบะหมี่สักชามได้ไหมคะ" ผู้หญิงออกอาการเกรงใจ

 "ได้สิครับ จัดให้เดี๋ยวนี้ เชิญนั่งครับ" ทั้งสามถูกเชิญไปนั่งยังโต๊ะ

เบอร์ 2

 ปรกติบะหม่ีชามหนึ่งจะใช้เส้นบะหม่ีจ�านวนหนึ่งก้อน เจ้าของร้าน

ใจดีแอบเพิ่มไปให้อีกครึ่งก้อน ทั้งสามไม่รู้หรอกว่าได้เส้นบะหมี่เพิ่ม รวม

ทั้งเมียเจ้าของร้านก็ไม่รู้เช่นกัน พี่น้องต่างกินด้วยความเอรด็อร่อย คนน้อง

คีบบะหมี่ให้แม่ บอกว่า

 "อร่อยนะครับ แม่กินเยอะหน่อย" พอกินเสร็จจ่ายค่าบะหมี่ไป 150 

เยน

 "อร่อยมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะ"
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 "ขอให้โชคดี มีความสุขตลอดปีใหม่นะครับ" เจ้าของร้านทั้งสอง

อวยพรส่งท้าย

 เวลาผ่านไปไวยิ่งนัก วันส่งท้ายปีเก่าก็วนมาอีกรอบ ร้านฮอกไกเต

ก็ยังเนืองแน่นไปด้วยลูกค้า เลยสี่ทุ่มไปแล้ว ลูกค้าหมดร้าน ก�าลังจะปิด 

หญิงวยักลางคนพร้อมลูกชายทัง้สองกผ็ลักประตูเข้ามา เมียเจ้าของร้านจ�า

เสื้อคลุมเก่าๆ ตัวนั้นได้ เป็นลูกค้าชุดสุดท้ายของปีที่แล้ว

 "ขอบะหมี่สักชามนะคะ" คนเป็นแม่สั่งอย่างเกรงใจเหมือนเดิม

 "เชิญนั่งเลยค่ะ"

 แล้วแม่ลูกทั้งสามก็ถูกเชิญไปโต๊ะเบอร์ 2 เหมือนเดิม

 พอเจ้าของร้านเริ่มลวกบะหมี่ เมียเดินเข้ามากระซิบข้างหู

 "ท�าบะหมี่ให้เขาสามชามเลยดีไหม?"

 "ไม่ได้หรอก ถ้าท�าอย่างงั้นเขาก็เขิน คงไม่กล้ารับ" ผัวตอบพร้อม

หยิบเส้นบะหมี่เพิ่มไปอีกครึ่งก้อนเหมือนเดิม

 "เออ เห็นเซ่อๆ ซ่าๆ แท้จริงจิตใจก็ดีใช้ได้นี่" เมียแซวผัวก่อนยก

บะหมี่ชามใหญ่ไปเสิร์ฟ

 ทัง้สามกนิด้วยความเอร็ดอร่อย ชมไม่ขาดปาก "โชคดจัีงทีไ่ด้มีโอกาส

กินบะหมี่อร่อยของร้านฮอกไกเต"

 "หวังว่าปีหน้าคงได้มาอีก" พี่น้องสื่อสารกันอย่างสุขใจ จ่ายเงนิ 150 

เยนหลังกินเสร็จ

 "ขอให้โชคดมีีสุขตลอดปีใหม่นะ" เจ้าของร้านทัง้สองอวยพรปีใหม่ส่ง

ท้ายพร้อมรอยยิ้ม

 วันส่งท้ายปีเก่าก็เวียนมาอีกรอบเป็นปีที่สาม พอเลยเวลาสี่ทุ่ม เมีย

เจ้าของร้านก็เอาป้าย ‘จอง’ เล็กๆ ไปไว้บนโต๊ะเบอร์ 2 ด้วยค่อนข้างแน่ใจ
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ว่าจะได้ต้อนรับสมาชิกครอบครัวนี้เหมือนเดิม

 ไม่นานนกัทัง้สามแม่ลูกกเ็ดนิเข้ามาในร้านเหมือนปีทีแ่ล้ว ลูกชายคน

โตใส่ชุดนักเรียนมัธยม น้องชายใส่เสื้อแจ็คเก็ตของพี่ชายเมื่อปีที่แล้ว ส่วน

แม่ก็ยังคงใส่เสื้อคลุมตัวเก่าเหมือนเดิม

 "เชิญนั่งค่ะ ...เชิญค่ะ" ต้อนรับด้วยอัธยาศัยอย่างดี

 "เออ ขอรบกวนสั่งบะหมี่สองชามนะคะ" แล้วทั้งสามก็ถูกเชิญไปนั่ง

โต๊ะเบอร์ 2 ที่ตั้งใจจองไว้ให้

 ทั้งสามนั่งกินบะหมี่ด้วยรอยยิ้มและความสุข เจ้าของร้านทั้งสองยืน

อยู่หลังเค้าเตอร์ก็พลอยยินดีกับรอยยิ้มของพวกเขา

 "ลูกของแม่ทั้งสองคน วันนี้แม่ต้องขอบใจลูกทั้งสอง"

 "ท�าไมต้องขอบใจพวกเราครับ?"

 "คืออย่างง้ี พ่อที่จากพวกลูกไปตอนเกิดอุบัติเหตุรถยนต์คร้ังนั้น 

เนือ่งจากพ่อเป็นผูท้�าให้มีผูค้นบาดเจบ็ทัง้หมดถงึแปดคน แต่บริษทัประกนั

ไม่สามารถจ่ายให้หมด เพราะเกินวงเงินประกัน

หลายปีมานี้ แม่ต้องน�าเงินไปชดใช้เดือนละห้าหมื่นเยน"

 "เรื่องนี้พวกเรารู้หมดแล้ว"

 "ความจริงแม่ต้องส่งเงินครบงวดสุดท้ายในอกีสามเดอืนข้างหน้า แต่

วันนี้แม่ก็จ่ายครบไปหมดแล้ว"

 "จริงหรือครับ แม่?"

 "จริงสิจ๊ะ ตลอดปีที่ผ่านมา พี่ได้ท�าหน้าที่ส่งหนังสือพิมพ์อย่างขยัน

ขันแข็ง ส่วนน้องก็ต้องจ่ายตลาดซ้ือกับข้าวหุงหาอาหารทุกวัน ท�าให้แม่

สามารถทุ่มเทเต็มที่กับงาน วันนี้บริษัทให้เงินรางวัลเป็นโบนัสพิเศษแก่แม่ 

แม่จึงเอาไปจ่ายหนี้จนหมด"
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 "ดีเลยครับ แม่ แต่ต่อนี้ไปผมก็ยังจะคงท�าหน้าที่ท�าครัวเหมือนเดิม"

 "ส่วนผมก็จะท�าหน้าที่ส่งหนังสือพิมพ์ต่อไปเหมือนเดินครับ"

 "ขอบใจพวกเธอมาก ลูกๆ ที่น่ารักของแม่"

 "แม่ครับ พวกเรามีความลับเร่ืองหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกแม่ เม่ือกลาง

เดือนที่แล้ว โรงเรียนน้องเขาเชิญประชุมผู้ปกครอง คุณครูประจ�าชั้นของ

น้องแนบจดหมายมาอีกฉบับ บอกว่าเรียงความของน้องเร่ืองหนึ่งถูกคัด

เลือกเป็นตัวแทนของซัปโปโร ที่จะถูกส่งไปประกวดระดับประเทศ วันนั้น

ผมเห็นแม่ยุ่งกับงานมาก ผมเลยถือวิสาสะไปประชุมแทน"

 "ดีแล้วลูก ขอบใจมาก"

 "หัวข้อของเรียงความชื่อ (เป้าหมายในชีวิตฉัน) น้องเขาเอาบะหมี่

หนึ่งชามเป็นเนื้อเร่ือง น้องเล่าเร่ืองถึงการเสียชีวิตของพ่อ ทิ้งหนี้สินจาก

อุบัติเหตุไว้มากมาย แม่ต้องท�างานหนักมากมาใช้หนี้ ส่วนผมก็ต้องไปส่ง

หนงัสือพมิพ์ แล้วยงัเล่าถงึบรรยากาศทีพ่วกเราสามแม่ลูกร่วมกนักนิบะหม่ี

หนึ่งชามในคืนส่งท้ายปี

 “แม้เราจะสั่งแค่บะหม่ีเพียงชามเดียว แต่คุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านก็

ใจดีมาก ยังอวยพรให้พวกเรามีความสุขในปีใหม่

 “เหมือนเป็นการให้ก�าลังใจแก่พวกเราสู้ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง อีก

ไม่ช้าหนี้สินที่ค้างคาก็คงจะหมดไป"

 "น้องเขาเขยีนว่าเขาอยากเปิดร้านบะหม่ีเม่ือโตข้ึน เขาจะท�าบะหม่ีที่

อร่อยที่สุด และจะขอบคุณและอวยพรลูกค้า ขอให้สู้ ขอให้มีความสุขทุกๆ

คน"

 ผัวเมียเจ้าของร้านทั้งสองต้องรีบก้มตัวลงหลังเคาน์เตอร์ ต่างเอา

ผ้าเช็ดหน้าของตนเช็ดน�้าตาที่ไหลออกมากด้วยความตื้นตัน



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26

 "น้องเราต้องขึ้นไปอ่านเรียงความบทนั้นต่อหน้านักเรียนและผู ้

ปกครองทั้งหมด ทุกคนได้ปรบมือให้ด้วยเสียงดังกึกก้องเม่ือน้องอ่านจบ

แล้ว ครูก็ให้ผมขึ้นไปพูดต่อในฐานะผู้ปกครอง"

 "อุ้ย แล้วลูกท�ายังไง?"

 "มันกระทันหันมาก และผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ก็เลยเริ่มด้วย

ค�าขอบคณุเพือ่นๆ ของน้องทีเ่อน็ดนู้องมาตลอด แต่เพราะน้องมีภาระกจิที่

ต้องรีบกลบับ้านไปท�าครัวท�างานบ้าน เลยไม่ค่อยมีเวลาร่วมงานกลุ่ม รู้สึก

จะเป็นการเอาเปรียบเพือ่นๆ ต้องขออภัยหากนัน่คือความยุง่ยากทีไ่ด้ก่อไว้

 “เห็นน้องอ่านเรียงความเรื่อง ‘บะหมี่หนึ่งชาม’ แล้ว ผมไม่มีวันลืม

ความรู้สึกของคณุแม่ทีมี่ปัญญาส่ังแค่บะหม่ีชามเดยีวส�าหรับพวกเราสามคน 

พวกเราพ่ีน้องจะไม่มีวันลืมความรู้สึกอันนี้ พวกเราสองพ่ีน้องจะพยายาม

ต่อไปให้ดีที่สุด

 “สัญญาว่าจะช่วยกันดูแลคุณแม่อย่างดี และผมขอรบกวนฝากน้อง

ชายผมไว้กับเพื่อนๆ ด้วยครับ"

 แม่ลูกทั้งสามยื่นมือมาประสานกัน แม่ตบบ่าลูกทั้งสองเบาๆ 

บรรยากาศดีกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา หลังจ่ายเงินค่าบะหมี่ 300 เยนเสร็จ 

พร้อมค�าขอบคุณ 

 เจ้าของร้านทั้งสองรีบอวยพรเหมือนเดิม "สุขสันต์ตลอดปีใหม่นะ"

 ปีถดัมา ใกล้เวลาส่ีทุม่ ป้าย ‘จอง’ ถกูน�าไปวางไว้โต๊ะเบอร์ 2 เหมือน

เดิม แต่ปีนี้แม่ลูกทั้งสามไม่ได้ปรากฏตัว และปีถัดๆ มา ก็ไม่เคยปรากฏ

ตัวอีกเลย

 ร้านบะหมี่ฮอกไกเต ก็ยังขายดีเหมือนเดิม ร้านได้ตกแต่งใหม่หมด

ทั้งร้าน โต๊ะเก้าอี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งร้าน ยกเว้นโต๊ะเก้าอี้ชุดเบอร์ 2 ยัง
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คงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกอย่าง

 "นี่มันเรื่องอะไรกัน?"

 ลูกค้าเกือบทุกคนสงสัยเกี่ยวกับโต๊ะเบอร์ 2 จนเจ้าของร้านต้องเล่า

เรื่อง ‘บะหมี่หนึ่งชาม’ ให้ฟัง โต๊ะเบอร์ 2 ที่โดดเด่นอยู่กลางร้าน จึงกลาย

เป็นสัญลักษณ์ของก�าลังใจแก่ทุกคนที่พบเห็น

 ไม่แน่ สักวันในอนาคต โต๊ะเบอร์ 2 อาจได้ต้อนรับพวกเขาอีกครั้ง 

เจ้าของร้านแอบหวังลึกๆ

 โต๊ะเบอร์ 2 กลายเป็น ‘โต๊ะแห่งความโชคดี’

 บางคนต้ังใจเดินทางมาเพื่อขอดูโต๊ะตัวนี้ มีนักเรียนยอมเข้าแถวรอ

เพื่อนั่งโต๊ะตัวนี้ คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเป็นพิเศษเมื่อได้นั่งโต๊ะตัวนี้

 แล้ววันส่งท้ายปีก็เวียนมาถึงอีกรอบ

 หลายปีที่ผ่านมา ร้านฮอกไกเตกลายเป็นที่ชุมนุมของชาวร้านค้า

ละแวกใกล้เคียง นอกจากมาร่วมกันกินบะหม่ีเป็นการส่งท้ายปีแล้ว ยัง

ช่วยกันน�ากับข้าวกับปลามาแบ่งกันกิน มาชุมนุมกันเพื่อรอฟังเสียงระฆัง

วัดเคาะต้อนรับปีใหม่ ยกเว้นโต๊ะเบอร์ 2 ที่มีแต่ป้าย ‘จอง’ วางไว้

 แต่ยังคงว่างเปล่าเหมือนทุกปีที่ผ่านมา!

 เวลาสี่ทุ่มครึ่ง ประตูร้านถูกผลักออก ชายหนุ่มสองคนเดินเข้ามาใน

ร้าน ใส่สูทเรียบร้อยดูดีมีราศี มีเสื้อโค้ทพาดไว้ที่มือ ทุกคนในร้านหันไป

มองด้วยความต่ืนเต้นเพราะคาดหวังไว้ แต่เม่ือเห็นแค่คนหนุ่มเพียงสอง

คน ความตื่นเต้นก็พาลหายไป

 เมียเจ้าของร้านก�าลังจะบอกว่า "ขอโทษค่ะ ร้านเต็มหมดไม่มีที่นั่ง

แล้ว"

 ทันใดนั้น ก็มีผู้หญิงค่อนข้างสูงวัยในชุดประเพณีของชาวญี่ปุ่น ก้าว
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เข้ามาในร้านพร้อมยืนอยู่ตรงกลางของหนุ่มทั้งสอง ทุกคนในร้านเริ่มเงียบ

อีกครั้ง ก่อนที่หล่อนจะพูดออกมาอย่างเบาๆ ว่า

 "ขอโทษค่ะ ขอบะหมี่สามชามได้ไหมคะ?"

 เมียเจ้าของร้านมีสีหน้าตกใจ สิบกว่าปีที่แล้ว หล่อนพยายามนึก

ทบทวนภาพสามแม่ลูกในอดีต มาเปรียบเทียบกับสามแม่ลูกที่ยืนอยู่ตรง

หน้าในตอนนี้ มันใช่หรือ?

 คุณลุงเจ้าของร้านที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ ก็ตกใจพร้อมกับชี้มือไปที่

พวกเขา "พวกคุณ พวกคุณ"

 หนึ่งในชายหนุ่มเห็นเจ้าของร้านทั้งสองตกใจจนพูดไม่ออก เลยบอก

ว่า "พวกเราแม่ลูกสามคนเคยมาส่ัง ‘บะหม่ีหนึ่งชาม’ เม่ือสิบส่ีปีที่แล้ว 

ด้วยก�าลังใจจากบะหมี่ชามนั้น และค�าอวยพรของคุณลุงคุณป้า เราสาม

คนแม่ลูกจึงมุ่งสู้ชีวิตไม่เคยท้อถอยจนทุกวันนี้"

 "หลังจากปลดหนีเ้รียบร้อยแล้ว พวกเราย้ายไปอยูบ้่านคณุยายทีเ่มือง

เกียวโต ปีนี้ผมเรียนจบหมอเรียบร้อยแล้ว ก�าลังท�าหน้าที่แพทย์ฝึกหัดใน

แผนกกมุารเวชทีโ่รงพยาบาลเกยีวโต แล้วปีหน้าผมจะย้ายมาประจ�าทีน่ีท่ี่

โรงพยาบาลซัปโปโรครับ"

 "วันนี้ผมมาเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลซัปโปโรตามมารยาท เสร็จแล้ว

พวกเราได้ไปเคารพหลุมศพคุณพ่อที่สุสาน และนี่คือน้องผมที่เคยตั้งเป้า

หมายไว้ว่าจะเปิดร้านขายบะหม่ี แต่ตอนนี้น้องผมท�างานที่ธนาคารใน 

เกยีวโต เราปรึกษากนัว่าจะพาคณุแม่แวะมาเยีย่มเยอืนร้านบะหม่ีฮอกไกเต 

อีกครั้ง มาสวัสดีทักทายคุณลุงคุณป้า พร้อมกับจะขอลิ้มรสบะหมี่ที่อร่อย

ที่สุดในชีวิตสักสามชาม"

 ผัวเมียเจ้าของร้านทั้งสองน�้าตาคลอเบ้า ท�าอะไรไม่ถูกแล้วในตอนนี้ 
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กลับกลายเป็นเพื่อนบ้านคนขายผักมีสติดีกว่า รีบตะโกนขึ้นว่า

 "จะช้าอยูท่�าไม โต๊ะเบอร์ 2 ทีต้ั่งป้าย ‘จอง’ มาเป็นสิบๆปีแล้ว ไม่ใช่

เพื่อรอต้อนรับพวกเขาเหรอ รีบต้อนรับแขกเร็ว"

 พอได้สติ เมียเจ้าของร้านรีบตะโกนเชื้อเชิญแขกด้วยเสียงที่ตื้นตัน

 "เชิญค่ะ เชิญโต๊ะเบอร์ 2 เลยค่ะ บะหมี่สามชาม"

 ผัวรีบเช็ดน�้าตา

 "ครับ บะหมี่สามชาม ได้เดี๋ยวนี้"

• • • • •

 ก�าลังใจจากเจ้าของร้าน แม้จะเป็นเส้นบะหม่ีเพียงก้อนสองก้อนที่

แถมให้ กับค�าอวยพรที่มาจากใจจริงของคนทั้งสอง

กลับสามารถสร้างก�าลังใจให้กบัคนทีก่�าลังทกุข์ระทมอยูก้่นเหว ให้เป็นแสง

สว่างสู้ชีวิตต่อไป

 อย่าดหูม่ินก�าลังใจทีเ่ราหยบิยืน่ให้คนอืน่ อาจเป็นเพราะก�าลังใจจาก

ใจจริงของเรา แต่สามารถเป็นแสงสว่างน�าทางให้ผู้อื่น

 เพราะฉะนั้น อย่าตระหนี่ความรักความหวังดีที่เรามีต่อคนอื่น จง

แสดงออกไปด้วยความจริงใจ แม้อาจเป็นแค่แสงริบหร่ีในคืนอนัหนาวเหนบ็ 

แต่มันคอืความอบอุน่และแสงสว่างทีแ่ท้จริงทีม่นษุย์เราควรมอบให้กนัด้วย

ความรักและห่วงใย

ห้องสมุดฟลิ้นท์ " ข จ ร ศั ก ดิ์ " แปลและเรียบเรียง
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คนที่รวยที่สุด

 เมื่อบิล เกตส์โด่งดัง และได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดของโลก มีคน

ถามเขาว่า “ในโลกนี้มีใครที่รวยกว่าคุณบ้างไหม?”

 “มีสิ ผมรู้จักคนที่รวยกว่าผมคนหนึ่ง” บิลตอบ

 ท่ามกลางสีหน้าที่สงสัยใคร่รู้ของผู้ฟัง บิล เกตส์เล่าว่า...

 สมัยที่เขายังไม่รวย และไม่ดัง เขาเดินทางผ่านสนามบินในนิวยอร์ค 

ตอนจะเดนิออกจากสนามบิน เหน็ร้านขายหนงัสอืพิมพ์เล็กๆ เลยคิดจะซ้ือ

หนงัสือพมิพ์สักฉบับหนึง่ พอรับหนงัสือพมิพ์มาจากคนขายแล้ว กน็กึขึน้ได้

ว่าตัวเองไม่มีธนบัตรย่อย หรือเศษเหรียญในกระเป๋าเลย จึงคิดว่าไม่ซื้อดี

กว่า แล้วส่งหนังสือพิมพ์คืนให้คนขาย บิลบอกเขาว่าไม่มีแบงค์ย่อย คน

ขายกลับบอกว่า “เอาไปเถอะ ผมให้ฟรี” เขายืนยันให้บิลรับหนังสือพิมพ์

ไว้ บิลจึงรับมา

 ช่างบังเอิญจริงๆ อีกสองสามเดือนต่อมา บิลไปลงที่สนามบินเดิมอีก 

แล้วก็ไม่มีเงินสดย่อยจะซื้อหนังสือพิมพ์อีก คนขายยังเสนอให้หนังสือพิมพ์

ฟรีเหมือนเดิม บิลปฏิเสธ และบอกเขาว่าไม่มีแบงค์ย่อยเหมือนครั้งก่อน 

คนขายกลบับอก “คุณรบัไปเถอะ ค่าหนังสอืพิมพ์ฉบบันี้ถือว่าเอาจากส่วน

ก�าไรของผมวันนี้ ผมไม่ขาดทุนหรอก” ผมรับหนังสือพิมพ์มาฟรีอีกครั้ง

 19 ปีผ่านไป บิล เกตส์เป็นคนดงัแล้ว และคดิถงึคนขายหนงัสือพมิพ์

คนนั้นขึ้นมา จึงพยายามตามหาเขาถึงเดือนครึ่ง จนพบตัวบิลถามเขาว่า 

“คุณรู้จักผมไหม?” “รู้จักสิ ท่านคือบิล เกตส์”

 บิลถามเขาต่อ “คุณจ�าได้ไหมว่าเคยให้หนังสือพิมพ์ผมฟรี?”

 คนขายตอบ “จ�าได้ ผมให้หนังสือพิมพ์ท่านฟรีสองคร้ัง” บิลบอก
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เขาว่า “ผมอยากตอบแทนสิ่งที่คุณให้ผมเมื่อก่อนนั้น บอกผมได้เลยว่าคุณ

อยากได้อะไรในชีวิต ผมยินดีให้คุณทุกอย่าง”

 คนขายบอกว่า “ท่านคิดว่าท�าอย่างนี้แล้ว ท่านจะให้ผมได้เทียบเท่า

ที่ผมเคยให้ท่านหรือ?”

 “ท�าไมล่ะ?” บิลถาม

 เขาตอบว่า “ตอนที่ผมให้ท่าน ผมเป็นแค่คนขายหนังสือพิมพ์จนๆ

คนหนึ่ง แต่ท่านพยายามจะให้ผม ตอนที่ท่านเป็นคนรวยที่สุดในโลกแล้ว 

ท่านจะเทียบกับผมได้อย่างไร?”

 “วันนั้นแหละที่ผมเข้าใจว่าคนขายหนังสือพิมพ์รวยกว่าผม เพราะ

เขาไม่ได้รอให้รวยเสียก่อน ถึงค่อยคิดช่วยคน” บิลสรุป

 เราจึงต้องเข้าใจว่า คนที่รวยจริงๆ คือคนที่มีหัวใจที่ร�่ารวย ไม่ใช่คน

ที่มีเงินมากๆ เพราะในการช่วยเหลือผู้อื่น เราต้องมีหัวใจที่ร�่ารวยจริงๆ
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ความรัก

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย ์3

     ความรัก ไม่ต้องการ แค่วันเดียว

    ความรัก ไม่ต้องเกี่ยว กับวันไหน

    ความรัก ไม่ต้องมี เวลาใด

    ความรัก ไม่ต้องใช้ ให้ใครชี้

     ความรัก ไม่ต้องมี ข้อวิจารณ์

    ความรัก ไม่ต้องการ การกดขี่

    ความรัก ไม่ต้องให้ ใครตราตี

    ความรัก ไม่ต้องมี เส้นพรมแดน

     ความรัก ไม่ต้องรอ ข้อพิสูจน์

    ความรัก ไม่ต้องพูด ตามแบบแผน

    ความรัก ไม่ต้องการ สิ่งตอบแทน

    ความรัก ไม่ต้องแค่ หัวใจคน

     ความรัก ไม่ต้องการ การเป็นต่อ

    ความรัก ไม่ต้องรอ ขอเหตุผล

    ความรัก ไม่ต้องย�้า ความมีจน

    ความรัก ไม่ต้องทน ที่จะรัก

 3 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์


