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"แม่ส่วนตัว"
โดย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จริงอยู่ ข้าพเจ้ามีแม่ที่มีคุณธรรมตรงกับพุทธภาษิต ที่ยกขึ้นข้างต้น
ทุกประการ แต่ท่านมีต�ำแหน่ง เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ซึ่งหมายความว่า ท่านเป็น "แม่" ของคนทั้งชาติ แล้วก็เป็นแม่
"ส่วนตัว" ของข้าพเจ้าด้วย ท�ำให้เขียนเรื่องยากขึ้นอีก ทางที่ดีก็เลือก
ลักษณะอะไรเด่นๆ มาพูดสักอย่างเดียวคิดดูแล้วตกลงว่าจะเขียนถึงท่าน
ในแง่เป็นบุพพาจารย์หรือเป็นครูคนแรก
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คุณยายเล่าให้ฟังเสมอว่า ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จแม่กับน้า
โปรดปรานการเล่นครูนกั เรียนกับเด็กทีบ่ า้ น โดยท่านจะเป็นครูและให้เด็ก
คนอื่น เป็นนักเรียน สมเด็จแม่ทรงมีวิธีการสอนหนังสือ ที่ดีอยู่แล้ว เด็กๆ
ทั้งหลายจึงชอบเป็นลูกศิษย์ท่านกัน จนกระทั่งน้าร้องไห้เพราะไม่มีใครไป
โรงเรียนของน้า ร้อนถึงคุณยายต้องมาเป็นตระลาการตัดสินคดีให้แบ่งเด็ก
ไปเข้าโรงเรียนของน้าบ้าง เมื่อการเป็นเช่นนี้ ก็ไม่เป็นการยากส�ำหรับท่าน
เลยในการที่จะสั่งสอนและสอนหนังสือลูกๆ ด้วยพระองค์เอง ตอนเล็กๆ
ท่านสอนให้พับกระดาษ เขียนรูปและท�ำการฝีมือ ต่างๆ โดยถือแนวว่าคน
เราไม่ควรปล่อยเวลา ว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ ถ้าเรานั่งดูทีวี วันเสาร์
อาทิตย์เฉยๆ โดยมือไม้ไม่ได้ท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นโดนกริ้ว
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

http://seniorclub.swu.ac.th

3

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2563

สังคมในแวดวง มศว
มศว โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดกิจกรรมวันถวายพระพร
เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญ พระชนมพรรษา 88
พรรษา ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ดังก�ำหนดการ
08.00 น. ลงทะเบียน
08.30 น. อธิการบดี เปิดกรวยดอกไม้ธปู เทียนแพ วางพุม่ ดอกไม้
และกล่าวถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดดีพระแม่ไทย
- ผู้บริหารและผูร่วมงาน ร่วมวางพวงมาลัย
- มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดิโด “สิ่งที่อยากท�ำให้แม่
พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”
- ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- ชมนิทรรศการ “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
- ชมสื่อวิดิทัศน์  “อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม”
- ชมคลิปวีดิโอ ผู้ชนะการประกวด “สิ่งที่อยากท�ำให้แม่ พร้อมบอก
รักแม่ในแบบของคุณ”
หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้า
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กันยายน วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากร
รักษ์ โทร 081489 5501
เนือ่ งจากไวรัสโคโรน่า 19 เริม่ ระบาดตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ชมรมฯ จึงแจ้งงดการประชุมประจ�ำเดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายนกรกฎาคม และเริ่มประชุมในเดือนสิงหาคม จดหมายข่าวเดือน เมษายน
พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม จะทยอยจัดส่งรูปเล่มให้สมาชิก
ต่อไป
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2) ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ที่ได้รับแต่งแต่งเป็นคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา โดยมีขอบเขตงานด้านการศึกษา : กลไกและระบบ
การผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบ
คุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา
หลักสูตร ต�ำรา และเทคโนโลยีทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่างๆ
ในการปฏิรูปการศึกษา การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ การสอนแบบสื่อทางไกล
ชมรมฯ ยกเลิก การจัดไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
http://seniorclub.swu.ac.th
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เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี และ
ร่วมกิจกรรม รับน้องใหม่วัยเกษียณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน
2563 ณ ประชุมชัน้ 2 อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ งฯ ค่าลงทะเบียน
คนละ 200 บาท (ยกเว้นน้องใหม่) ดังมีก�ำหนดการต่อไปนี้
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00-09.15 น. ประธานชมรมฯ สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2562
09.20-10.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การกดจุดเพื่อ
ผ่อนคลาย โดย ผศ.สุพิน ทองธานี
10.00-12.30 น. การบรรยาย เรื่อง กินอยู่อย่างไรต้านโรคภัย โดย
อาจารย์ไกร มาศพิมล
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 น. สันทนาการ
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันพฤหัสบดี
ที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องจัดเลีย้ ง ชัน้ 1 อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ และจะน�ำเงินที่เหลือจากการท�ำบุญบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่
เห็นสมควร
ชมรมฯ ขอบคุณ รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ที่มอบ
กระดาษจ�ำนวน 10 รีม เพื่อจัดพิมพ์จดหมายข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
6
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ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1.
2.
3.
4.

อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
รศ. ดร. ประสงค์  รายณสุข
รศ. เกษร  พะลัง
รศ. ดร. ลาวัลย์  พลกล้า

http://seniorclub.swu.ac.th
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บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนสิงหาคม
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				อวยพร คราวันเกิด			
			ขอท่านสุข ทุกพลบกาล		
				ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว		
			 มีธรรม ประจ�ำใจ			
				อวยพร ให้ท่านมี			
			 สิ่งดี ที่สร้างสรรค์			
				ด้วยรัก และศรัทธา			
			 ขอมี พลังจิต				
										

พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
จิตสราญ งานก้าวไกล
อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
จิตฤทัย ใสสุขสันต์
สุขภาพดี ทุกวี่วัน
บังเกิดพลัน ทันใจจิต
กล่าววาจา ฐานะมิตร
รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
31. อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. ดร. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
32. อ. อุรุพีร์  ปัญจะ

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.

51.
53.
55.
57.
59.

ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
รศ. เวธนี  กรีทอง
ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
อ. พรรณิภา  สันติพงษ์
อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์
รศ. ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ

ผศ. ชัยพร  แผ่แพทยคุณ
คุณสุชาดา  แสงทอง
อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
คุณประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
คุณคนธา  พฤกษมาศน์

34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

52.
54.
56.
58.

ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
คุณประภาศรี  บุนนาค
อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
รศ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
คุณมาลี  สอนดา
อ. พรพิมล  ประสงค์พร

อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
คุณจารุพร  มีวันดี
คุณสุนี  เหล่ารัตนเวช
คุณจ�ำรูญ  เลียบใย

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโสที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน
90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

http://seniorclub.swu.ac.th
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100 ค�ำสอน สมเด็จพระสังฆราช
คนดี
คนทีท่ ำ� ดี ไม่นอ้ ย เป็นทุกข์เพราะการท�ำดีของตน ทีไ่ ม่กล้าจะท�ำดี
ก็มี แต่คนท�ำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าว ก็เพราะยังท�ำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจ
ของตนเอง จิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบจาก
คนทั้งหลาย หากได้เล็งเห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้น เป็นเรื่องของโลก
ถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่น
การปฏิบัติท�ำจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้ เป็นการสร้างความดีให้แก่
จิตใจ เป็นตัวความดีทเี่ ป็นแก่นแท้ของความดีทงั้ หลาย ซึง่ จะป้องกันความ
ทุกข์กระทบกระเทือนใจได้ทุกอย่าง
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บอกเล่าเก้าสิบ : ฝากไว้ให้คิด

"จน" แปลว่า "มีน้อย" ไม่ได้แปลว่า "มีความทุกข์"
"รวย" แปลว่า "มีมาก" แต่ไม่ได้แปลว่า "มีความสุข"
"พอเพียง" แปลว่า "มีพอ" ก็ไม่ได้แปลว่า "ทุกข์" หรือ "สุข"
ทานบุฟเฟ่มื้อหรู ราคาหลักพัน กินข้าวราดแกงข้างทาง จานละ 50
บาท เมื่อกินแล้ว ก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกัน
"วัยรุ่น" มักวัดคุณค่า จากดูว่าใช้มือถือรุ่นไหน
"วัยท�ำงาน" มักวัดคุณค่า จากรถที่ขับราคาเท่าไหร่ ไปเที่ยวต่าง
ประเทศบ่อยแค่ไหน
"วัยกลางคน" มักวัดคุณค่าจาก ต�ำแหน่ง บ้านหรือคอนโดราคาแพง
แค่ไหน ส่งลูกเรียนที่ไหน ค่าเทอมเท่าไหร่
"วัยเกษียณ" วัดคุณค่าจาก การมีเวลาว่างในชีวติ วัยเกษียณแค่ไหน ยิง่
มีมาก แสดงว่าคนนัน้ รวยมาก ไม่ตอ้ งท�ำงานหนัก ใช้ชวี ติ สบายหลังเกษียณ
"วัยชรา" ฐานะไม่ใช่ประเด็นแล้ว ขอแค่มเี งินพอใช้ชวี ติ แต่ละวัน และ
ต้องการร่างกายที่ยังแข็งแรง เดินไหว ไม่มีโรค ไม่ต้องกินยา ยังจ�ำชื่อลูก
หลานได้
แบบนี้เรียกได้ว่า รวย ยิ่งกว่า รวย
เพราะท้ายที่สุด ทุกคนจะค้นพบว่า ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด คือ
"ตัวเราเอง ร่างกายของเรา สุขภาพของเรา"
ครั้งหนึ่งอาจเคยใช้ "ร่างกายของเรา" แบบเปลืองมากๆ
พอถึงบัน้ ปลายของชีวติ จะพบว่าคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ไม่ใช่คนที่
มีเงินมากมาย แต่เป็นคนทีม่ สี ขุ ภาพดีทงั้ กายใจ และมีเวลาเหลือมากพอที่
จะใช้เงินที่หามาได้อย่างมีความสุข
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมเด็จแม่กับการศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงสนพระราชหฤทัย
ในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าว่า “ปัญญาท�ำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วย
การศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการอ่านหนังสือ และทรงตรัส
ว่า “การศึกษาท�ำให้คนมีศักดิ์ศรี”
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระอุปนิสัยรักการ
อ่านหนังสือมาก ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ได้ถ่ายทอดมายังพระราชโอรสพระราช
ธิดาทุกพระองค์ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “สมเด็จแม่กับการศึกษา” ว่า
“...สมเด็จแม่ทรงอ่านหนังสือมาก มีทกุ ประเภท ไปไหนก็ตอ้ งไปซือ้ มา
ไว้ และทรงใช้หนังสือนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุด จนทุกวันนี้ท่านก็ยังอ่าน
มาก เวลางานยุง่ ๆ บางทีเราก็ไม่มเี วลาอ่านหนังสือ แต่ไม่ทราบว่า ท่านท�ำ
อย่างไรของท่านจึงมีเวลา ท่านซือ้ หนังสือของท่านเอง ทรงซือ้ พระราชทาน
ให้ขา้ พเจ้าอ่าน จนโตก็ยงั ท�ำ ทรงแนะน�ำทัง้ การอ่านในใจและการอ่านดังๆ
ซึ่งมีรับสั่งว่า จะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้น ทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุด
สะสมหนังสือ...”
นอกจากจะโปรดการอ่านแล้วยังโปรดการเป็นครูด้วย สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ดัง
กล่าวว่า
“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดการเป็นครูมา
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงเล่นเป็นครูและนักเรียนกับเด็กที่บ้าน ทรงมี
วิธีการสอนที่สนุก เด็กๆ ในบ้านจึงชอบเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ เมื่อพระ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์ ทรงสอนให้พับกระดาษ เขียน
รูป และท�ำการฝีมือต่าง ๆ ก่อนเข้าบรรทมทรงอ่านหนังสือหรือทรงเล่า
นิทานพระราชทาน และทรงซื้อหนังสือพระราชทานด้วย ซึ่งมีทั้งวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พุทธศาสนา ฯลฯ...”
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถจะใช้วธิ สี อนแบบตัวต่อตัว
บ้าง เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 2-3 คนบ้าง ทรงทดลองความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
โดยการซักถาม ให้อ่านหนังสือถวาย แล้วจึงเริ่มเรียนแล้วหัดอ่านจาก
ผูช้ ว่ ยต่อไป ทรงมีบนั ทึกรายชือ่ นักเรียน ผลการเรียนและทรงติดตามความ
ก้าวหน้าในการเรียนอย่างใกล้ชดิ ถ้าใครเรียนดีกจ็ ะพระราชทานรางวัลให้
วิธีการสอนของพระองค์นอกจากจะมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว ยังทรง
แทรกความรูท้ างพุทธศาสนา จริยธรรม สุขภาพอนามัย และความรักชาติ
รักแผ่นดินเกิดด้วย นับเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องครู เพราะนอกจากจะทรงสอน
วิชาการแล้ว ยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วย
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระจริยวัตรและ
พระราชกรณียกิจที่ทรงบ�ำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชทานแก่
องค์การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีฐานนะยากจน หรืออยู่
ในท้องถิ่นทุรกันดาร
ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงงานด้านการศึกษา เช่น ทรงรับ
มูลนิธดิ า้ นการศึกษา ไว้ในพระราชินปู ถัมภ์ พระราชทานพระราชทรัพย์แก่
โรงเรียนทีส่ อนเด็กปัญญาอ่อน เรียนช้า และพิการซ�ำ้ ซ้อน ทรงสนับสนุนก่อ
ตัง้ และขยายโรงเรียนในท้องถิน่ ทุรกันดาร ทรงส่งเสริมให้ราษฎรศึกษาด้วย
ตนเองโดยก่อตั้ง “ศาลารวมใจ” มีลักษณะเป็นห้องสมุด และศูนย์ศึกษา
http://seniorclub.swu.ac.th
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หาความรู้ต่างๆ รวมทั้งศูนย์รักษาพยาบาลเบื้องต้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนหลายหลายรูปแบบ เช่น ทรงพระอุตสาหะสอนหนังสือ
ราษฎรด้วยพระองค์เอง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็น
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ทรงรับไว้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ทัง้ ยังโปรด
เกล้าฯให้สอดแทรกเรื่อง ความรักชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศ การรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย การ
เห็นความส�ำคัญของการศึกษาและการช่วยเหลือร่วมมือกับส่วนรวม พร้อม
ทั้งให้ทุกคนตระหนักว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมต้องบ�ำเพ็ญตนเป็น
ประโยชน์เพื่อความเจริญพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย
อ้างอิง
คัดลอกมาจาก บทความเรือ่ ง “12 สิงหาคม 2554 พระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษา” โดย สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก เข้าถึงได้จาก http://
www.tv5.co.th/queen54/wrok01.html
คัดลอกมาจาก บทความเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา
ในสมเด็จพระราชินี” โดย MGR Onlineเข้าถึงได้จาก http://www.
manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9470000028527
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เบญจกิติ 'สวนป่า' กลางกรุง
คงไม่มีใครคิดกระมัง?
ว่าสักวันหนึ่ง..........
จะมีป่ารักน�้ำขนาด 450 ไร่ ผุดใจกลางเมืองหลวง ให้เข้าไปเที่ยว
ท่องหลากร้อยพันธุ์ไม้
ล่องเรือในสายน�้ำ
ลัดเลาะพงอ้อ กอกก แซมแทรกแมกไม้ ใบพลิ้วลม ใต้แสงตะวัน
แทงแยงยอน
แต่ทุกคนจะได้เห็นสิ่งนี้
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 "วันแม่" คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา
89 พรรษา
http://seniorclub.swu.ac.th
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"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง"
"ป่ารักน�้ำ" ที่ว่านี้ อยู่ตรงไหน?
ตรงพืน้ ที่ "โรงงานยาสูบ" ย่านคลองเตย โดยโรงงานยาสูบน้อมเกล้าฯ
ถวาย เมื่อปี 35 ในยุครัฐบาล "นายอานันท์ ปันยารชุน" เป็นนายกฯ เพื่อ
ใช้สร้างสวนน�้ำ สวนป่า
ขณะนี้......
โรงงานยาสูบก�ำลังย้ายออกไปจากตรงนั้น การส่งมอบพื้นที่เสร็จสิ้น
"ป่ารักน�้ำ" ก�ำลังจะเกิดขึ้นแทน
นับไป 1 ปีเต็มๆ จากนี้........
คือจาก สิงหา 63 ถึงสิงหา 64 พื้นที่โรงงานยาสูบกว่า 320 ไร่
นอกเหนือจากทีจ่ ัดท�ำเป็น "สวนเบญจกิต"ิ ไปก่อนแล้วในปัจจุบนั 130 ไร่
สวนป่า "เบญจกิต"ิ ครบสมบูรณ์รปู แบบ จะเกิดขึน้ เต็มพืน้ ทีท่ งั้ หมด
450 ไร่
เป็นสวนป่าธรรมชาติสมดุล ดิน-น�้ำ-ลม และไฟ คือแสงแดด อัจฉ
ริยทัศน์รังสรรค์ด้วย "วิศวนิเวศน์"  แห่งยุค
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน "สมเด็จพระพันปี
หลวง" ในเรื่องป่าและน�้ำ ที่ทรงมุ่งมั่นท�ำมาตลอด
มีพระราชเสาวนีย์ไว้ เมื่อปี 2525 ว่า.....
"พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ  ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อ
น�้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน�้ำ ฉันจะสร้างป่า"
ครับ.....
เหล่านี้ จากผมได้อ่าน "สวนป่าเบญจกิติ...29 ปี ที่เดินทาง" ของ
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อาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ
อ่านแล้ว ได้รบั ข่าวสารมงคลเป็นเช่นใด ก็เช่นนัน้ ตืน่ ตัว ตืน่ ใจ และ
เต็มตื้น จริงๆ
29 ปี ที่ว่า คือ โครงการนี้ เริ่มสมัยท่านนายกฯ อานันท์ ปี 35
ผ่านมา 28 ปี คืบหน้าไปได้แค่ "สวนเบญจกิติ" เฉพาะส่วนเดียว 130 ไร่
ที่เหลืออีกกว่า 320 ไร่ ยังไม่มีอะไรเป็นรูป-เป็นร่างในเรื่องป่าและ
น�้ำสมบูรณ์เลย
จนถึงสมัย "นายกฯ ประยุทธ์" นี้แหละ!
ภายใน 1 ปี หลังมอบพื้นที่เสร็จ เดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ถึง 12 สิงหา
64 คือปีหน้า อันเป็นปีที่ 29  ของโครงการ
หวังไว้ว่า พื้นที่โรงงานยาสูบทั้งหมด......
ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง "น�ำ้ และป่า" ต้องปรากฏ
ให้เห็น แทนโรงงานและสิ่งระเกะระกะทั้งหมด ในพื้นที่ 450 ไร่ นั้น!
รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งประเทศ
จะได้น้อมเกล้าฯ ถวาย "สวนป่าเบญจกิติ" แด่ "สมเด็จพระพันปี
หลวง" ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  89 พรรษา
ณ 12 สิงหา 64 ที่จะถึงปีหน้า
นี้ เป็นพันธสัญญาทางใจระหว่างรัฐกับราษฎร์ ขีดเส้นใต้ ภายใน 1
ปี นับจากนี้ "สวนป่าเบญจกิติ" ต้องเสร็จ!
ประเด็นก�ำหนดเวลานี้ พอดีผมจ�ำได้ เมื่อ 20 มี.ค.62 นายกฯ ไป
ตรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงงานยาสูบ และท่านปักหมุดหมายเป็นความตัง้ ใจเช่น
นั้นไว้
ใจความที่นายกฯ ประยุทธ์พูดเกี่ยวกับสวนป่าที่จะสร้าง เมื่อได้ดู
http://seniorclub.swu.ac.th

17

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2563

ผังและอ่านที่อาจารย์ขวัญสรวงบอกกล่าวข่าวมงคล เกิดความรู้สึกทันที 2
อย่าง
อย่างแรก ขอบคุณนายกฯ ประยุทธ์ ที่มั่นในกตัญญุตาไม่ละเลยน�้ำ
กับป่าแห่งสองพระองค์ จี้งานสานต่อ น่าปลื้ม
เป็นอีก 1 ใน 100 ของผลงาน ที่ท่านเข้ามา 5-6 ปี ผลักดันที่ค้าง
คาให้เดินหน้าเป็นรูปธรรม น�ำประเทศขึ้นจากหล่ม
อย่างทีส่ อง ให้เครดิต "กรมธนารักษ์" ด้วยชืน่ ชมทัง้ รมช.คลัง "นาย
สันติ พร้อมพัฒน์" ผู้ก�ำกับงาน  และอธิบดีกรมธนารักษ์ "นายยุทธนา
หยิมการุณ" ผู้เดินงาน
ในฐานะเจ้าของพื้นที่, เจ้าของแผนงาน ต้องบอกว่า ท่านตีโจทย์
"ป่าและน�้ำ" ตามพระราชปณิธาน "สมเด็จพระพันปีหลวง" ได้แตกจริงๆ
จึงออกมาเป็น โครงสร้าง-ผัง-แบบ "สวนป่าเบญจกิติ" ตามปรากฏ
ทั้งลงตัว ทั้งอลังการ ในมิติ "ชีวิต-สิ่งแวดล้อม" สมดุล
"ป่ารักน�้ำ" เป็นน�้ำคู่ป่า......
เมื่อน�้ำเลี้ยงป่า ป่าเลี้ยงดิน ความชุ่มชื้น-ฉ�่ำเย็น ย่อมยังชีวิตและ
สรรพสิ่ง สอดประสานสมบูรณ์ในทางเกื้อ
อ่านตามตัวหนังสือ ดูตามผังภาพ สวนป่าเบญจกิติตาม "ผังแม่บท"
ของกรมธนารักษ์ จินตภาพเกิดตามทันที
ค�ำที่นายกฯ พูดวันไปตรวจพื้นที่โรงงานยาสูบ 20 มี.ค.62 ผมยังตัด
ข่าวเก็บไว้
"..........พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการ
ต่างๆ ไว้มากแล้ว
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และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานกับนายก
รัฐมนตรี ขอให้สืบสานรักษาต่อยอด สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาล
ที่ 9 ได้พระราชทานไว้ และท�ำต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งขณะนี้ ที่ด�ำเนินการอยู่ เป็นการต่อยอดสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ได้
พระราชทานไว้
สิ่งส�ำคัญคือ ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ถ้าเราปลูกต้นไม้แบบเดิมทั้งหมด คนจะไม่กล้าเข้าไป คือเข้าไปแล้ว
ไม่มีความแตกต่าง
ฉะนั้น สิ่งที่ผมคิดว่า..........
ในฐานะที่ผมได้ตามเสด็จ สมเด็จฯ มาหลายสิบปี ท่านรับสั่งเสมอ
ว่า ให้ตัดตรงนั้น...แต่งตรงนี้หน่อยได้มั้ย
ก็พัฒนาต่อยอดไปท�ำนองนี้
ผมคิดว่าพระองค์ท่านไม่ได้สติ๊กว่าอย่างนี้ทีเดียว เพราะเราท�ำหลัก
การให้แล้วไง หลักการส�ำคัญถวายพระองค์ท่านไปแล้ว
เพราะฉะนั้น เราต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม วันนี้ ต้นไม้เป็นแถว
เหมือนปลูกต้นยาง คนมองเห็นก็ไม่น่าสนใจ
ฉะนัน้ ลองไปจัดกลุม่ แลนด์สเคป ว่าตรงนีเ้ ราจะต้องปลูกอะไรเข้าไป
ด้วย ให้มันสวยงาม คนเดินเข้าไปในกลุ่มนี้ โดยไม่ต้องรื้อของเก่าออก...."
ที่นายกฯ บอกว่า..........
"ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และทั น กั บ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง"
http://seniorclub.swu.ac.th
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นี่..ตรงนี้ ถ้าสวนป่าเบญจกิติ เสร็จตามแผนวันไหน ได้เข้าไปสัมผัส
กัน ผมเชื่อ ทุกคนต้องร้อง...ว้าวววว!
นอกจาก "ป่า-น�้ำ" พระหทัยแห่งพระองค์เพื่อทวยราษฎร์เด่นชัด
แล้ว
อื่นๆ ตอบโจทย์ค�ำว่า "ทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง" ได้เกิน
จินตนาการถึง อย่างนั้นเลย
อย่างแรก "สวนป่าเบญจกิต"ิ พืน้ ที่ 450 ไร่ โรงงานยาสูบเดิม ผนวก
"สวนลุมพินี" พื้นที่ 360 ไร่  สองสวน 810 ไร่ เชื่อมต่อถึงกัน
คิดดูซิ........
ปอดเมืองทีไ่ หนในโลก จะใหญ่ขนาดนี้ รองรับคนเฉียดแสน เข้าไปวิง่
ออกก�ำลังกาย ไปปัน่ จักรยาน  ไปพายเรือ ไปชมนก-ชมไม้ ไปนันทนาการ
ไปศึกษาหาความรู้หลายหลากที่พิพิธภัณฑ์ โดยไม่เกิดสภาพแออัด
2 สวน เชื่อมต่อถึงกันอย่างไร อาจสงสัย?
ไม่ตอ้ งสงสัยหรอก เพราะมีสะพานลอยฟ้า ทีเ่ รียกสกายวอล์ก เชือ่ ม
ระหว่างสวนลุม กับสวนป่าเบญจกิติ เป็นระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร
คือ ขึ้น-ลง สกายวอล์ก ลอยฟ้าไปได้ทั่วทุกทิศทางของสวนเบญจกิ
ติ ไม่ว่าทางสุขุมวิท ทางรัชดา  ทางพระราม 4 คลองเตย
จากสวนลุม ขึ้นตรง Bangkok One ของเสี่ยเจริญ หรือตรงซอย
โปโล แถวๆ โรงพักลุมพินี ลอยข้ามทางด่วนไปเลย
2 กิโล ว่าเดินขาลาก.......
แต่ตามที่ดู จะบ่นว่า "เร็วจัง" ด้วยซ�้ำ  เพราะเขาออกแบบเหมือน
เส้นทางเหาะชมเมืองแบบพาโนรามา ชนิดว่า ขึ้นสกายวอล์ก "ที่เดียว"
เห็นครบ จบสองสวนทุกจุด
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ถ้าเสร็จจริงๆ ไม่แน่ใจ ระหว่างคนทอดน่องจรบนสกายวอล์กชมสวน
ป่า กับคนอยู่บนพื้นสวนป่า  ไหนจะมากกว่ากัน?
ทัง้ หมดนี้ เป็นความรูส้ กึ ตอบสนอง เมือ่ เห็นผัง แนวคิด-รูปแบบสวน
ป่าเบญจกิติ ของกรมธนารักษ์ ที่จะลงมือสร้างปีนี้
แค่ "ตาเหลว" กลางนาและ "หมวกงอบ" ของไทย มันชินตา จน
ไม่ค้างใจ แต่วิศวะจ�ำลองลักษณ์ แล้วรังสรรค์ออกมาเป็น "อาคารหอชม
สวน"
เห็นแล้ว....ใจจะขาด!
ไทยโพสต์อยู่คลองเตย อยากไปนั่งเฝ้า-นอนเฝ้า ดูสวนป่าเบญจกิติ
เกิดเป็นจริง
โดยเฉพาะ "หมวกงอบ" ที่เคยสวมพายเรือฝ่าแดดไปล่มน�้ำเหนือ
ปากอ่าว
เมื่อเป็นหอ.......
ก็อยากเห็น ว่า "หองอบ" กับ "หอไอเฟล" ไหนจะเด่นเหนือเด่นกว่า
กัน?
*ชื่อจริง คือ โรจน์ งามแม้น คอลัมน์ “เปลว สีเงิน : คนปลายซอย” ไทย
โพสต์. วันที่ 12 มิถุนายน 2563. หน้า 5 เปลว สีเงิน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัล *นักเขียนอมตะ” (อมตะ ไรเตอร์ อวอร์ด) คนที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2548 จาก
มูลนิธิอมตะ โดยวิกรม กรมดิษฐ์
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That's mother...
เรื่อง:  "เรื่องตลก... ที่ต้องร้องไห้ !!!"...
คิทาโน ทาเคชิ เป็นดาวตลกและผู้ก�ำกับภาพยนต์ญี่ปุ่นชื่อดัง เพิ่ง
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติเมื่อไม่นานมานี้ (จ�ำโหดมันส์ฮาได้ป่ะ?)
เมื่อไม่กี่ปีก่อน มารดาของเขาสิ้นบุญที่บ้านนอก เขาไปร่วมงานศพ
ทั้งๆ ที่เขาไม่ชอบคุณแม่เลย เพราะคุณแม่ของเขาเอาแต่ขอเงินจากเขา
เดือนไหนที่เขาไม่ได้ส่งเงินกลับบ้าน แม่ของเขาจะโทรมา เปิดปากก็ด่าข
โมงโฉงเฉง ยิ่งทาเคชิดังมากขึ้นเท่าไร แม่ก็ยิ่งขอเงินมากขึ้นเท่านั้น...
แต่เมื่อกลับถึงบ้าน เขาก็ยังอดร้องไห้โฮไม่ได้
เพราะเขายังตะขิตตะขวงใจที่ต้องไปท�ำงานไกลๆ ไม่ได้อยู่ดูแลคุณ
แม่ แม้จะเป็นแม่ที่ "เอาแต่เงิน" เขาก็ยังอดรู้สึกติดค้างคุณแม่ไม่ได้...
หลังงานศพ ก่อนทีท่ าเคชิจะกลับ พีใ่ หญ่ของเขาได้ยนื่ ซองเล็กๆ ซอง
หนึ่งให้เขา บอกว่าคุณแม่สั่งนักสั่งหนาว่าต้องมอบให้เขา
ทาเคชิเปิดซองออกอย่างระมัดระวัง ในนั้นมีสมุดเงินฝากธนาคาร
เล่มหนึง่ และจดหมายฉบับหนึง่ สมุดเงินฝากเป็นชือ่ ของเขา มีเงินฝากเป็น
หลายสิบล้านเยน ในจดหมายเขียนว่า...
"ลูกทาเคชิ ในบรรดาลูกๆ ของแม่ คนที่ท�ำให้แม่กังวลมากที่สุดคือ
ลูก ตั้งแต่เล็กลูกไม่ขยันเรียนหนังสือ สุรุ่ยสุร่าย แถมใจกว้างกับเพื่อนฝูง
พอลูกจะขอมาสูใ้ นเมืองหลวง แม่กก็ งั วลเพียงว่าลูกจะตกระก�ำเป็นไอ้จรจัด
ดังนั้น แม่จึงบังคับให้ลูกส่งเงินกลับมาให้แม่ทุกเดือน เพื่อจะได้กระตุ้นให้
ลูกไปหาเงินให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลูกเก็บเงินอีกทาง
หนึ่ง เงินที่ลูกให้แม่ แม่ไม่ได้ใช้แม้แต่แดงเดียว พี่ชายของลูกดูแลแม่ดีอยู่
แล้ว เงินของลูกก็คือเงินของลูก ตอนนี้ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด"
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พออ่านจบ ทาเคชิทรุดลงบนพื้น ทรุดอยู่เช่นนั้นเป็นนานๆๆๆ...
ถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ ก็แค่ท�ำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด
อย่าท�ำอะไรที่จะรู้สึกเสียใจภายหลังก็พอ...
ค�ำว่า "แม่" แปลว่า "ให้"
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สายใยแห่งความสัมพันธ์

1

เขาเป็นลูกก�ำพร้า ฐานะทางบ้านยากจน พ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่
เขาอายุได้ 3 ขวบ
แม่ยึดอาชีพรับจ้างซักผ้า เขาจึงพยายามหางานพิเศษท�ำตั้งแต่เรียน
ประถม ตอนที่เขาอายุได้ 18 ปี ด้วยเกรดเฉลี่ยของเด็กเรียนดี ท�ำให้เขา
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ยาก
แม่ของเขาแอบไปขายเลือด เพื่อเตรียมเงินให้เขาเข้ามหาวิทยาลัย
เขารู้ แต่ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เกรงว่าจะท�ำให้แม่ยิ่งเสียใจ
เขาเองก็ปิดแม่เรื่องที่เขาไปขายเลือด รับจ้างขนของจนนิ้วฉีก เดิน
ส่งหนังสือพิมพ์จนเคยเป็นลมกลางถนน เขาท�ำไปก็เพราะอยากแบ่งเบา
ภาระอันหนักอึ้งของแม่
ช่วงปิดเทอมปี 2 เขากลับบ้านไปในช่วงฤดูหนาว แม่ซักผ้าด้วยมือ
ในวันที่อากาศหนาวเหน็บ
“งานอย่างอืน่ ท�ำไปกว่าจะได้เงิน ซักผ้านีเ่ งินดีสดุ แล้ว ตัวละ 5 บาท
เสือ้ ผ้าพวกนีไ้ ม่ได้สกปรกเลย เพราะเป็นเสือ้ ของคนมีตงั ค์ทงั้ นัน้ แม่กลัวว่า
ถ้าเข้าเครื่องซัก เนื้อผ้าจะเสียหาย” แม่ของเขาบอก
เย็นวันนั้น หลังจากกินข้าวเย็นเสร็จ แม่ก็บอกเขาด้วยความดีใจว่า
“ลูกแม่ อาทิตย์นี้แม่ซักผ้าได้ตั้ง 1,000 บาท” พูดเสร็จ แม่ก็ล้วงมือหยิบ
เงินในกระเป๋ากางเกงออกมา
แต่ปรากฏว่ามีแบงค์ 500 อยูใ่ นกระเป๋ากางเกงของแม่เพียงใบเดียว
แม่มีสีหน้าตื่นตระหนกมาก
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“เงินแม่หาย เงินแม่หายไปตั้ง 500 บาท” พูดเสร็จ แม่ของเขาก็รีบ
ลุกขึ้นไปหยิบไฟฉายเดินออกไปหน้าบ้านที่แม่ซักผ้าเมื่อตอนกลางวัน
ข้างนอกมืดมิด เสียงลมหนาวพัดมาเป็นระยะๆ แม่กวาดไฟฉายไป
ทั่วบริเวณบ้าน แต่ก็ไม่เจอ
“หรือมันจะหล่นหายตอนทีแ่ ม่เอาผ้าไปส่งคุณนายบ้านข้างๆ เมือ่ ตอน
หัวค�่ำ” พูดไม่ทันขาดค�ำ  แม่ก็รีบเดินส่องไฟฉายไปที่บ้านคุณนาย ที่ห่าง
ออกไปไม่ถึงร้อยเมตร แต่ก็ยังไม่พบอยู่ดี
เงินจ�ำนวน 500 บาท ดูเหมือนจะไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรส�ำหรับ
คนมีเงิน แต่เงินจ�ำนวนนี้ เป็นเงินที่แม่ของเขาใช้ได้ทั้งเดือน และเป็นค่า
ใช้จ่ายของเขาได้ทั้งเดือนเช่นกัน
เขาเดินตามหลังแม่ไป น�้ำตาคลอเบ้า “นี่มันเป็นเงินที่แม่ต้องซักผ้า
100 ผืนถึงจะได้มา” เขานึกไปก็ใช้มือปาดน�้ำตาไป
แม่เดินกลับไปกลับมา อย่างนั้น 2-3 รอบ เขาจึงบอกแม่ว่า “แม่
ครับ ไม่ตอ้ งหาแล้วครับ พรุง่ นีผ้ มจะช่วยแม่หาอีกทีดไี หมครับ ฟ้ามืดอย่าง
นี้มองไม่เห็นหรอกครับ”
แม่ยังคงเดินหาเงินจ�ำนวนนั้น จนถ่านไฟฉายหมด จึงเข้าบ้านมา
นอน
คืนนั้น เขาแอบเอาเงินที่แม่ให้เขาไว้ 500 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ�ำเดือนนี้ของเขา แอบเอาไปไว้ที่ราวตากผ้าหลังบ้าน มันเป็นวิธีเดียว
ที่จะท�ำให้แม่หายกังวล เขาคิดได้แค่นี้
“ลูกแม่ แม่หาเงินเจอแล้ว” เสียงแม่ตะโกนด้วยความดีใจปลุกให้เขา
ตื่นในตอนเช้า
http://seniorclub.swu.ac.th
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เขาแสร้งดีใจไปกับแม่ แล้วพูดว่า “เห็นไหมครับ แม่เป็นคนดี ฟ้า
ย่อมคุ้มครอง เจ้าที่คงเก็บเงินไว้ให้แม่แน่เลย”
“เอาล่ะ ได้เงินคืนมาแม่ก็ดีใจแล้ว เงิน 500 บาทนี้ แม่แถมให้ลูกก็
แล้วกันนะ ถือว่าแม่เงินหายก็แล้วกัน หาอาหารอร่อยๆ กินบ้างนะลูก ลูก
แม่ผอมไปเยอะเลย”
แม่ยัดเงิน 500 บาทที่ได้คืนมาใส่มือของเขา จากนั้นก็ดึงเขาเข้ามา
กอด น�้ำตาของเขาไหลออกมาอีกครั้ง
“แม่ครับแม่ให้ผมเมือ่ วานนี้ 500 บาทแล้วนะครับ แม่ให้ผมอีก 500
มันเยอะเกินไปส�ำหรับผม แล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนมาใช้”
“เจ้าลูกโง่ แม่ซักผ้าทุกวัน อีกไม่กี่วันก็ได้เงิน 500 แล้วล่ะ ไม่ต้อง
ห่วงแม่นะ ตั้งใจเรียนล่ะ” เขากอดแม่อีกครั้งด้วยความรักและเคารพ
เมื่อเขาจบการศึกษา เขาได้ท�ำงานที่บริษัทมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง หลัง
จากท�ำงานได้หนึ่งปี ด้วยความช่วยเหลือของเจ้านาย ให้เขาผ่อนตึกแถว
ห้องเล็กๆ ห้องหนึ่ง เขาจึงไปรับแม่มาอยู่ด้วย
จากวันนั้น แม่ของเขาก็ไม่ต้องซักผ้าอีกต่อไป เงิน 500 บาทใบนั้น
เขาน�ำมันใส่กรอบติดไว้ข้างฝา เขาไม่กล้าใช้เงินจ�ำนวนนี้
เพราะมันแทบจะเป็นชีวิตของแม่เขาในคืนนั้น แล้วเขาจะดูแคลน
ชีวิตของแม่เขาได้อย่างไร เงินจ�ำนวนนี้คือความรัก คือก�ำลังใจ คือทุกสิ่ง
ที่แม่มอบให้แก่เขา
เย็นวันหนึง่ ไม่รพู้ ดู คุยอะไรกัน ท�ำให้เขาเอ่ยถึงเรือ่ งเงินจ�ำนวน 500
บาทนั้น เขาชี้มือไปที่กรอบที่ใส่เงินไว้ แล้วเอ่ยว่า
“แม่ดูสิครับ เงิน 500 บาท ที่แม่หาทั้งคืน ตอนนี้มันก็ยังอยู่กับเรา
ที่บ้านหลังใหม่นี้ โชคดีนะครับที่แม่หาเจอ”
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“เจ้าลูกโง่ แม่จะไม่รู้ได้ยังไงว่าแบงค์นี้เป็นใบที่แม่ให้ลูก ตอนที่แม่
น�ำเงินไปแลกให้เป็นแบงค์ 500 ที่ธนาคาร แม่จ�ำหมายเลขของแบงค์ได้”
เขามองแม่อย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน
“แม่รู้ว่าลูกต้องการให้แม่คลายใจ แม่ถึงมาคิดได้ ลูกรักแม่ถึงขนาด
นี้ แม่ไม่ควรท�ำให้ลกู ไม่สบายใจอีกต่อไป แม่จงึ ท�ำเป็นตืน่ เต้นดีใจทีห่ าเงิน
เจอ.. ขอบใจนะลูกแม่”
เขากอดแม่อีกครั้ง ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า สิ่งที่เขาท�ำเพื่อแม่ในวัน
นั้น แม่ของเขาต่างหากที่ท�ำเพื่อเขา โดยที่เขาไม่รู้อะไรเลย
สายใยแห่งความสัมพันธ์ แม้ครอบครัวจะยากไร้ แต่มากมายด้วย
ความรัก ครอบครัวอย่างนี้นี่แหละที่เป็นคนมั่งมี.. มั่งมีด้วยความรัก ความ
ผูกพันธ์ แบงค์ 500 ใบนั้น คือตัวแทนแห่งความรักของแม่ลูก
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อย่ารีบหาค�ำตอบ
... อย่ารีบหาค�ำตอบ ...
....อย่ารีบด่วนตัดสิน ...
คนเดินทางคนหนึ่งพบแม่เฒ่านั่งอยู่ริมธารหลังฝนตก เป็นทุกข์กับ
การลุยข้าม เขาถามแม่เฒ่าอย่างใจดีว่า "ให้ผมแบกยายข้ามไปดีไหม?"
แม่เฒ่ามองเขาอย่างแปลกใจ แต่ไม่พดู อะไร เพียงพยักหน้าเห็นด้วย
คนเดินทางออกแรงเต็มแรง ในที่สุดก็แบกแม่เฒ่าข้ามล�ำธารไปได้
ทว่า แม่เฒ่าไม่แม้แต่จะพูดสักค�ำว่า "ขอบคุณ" ก็รีบเดินจากไป
คนเดินทางซึ่งเหนื่อยแทบขาดใจรู้สึกเคือง เสียใจ เขารู้สึกว่าแม้
การยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันระหว่างคนกับคนนั้นไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทน
แต่ก็ควรมีประกายไฟแห่งความประทับใจให้บ้างสิ แต่เขาไม่ได้แม้ค�ำว่า
"ขอบคุณ"
ทว่า หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ขณะก�ำลังวุ่นวายกับการถูกมดกัดบน
ทางภูเขาที่เดินยากเย็นนั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งตามเขามา
"ขอบคุณทีช่ ว่ ยย่าผมครับ ย่าให้ผมเอาของมาให้ บอกว่าคุณจะได้ใช้"
ว่าแล้วก็หยิบอาหารกับยาออกจากย่าม รวมทั้งลาที่ขี่มาก็ยกให้เขาด้วย
ขณะที่คนเดินทางขอบอกขอบใจเขายกใหญ่นั้น ชายหนุ่มพูดอีกว่า
"ยังมีอีกเรื่อง ย่าเป็นใบ้ แกฝากผมมาขอบคุณคุณด้วย!"
อย่าได้รีบร้อนเอาทุกค�ำตอบจากพระเจ้า บางครั้ง คุณต้องใจเย็นรอ
แม้เมือ่ คุณตะโกนใส่หบุ เขาเวิง้ ว้าง ก็ยงั ต้องรอครูใ่ หญ่ กว่าเสียงสะท้อนจะ
กลับมาถึงหู
... เล่าโดย เยิ่นเอินฮุ่ย
... เล่าต่อโดย วิภาดา กิตติโกวิท
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ค�ำถามที่ไร้ประโยชน์
รู้จัก "ไมเคิล ฟาราเดย์” ใช่ไหมครับ
สมัยเด็ก ทุกคนคงต้องเคยท่องจ�ำชื่อเขามาก่อนในวิชาวิทยาศาสตร์
เพราะ “ฟาราเดย์”  คือ ผู้ค้นพบความลับเกี่ยวกับไฟฟ้ามากมาย
วันหนึ่ง เขาสาธิตกลไกการท�ำงานของไฟฟ้ากับแม่เหล็กให้นายก
รัฐมนตรีอังกฤษดู
ในมุมของนักวิทยาศาสตร์  นี่คือ การค้นพบที่ยิ่งใหญ่
แต่สำ� หรับนายกรัฐมนตรีองั กฤษ  การชมการสาธิตครัง้ นีเ้ ป็นการเสีย
เวลาโดยเปล่าประโยชน์
และเป็นที่มาของค�ำถาม
"แล้วมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้”
"ไมเคิล ฟาราเดย์”  อึ้งไปนิดนึง
แล้วตอบด้วยค�ำถาม
"แล้วทารกแรกเกิดมีประโยชน์อะไรครับ”
ผมชอบค�ำตอบนี้มาก
เพราะถ้าเราเอา “ประโยชน์”  เป็นที่ตั้ง
ทุกสิ่งที่ท�ำ ทุกสิ่งที่เห็นต้องใช้ประโยชน์ได้
การทดลองครั้งนี้ กับ ทารกแรกเกิด ก็คงเหมือนกัน
เพราะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
นึกดูสิครับ เราไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก “ทารก”  ได้เลย
สั่งให้ท�ำอะไรก็ไม่ได้
แต่ถ้าเรายังคงเลี้ยงดูต่อไปด้วยความรัก
ทารกจะเติบโตเป็นเด็กน้อย วัยรุ่น และผู้ใหญ่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ถ้าคิดในเชิงการใช้ประโยชน์   เราจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
“ทารก”  ได้เมื่อเขาเติบโตขึ้นมา
เช่นเดียวกับการทดลองวิทยาศาสตร์
การค้นพบอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจไม่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์ที่ได้ทันที
แต่เป็น “องค์ความรู้”  ที่เก็บสะสมไว้
"องค์ความรู้”  นี้ก็เหมือนกับ “ทารก”
ไม่มีประโยชน์ในวันนี้
แต่ถ้าดูแลเอาใจใส่ต่อไปเรื่อยๆเหมือนดูแล “ทารก”
วันหนึ่งอาจมีคนน�ำความคิดนี้ไปต่อยอดและน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
เหมือน “ไฟฟ้า” ที่ “ไมเคิล ฟาราเดย์” ค้นพบ
กว่าที่จะเริ่มน�ำมาใช้ประโยชน์ได้จริงก็อีกหลายปีต่อมา
แต่เพราะมี “ฟาราเดย์”
จึงมี “ทอมัส อัลวา เอดิสัน”
มีไฟฟ้า
มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
และมีวันนี้
นักวิทยาศาสตร์อาจตั้งค�ำถามกับศิลปินที่ก�ำลังวาดรูป
“ท�ำไปท�ำไม”
หรือนักธุรกิจคงสงสัยพวกนักเดินทางที่เลือกสถานที่ที่ยากล�ำบาก
"ท�ำไปท�ำไม"
เหมือนผมเคยตั้งค�ำถามกับนักธุรกิจใหญ่หลายคนว่าถ้าชีวิตคนเรา
ต้องการ “ความสุข"
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ท�ำไมนักธุรกิจใหญ่ระดับหมื่นล้านจึงยังไม่เลิกท�ำธุรกิจ
จะเครียดปวดหัวไปท�ำไม
มีเงินตั้งหมื่นล้าน ชาตินี้ใช้อย่างไรก็ใช้ไม่หมด
แล้วจะริเริ่มโครงการใหม่ๆไปท�ำไม
ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยสงสัย
เพราะเขาไม่เข้าใจ "ความสุข" ของคนที่ท�ำธุรกิจ
บางทีมันอาจเป็นเกมหนึ่งที่ "ตัวเลข" เป็นแค่เครื่องวัดผลว่าเขาแพ้
หรือชนะ
..แค่นั้นเอง
ในโลกแห่งความแตกต่าง
เราคงไม่มีทางเข้าใจความคิดของคนอื่นได้
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต่างเผ่าพันธุ์ความคิด
"นักวิทยาศาสตร์"  ไม่มีทางเข้าใจ "ศิลปิน"
"นักธุรกิจ" ไม่มีทางเข้าใจ "นักเดินทาง"
การเปิดใจให้กว้างจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
โลกนี้มีหลายมุมให้มอง
ใครที่ "ใจแคบ" คิดแต่ในมุมตัวเองจะไม่มีทางเข้าใจคนอื่นได้เลย
ผมเชื่อว่าการที่นักวิทยาศาสตร์ที่ยังคงทดลองต่อไป
ศิลปินที่ยังคงวาดรูปไปเรื่อยๆ
นักธุรกิจที่ยังคงลงทุนธุรกิจใหม่ไม่หยุดยั้ง
นักเดินทางที่ยังคงเดินไปโลกกว้างทุกครั้งที่มีโอกาส
คนเหล่านี้มีพลังงานหนึ่งที่เหมือนกัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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คือ พลังงานแห่ง “ความสุข”
สุขในสิ่งที่ท�ำ
ท�ำโดยไม่เคยตั้งค�ำถามว่า “แล้วมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้”
ทุกคนท�ำเพราะอยากท�ำ
และมีความสุขในสิ่งที่ท�ำ
...แค่นั้นเอง
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