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สังคมในแวดวง มศว

ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
"ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความส�ำคัญในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ"
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1

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2564

ข่าวชมรมฯ
ก�ำหนดการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้สูง
อายุ มศว ชุดที่ 19 ประจ�ำปี 2564 มีดังนี้
มกราคม ประชุมวันที่ 7 มกราคม 2564 งดการประชุม โควิด-19
กุมภาพันธ์ ประชุมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งดการประชุม โควิด-19
มีนาคม ประชุมวันที่ 4 มีนาคม 2564
เมษายน ประชุมวันที่ 1 เมษายน 2564
พฤษภาคม ประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน ประชุมวันที่ 10 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม ประชุมวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม ประชุมวันที่ 5 สิงหาคม 2564
กันยายน ประชุมวันที่ 2 กันยายน 2564
ตุลาคม ประชุมวันที่ 7 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน ประชุมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม ประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
เมษายน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
โทร 0814895501
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดโควิด-19 และได้จัดส่งจดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์
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2564 ให้แก่สมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ตามที่ ชมรมฯ ขอเชิญร่วมท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564 ดังก�ำหนดการต่อไปนี้ :
07.00 น. ออกเดินทางจาก มศว รถ SWE Trans รถจอดหน้า
โรงเรียนมัธยมสาธิต (ทานอาหารเช้าเอง)
09.00 น ถึงวัดดงละคร สนทนากับท่านเจ้าอาวาส ถวายพุ่มเงิน
ผ้าป่าการศึกษา
09.45 น. ออกจากวัดดงละคร
10.15 น บ้านสุทธาวาส เข้าห้องประชุม ทานอาหารว่าง พบ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เล่าความเป็นมาของบ้านสุทธาวาส มอบของที่
จัดเตรียมไปให้ เช่น หมูหยอง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร เครื่องดื่มชง ฯลฯ
12.00 น ทานอาหารครัวแม่ประณอม
13.30 น แวะสวนมะยงชิด
14.30 น. เดินทางกลับ ถึง มศว เวลา 16.30 น
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท
ในกิจกรรมนี้มีผู้ร่วมจิตศรัทธาร่วมบริจาค เป็นเงิน 73,315 บาท
ได้จัดสรรเงินใน 3 กิจกรรม คือ พุ่มเงินถวายผ้าป่าสร้างอาคารเรียน
วัดดงละคร เป็นเงิน 34,000 บาท บ้านสุทธาวาส เป็นเงิน 30,000
บาท + ใส่ซองคนละ 100 บาท รวม 53 ซอง และ สภากาชาดไทย
รพ. จุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดาน
โหว่และความพิการอื่นๆ เป็นเงิน 10,000 บาท (ขออนุมัติเงินชมรมฯ
สมทบ 2,782 บาท) ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตที่ท�ำร่วมกันในครั้ง
นี้ ขอบคุณอาจารย์บุญสม เล้าพูนพิทยะ ที่เขียนบทความ ทางสายบุญ
http://seniorclub.swu.ac.th
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หน้า 12 ให้สมาชิกอ่านกิจกรรมนี้ค่ะ
แนะน�ำบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ สถานสงเคราะห์หญิงชรา
ไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านเราไม่มีหมอ บ้านเราไม่มี
พยาบาล บ้านเราเป็นบ้านหลังใหญ่ ที่เปรียบเสมือนลูกหลานคอยดูแล
ยามป่วยเราพาคุณยายไปหาหมอ มีการให้ความรู้สุขภาพจากลูกหลาน
(เจ้าหน้าที่ภายในบ้าน) ให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพือ่ ไม่ให้คณ
ุ ยายเหงา ให้หา่ งไกลภาวะสมองเสือ่ ม
สถานสงเคราะบ้านสุทธาวาส รับสงเคราะห์เฉพาะ “คุณยาย” ไร้ที่
พึ่ง โดย “ไม่เสียค่าใช้จ่าย” ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 13 จังหวัด โดยจะต้อง
มีคุณสมบัติตรงตามที่เราตั้งไว้
1. เพศหญิง ไร้ที่พึ่ง
2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. ไม่มีประวัติกระท�ำผิดคดีอาญา
4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก กรุงเทพฯ นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี หรือ ปราจีนบุรี (อยู่อาศัยจริง
นานเกิน 6 เดือน)
5. เป็นความต้องการและความสมัครใจของหญิงชราเอง ทีจ่ ะเข้ามา
อยู่ในสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
6. มีอุปนิสัยที่สอดคล้องและยินดีที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางของ
สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
7. ไม่เป็นโรคจิต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ป่วยหนักใน
ระยะสุดท้าย
4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2564

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏ รายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 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

ผู้บริจาคเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ. องอาจ  จิยะจันทน์
ผศ. ระวีวรรณ  พันธ์พานิช
รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
ผศ. บังอร  เสตนนท์
ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์
ผศ. ดร. สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก
ผศ. คุณหญิงอัมพวัน  วัฑฒนาธร
นางอรุณี  สินสันธิเทศ

http://seniorclub.swu.ac.th

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2564

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมีนาคม
		
คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด		
ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์			
		 พรั่งพร้อมญาติ สนิท ชิดซ้ายขวา		
ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี			
										

1. ผศ. นุชรี  ตรีโลจน์วงศ์
3. อ. กาญจนา ข�ำสอางค์
5. อ. ขจรศรี  ชาติกานนท์
7. ผศ. สิริรัตน์  เฉลิมงาม
9. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง
11. อ. อนงค์ศรี  พวงเพชร
13. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ
15. อ. วัชรินทร์  บุณยะกาญจน
17. รศ. มานี  ชูไทย
19. คุณสงบ  จันทรสระคู
21. คุณอนงค์  พาลึก
23. รศ. ไพฑูรย์  ธรรมแสง
25. อ. สงุ่น  จีนนคร
27. อ. ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร
29. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ
31. ผศ. ลือชา  สุบรรณพงษ์
33. ดร. ชุติมา  เจียมศิริ
6

พรประเสริฐ เลอเลิศ เกิดแก่ท่าน
ทุกพลบกาล สราญจิต มิ่งมิตรดี
จิตหรรษา กายาสุข ทุกข์หน่ายหนี
ครองตนดี มีศักดิ์ศรี นิรันดร์...เทอญ
รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

2. อ. กรรณิกา  เพ็ชรเหลี่ยม
4. รศ. ชวลิต  รัตนกุล
6. คุณรัตนา  ศรีรัตน์
8. ผศ. ประหยัด  หาสิตะพันธุ์
10. ผศ. เจริญ  โชไชย
12. ผศ. วาสนา  พานิชการ
14. ดร. สุนันทา  มนัสมงคล
16. อ. สมทรง  เจริญกุล
18. ผศ. บังอร  ชินตระการ
20. อ. สุพจน์  ไชยยงค์
22. รศ. ชวลีย์  ณ ถลาง
24. ผศ. วลัยรัตน์  อติแพทย์
26. คุณพินิจ  สีทอง
28. คุณรินนา  วุฒิกูล
30. รศ. ดร. วิชัย  วงษ์ใหญ่
32. คุณประเทือง  ชมไม้
34. คุณศิริพร  จันทนพันธ์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

รศ. ดร. สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ 36. อ. กุลทิพย์  โรหิตรัตนะ
อ. เบ็ญจา  ส่งเจริญ
38. คุณพัชรา  ใหญ่ล�ำยอง
รศ. ดร. ระดม  ณ บางช้าง 40. ผศ. สุภาพร  ศรีบุรินทร์
อ. วิรุฬห์รัตน์  ไฉนงุ้น
42. รศ. ยงยุทธ  ธนูกฤต
รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์
44. อ. เฟื่องฟ้า  กิตตินนท์
รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล
46. อ.รังษี  มหาขันธ์
คุณธิราภรณ์  มณีย้อย
48. ดร. มารศรี  สุธานิธิ
คุณศุลีพร  ยะโหนด
50. ผศ. สมชาย  ไกรสังข์
ดร. วารุณี  อัศวโภคิน
52. คุณอรุณี  สินสันธิเทศ
คุณศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์ 54. คุณอุทัยวรรณ  สายพัฒนะ
คุณอิสสรี  อิสรธ�ำรง
56. คุณรัฐวิทย์  มงคลรัตนกูล
คุณมนต์ภักดี  สุนันทชัยกุล 58. อ. ดร. วิชชุกร  ทองหล่อ
รศ. ดร. ผจงจิต  อินทสุวรรณ 60. ผศ. อรทัย  วารีสอาด

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน ผู้มีสิทธิขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโสยังคง
ต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น

http://seniorclub.swu.ac.th
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วาทะธรรม

"ทรัพย์สิน" ส�ำคัญ แต่..เราต้องรู้ทัน และ ข้ามพ้นจุดอ่อนของมัน
"มีความแตกต่างหลายประการ ระหว่าง "ทรัพย์ภายนอก" และ
"ทรัพย์ภายใน"
ทรัพย์ภายนอก ที่เป็นวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทองนั้น แม้จะเป็นสิ่งที่
เป็นประโยชน์ จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต แต่มีข้อบกพร่องหลายประการดังกล่าว
มาแล้ว
จะขอยกตัวอย่าง เช่นว่า ทรัพย์ภายนอก คือ ทรัพย์สินเงินทองนั้น
เป็นสิ่งที่สูญหายได้ โจรลักได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องระวังรักษา เป็นเหตุ
ให้เกิดความห่วงใย เป็นต้น
แต่ทรัพย์ภายใน คือความรู้ และความดีนั้น ไม่สูญหาย ท่านบอก
8
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ว่าโจรลักไม่ได้ ทรัพย์ภายในคือความรู้และความดีนั้น ไม่มีใครมาลักเอา
ไปได้ เราไม่ต้องกลัว ไม่ต้องรักษา มันไม่หายไปไหน มันอยู่กับตัวของเรา
เป็นของประจ�ำ
ประการต่อไป ทรัพย์ภายนอก ที่เป็นวัตถุทรัพย์สินเงินทองนั้น ยิ่ง
ใช้ยิ่งสิ้นเปลือง ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป เราจะต้องหามาเพิ่ม ต้องหามาชดเชย
แต่ทรัพย์ภายใน คือความรู้ และความดีนนั้ ตรงกันข้าม แทนทีจ่ ะใช้
แล้วหมด หรือใช้แล้วสิ้นเปลือง กลับเป็นว่า ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม จะเห็นว่า ความ
รู้ ยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งมีความช�ำนาญ ยิ่งมีความจัดเจน
ส่วนความดีก็เช่นกัน ยิ่งประพฤติ ความดีนั้นก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น
เพราะฉะนั้น ทรัพย์ภายในยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม
ประการต่อไป ทรัพย์ภายนอกนั้น ไม่เป็นหลักประกันที่แท้จริงของ
ชีวิต
คนที่มีทรัพย์ภายนอก แต่ไม่มีทรัพย์ภายใน ไม่มีความรู้ ไม่มีความ
ดี ไม่มีความขยันหมั่นเพียร แม้แต่มีทรัพย์อยู่แล้ว เช่นบิดามารดาให้มา
ก็ไม่สามารถรักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ ส่วนทรัพย์ที่ยังไม่มีก็ไม่สามารถสร้างให้
เกิดขึ้นได้
รวมความว่า ทรัพย์ที่ยังไม่มี ก็ไม่สามารถท�ำให้เกิดมี ทรัพย์ที่มีอยู่
แล้ว ก็หมดสิ้นไป เพราะไม่รู้จักรักษา ไม่มีหนทาง ไม่มีความสามารถที่
จะท�ำให้เกิดมีและรักษาไว้ได้
แต่คนที่มีทรัพย์ภายใน มีความรู้ มีความดีงาม มีความขยันหมั่น
เพียร กลับมาช่วยสร้างช่วยรักษาทรัพย์ภายนอกด้วย ทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว ก็
รักษาไว้ได้ ทรัพย์ที่ยังไม่มี ก็สามารถท�ำให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้
เพราะฉะนั้น ทรัพย์ภายในนี้จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ท่านจึงย�้ำในเรื่อง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทรัพย์ภายในไว้ว่า จะต้องมีเป็นคู่กันกับทรัพย์ภายนอก
ประการต่อไป ก็คือ ผลทางจิตใจ ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ทรัพย์
ภายนอกนั้น เป็นไปด้วยความห่วง ความหวงแหน อาจจะท�ำให้เกิดความ
มัวเมา จิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง ตลอดจนกระทั่งว่าในทางสังคมท�ำให้เกิด
การทะเลาะวิวาท บาดหมาง ความแตกสามัคคีแย่งชิงกัน
แต่ทรัพย์ภายในนั้น เราไม่ต้องห่วง มันอยู่ข้างในของเราเอง กลับ
ออกมาท�ำให้คนช่วยเหลือ อยูร่ ว่ มกันด้วยดี และมีแล้ว ก็ทำ� ให้จติ ใจผ่องใส
ที่ส�ำคัญก็คือว่า ทรัพย์ภายนอกไม่สามารถท�ำให้คนเป็นคนดี หรือ
เป็นคนประเสริฐ ไม่สามารถท�ำคนให้หมดทุกข์ หมดกิเลสได้
ดังบาลีภาษิต ที่ยกขึ้นเป็นบทตั้ง ในเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้
ว่า
"น หิรญฺญสุวณฺเณน ปริกฺขียนฺติ อาสวา แปลว่า : กิเลสทั้งหลาย
จะหมดสิ้นไปด้วยเงินทอง ก็หาไม่"
แต่ทรัพย์ภายในนั้น ท�ำให้คนเป็นคนดี ท�ำให้คนเป็นคนประเสริฐ
ท�ำให้คนที่มีทุกข์ ก็หมดทุกข์ ท�ำให้คนที่มีกิเลส ก็หมดกิเลส แม้กระทั่ง
บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็ได้
เพราะฉะนัน้ อริยทรัพย์นจี้ งึ เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ และในทางพระพุทธ
ศาสนา ท่านจึงเน้นความส�ำคัญของทรัพย์ภายใน ดังได้กล่าวมานี้
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
( ป. อ. ปยุตฺโต )
ที่มา : ธรรมบรรยาย เรื่อง "ร�่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร?"
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บอกเล่าเก้าสิบ : 3 วิเศษ
ท้องฟ้ามี 3 วิเศษ : ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
พื้นดินมี 3 วิเศษ : น�้ำ ไฟ ดิน
ห้องครัวมี 3 วิเศษ : ขิง หอม กระเทียม
มนุษย์มี 3 วิเศษ : พลังชีวิต  ลมปราณ วิญญาณ
ความส�ำเร็จมี 3 วิเศษ : รู้กาลเวลา รู้ชัยภูมิ รู้สมานฉันท์
การพูดมี 3 วิเศษ : เชิญ ขอบคุณ ขอโทษ
ปฎิบัติต่อโลกมี 3 วิเศษ : ถ่อมตน ให้เกียรติ ชื่นชม
บ�ำเพ็ญตนมี 3 วิเศษ : สงบ เมตตา ทบทวนตน
ครอบครัวมี 3 วิเศษ : ปรองดอง รักกัน อบอุ่น
ใจคนมี 3 วิเศษ : จริงใจ จิตใจงาม ให้อภัย
จัดการภารกิจมี 3 วิเศษ : จริงจัง รับผิดชอบ กล้าแบกรับ
ความสุขมี 3 วิเศษ : ยิ้มบ่อย รู้จักพอ ส�ำนึกบุญคุณ
สุขภาพแข็งแรงมี 3 วิเศษ : ความสะอาด กินเป็น หลับเป็น

http://seniorclub.swu.ac.th
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ทางสายบุญ

บุญสม  เล้าพูนพิทยะ

เดือนมกราคมของทุกๆ ปีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว จะร่วมกัน
ท�ำบุญเนื่องในวันเกิดชมรมฯ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ต้อง
เลื่อนมาเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพสร้างบุญเป็นจ�ำนวนเงิน 73,315 บาท ปีนชี้ มรมฯ ก�ำหนดไปท�ำบุญ
กันที่ สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
และวัดดงละคร จ.นครนายก โดยมีสมาชิกชมรมฯ ไปร่วมกิจกรรมจ�ำนวน
30 คน จึงขอเล่าบรรยากาศของการจัดกิจกรรมให้สมาชิกชมรมฯ รับทราบ
ดังต่อไปนี้
แรกเจอ พวกเรานัดหมายกันที่หน้า รร.สาธิตมัธยม เมื่อไปถึงได้ยิน
เสียงทักทายไถ่ถามถึงสาระทุกข์สุกดิบด้วยความห่วงใยกันที่เต็มไปด้วย
ความสดชื่นและตื่นเต้นราวกับการเปิดเรียนเป็นวันแรก บ่งบอกให้รับรู้ได้
ว่าเรารักห่วงใย คิดถึงกันแค่ไหนเพราะไม่ได้พบกันมานานพอสมควร
เส้นทางบุญ คุณปรีชาสารถีหนุ่มของรถสวีทรานส์ พาเราออกจาก
มศว เข้าถนนสุขุมวิท ขึ้นทางด่วนเข้าเส้นเอกมัย-รามอินทรา สู่ถนนรังสิต
นครนายก เพื่อมุ่งหน้าสู่ บ้านสุทธาวาสฯ และวัดดงละคร อันเป็นภารกิจ
ของพวกเราในวันนี้
สร้างบุญเพื่อผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์หญิงชรา บ้านสุทธาวาส
เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองอ้อม หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ นครนายก
เป็นมูลนิธิเอกชน มีคุณอรรณพ จิรกิติ เป็นประธานมูลนิธิฯ เมื่อไปถึง
คุณธัญรดี มาตะรักษ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและแจ้งให้พวก
เราว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ต้องมีมาตรการป้องกันผู้รับการ
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สงเคราะห์ พวกเราจึงไม่ได้พบกับเพื่อนร่วมรุ่น จึงได้แต่มอบเงินและข้าว
ของทีจ่ ดั เตรียมให้เจ้าหน้าทีม่ ารับแทน ผูร้ บั การสงเคราะห์ทบี่ า้ นสุทธาวาส
มีจ�ำนวน 53 คน แบ่งเป็นกลุ่มสุขภาพแข็งแรง กลุ่มอ่อนแรงและกลุ่มติด
เตียง มาจากจังหวัดต่างๆ รอบๆ นครนายก 13 จังหวัด ซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นสตรีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีฐานะยากจน ยากไร้ ไร้ที่พึ่งพา ขาดคน
ดูแล มูลนิธิจะดูแลสุขภาพความเป็นอยู่อาหารเครื่องแต่งกายและที่พักพิง
ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจไปพร้อมๆ กัน
ประธานชมรมฯ แนะน�ำชมรมฯ และแจ้งวัตถุประสงค์ของมาของ
ชมรมฯ โดยมีผู้แทนสมาชิกชมรมฯ มอบเงินและสิ่งของดังนี้
ผศ.มาลี โทณานนท์ มอบเงินบริจาค 30,000 บาท
ผศ.เกษร เจริญรักษ์ และ อ.พวงผกา คงอุทัยกุล มอบเงิน 5,300
บาท (ใส่ซองจ�ำนวน 53 ซอง คนละ 100 บาท)
รศ.วิจิตร และคุณประวิทย์ วรุุตบางกูร มอบกระเป๋าถุงผ้า 53 ถุง
พร้อมเงินรายละ 100 บาทและกระเป๋าผ้า พร้อมเงิน 100 บาท ให้เจ้า
หน้าที่
ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน และรศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มอบ
หมูหยอง (จัดตามค�ำขอของเจ้าหน้าที่ จัดใส่กล่องเล็ก 60 กล่อง และใส่
ถุงละ 1 กิโล อีก 2 ถุง รวม 5 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,500 บาท)
คุณกนกนันท์ นิ่มนวลงาม และคุณพรสนอง แตงไทย มอบแจกัน
ดอกไม้ และผ้าอ้อม
รศ.สุภา ปานเจริญ มอบผ้าห่ม 5 ผืน (ผศ.ระวีวรรณ พันธ์พานิช
จัดมาให้)
คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร และคุณลักขนา แซ่ลู้ มอบหน้ากากผ้า
http://seniorclub.swu.ac.th
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และตุ๊กตา ผ้าอ้อม
รศ.พนอ อัศวรุจานนท์ และคุณกนกนันท์ นิ่มนวลงาม มอบผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่และโลชั่นทาผิว (ให้เจ้าหน้าที่)
สร้างบุญเพื่อการศึกษา วัดดงละคร (วัดป่าเมืองลับแล) ตั้งอยู่ที่
ต�ำบลดงละคร อ.เมือง นครนายก เดิมเป็นส�ำนักสงฆ์ชื่อส�ำนักสงฆ์บุปผา
เทวีรวราราม ต่อมาเมื่อหลวงตาประยงค์เจ้าอาวาสได้มรณภาพ คณะ
กรรมการส�ำนักสงฆ์ได้ขออนุญาตจัดตัง้ เป็นวัดได้ชอ่ื ว่าวัดดงละคร ซึง่ เป็นวัด
เล็กๆ อยู่กลางดงละคร และเป็นหมู่บ้านยากจน ในปี 2554 พระอธิการ
พยนต์ จิตตสโร เจ้าอาวาสได้มรณภาพ ชาวบ้านในชุมชนได้นิมนต์ พระ
มหาสิริวัฒนา สีลสาโร มาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านมีวัตถุประสงค์ให้วัดดง
ละครช่วยเหลือชุมชนและผู้ยากไร้ โดยวัดดงละครจะช่วยผู้ยากไร้ในเรื่อง
การจัดการงานศพตัง้ แต่การสวดอภิธรรม การบ�ำเพ็ญกุศล และการเผาศพ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้มีความประสงค์ต้องการบวชเรียนด้วยความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทางวัดจะจัดพิธกี ารบวชโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยด้วย
เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องบวชไม่ต�่ำกว่า 1 เดือน และมีหนังสือรับรอง
จากทางราชการว่าไม่เป็นผู้ต้องโทษ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
การด�ำเนินงานของวัดดงละครเป็นที่ชื่นชมท�ำให้มีผู้มีจิตศรัทธาเป็น
จ�ำนวนมากแต่ทางวัดมีนโยบายที่จะไม่ตั้งตู้รับบริจาค ต่อมาพระมหาสิริ
วัฒนา จิตตสาโล มีแนวทางในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกหลาน
ในชุมชนวัดดงละคร โดยจัดตัง้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิรวิ ฒ
ั นา เปิดการเรียน
การสอนระดับ ปวช. เพือ่ มุง่ ให้เยาวชนในชุมชนได้มคี วามรูท้ างอาชีพต่างๆ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีนักเรียนจ�ำนวน 111 คน มีอาจารย์
ประจ�ำและอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนแต่ยังคงขาดแคลนอาจารย์อีกหลาย
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สาขาวิชาชีพ ท่านเจ้าอาวาสจัดได้ให้พวกเราถวายผ้าป่าอย่างเรียบง่าย โดย
มีผู้แทนถวายพุ่มเงิน คือ รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา คุณประวิทย์ วรุตบางกูร
คุณวิญญู เล้าพูนพิทยะ อาจารย์อไุ ร สังขนันท์ และคุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ
จ�ำนวน 34,000 บาท คุณกนกนันท์ นิม่ นวลงาม และคุณพรสนอง แตงไทย
ถวายพุ่มดอกไม้ รศ.อรพรรณ พรสีมา อาจารย์อุไร สังขนันท์ คุณกัญญา
จันทร์ดี และประธานชมรมฯ ร่วมกันถวายผ้าห่ม 5 ผืน (ของผศ.ระวีวรรณ
พันธ์พานิช และโรตีกรอบ ของ รศ.วิจิตร & คุณประวิทย์ วรุตบางกูร)
เมื่อเสร็จพิธีการพวกเราได้ปฏิบัติการจู่โจมร้านค้าภายในวัด(ที่มีอยู่
ร้านเดียว) เช่นเคยผู้ค้าเกิดความระส�่ำระสายหยิบจับท�ำอะไรไม่ถูกด้วย
ลูกค้ามีออร์เดอร์มากมายโหมกระหน�ำ 
่ ตัง้ แต่พชื ผักต่างๆ ฟักทอง แตงกวา
พริก ฯลฯ ผลไม้ดอง และแช่อิ่ม การซื้อขายต้องยุติลงด้วยท่านประธานฯ
ประกาศว่าจะพาไปเข้าสวนซื้อมะยงชิด สินค้าประจ�ำจังหวัดนครนายก
และได้เวลาที่ต้องไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยเลยเวลาไปมากแล้ว
แต่เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางท�ำให้การนัดหมายจุดนัดพบต้องคลาดกัน
อย่างไรก็ตามเจ้าของสวนโดยการน�ำของ ผอ สวรรค์ สมสาย (ผู้อ�ำนวย
การโรงเรียนบ้านคลอง 1 ที่มาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาสวน
เพื่อซื้อมะยงชิด) จากการประสานงานทางโทรศัพท์ท�ำให้พวกเราได้รับ
มะยงชิดกันบนรถโดยไม่ต้องย้อนไปที่สวนอีก การใช้โทรศัพท์มือถือทั้งสั่ง
ซื้อจ่ายเงินและนัดหมายรับของ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุอย่าง
เราๆ ก็ใช้ชิวิตแบบ New Normal ได้ง่ายๆ ไม่ยากเลย
พวกเราเดินทางต่อไปที่นาวารีสอร์ทเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เมนูในวันนี้มี ผักน�้ำพริกกะปิ ขาหมูพะโล้ ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน ปลาทับทิม
ทอดน�ำ้ ปลา แกงจืด และเมนูพเิ ศษผัดผักบุง้ ผัดกะปิทเี่ จ้าของคุณประณอม
http://seniorclub.swu.ac.th
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ลงมือท�ำให้เองเลยทีเดียว ของหวานแสนอร่อยขนมข้าวกระยาคูที่หาทาน
ได้ไม่งา่ ยเลย อร่อยแบบเต็มสูตรแล้วเดินทางไปทีส่ วนยายไหม ซึง่ เป็นสวน
มะยงชิดและมะปราง แต่นา่ เสียดายทีเ่ จ้าของสวนไม่พร้อมจ�ำหน่ายมะยงชิด
ให้ได้ดว้ ยยังไม่แก่จดั และไม่มคี นเก็บผลไม้ให้ได้จงึ ได้แต่เดินชมสวนไปรอบๆ
หลังจากเหนื่อยและร้อนได้ที่ พวกเราจึงเดินทางกลับ แต่ยังพอมีเวลา
จึงแวะดื่มน�้ำชา กาแฟ ดับความร้อนที่ร้าน Vintage garden ด้วยความ
สวยงามของสถานที่ ท�ำให้พวกเราสนุกสนานกับการถ่ายภาพ ทัง้ ภาพเดีย่ ว
ภาพคู่ ภาพกลุม่ จนท่านประธานฯ เตือนให้เตรียมตัว (เข้าห้องน�ำ้ ) เพราะ
เราจะเดินทางโดยไม่แวะทีใ่ ดอีก เราก็กลับถึง มศว โดยสวัสดิภาพในเวลา
17.45 น การเดินทางในวันนี้แม้จะเป็นะระยะเวลาสั้นๆ แต่ความซาบซึ้ง
ใจในความห่วงใยซึ่งกันและกันนั้นมีมากมายเพราะตลอดการเดินทางผอง
เพื่อนพี่น้องต่างน�ำขนม ของว่าง ต่างๆ มาปรนเปรอกันตลอดทาง อัน
ได้แก่ รศ.วิจิตร & คุณประวิทย์ วรุตบางกูร : โรตีกรอบ คุณลักขณา แซ่ลู้
: คอร์นเฟล็ค ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์ : กระหรี่ปับ คุณกัญญา จันทร์ดี :
จัดอาหารว่างของชมรมฯ ขนมปังไส้เผือกหรือไส้ถั่วแดง ส้ม) หน้ากากผ้า
คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร นอกจากจะอิ่มท้องและอิ่มใจกันแล้ว สิ่งที่
ขาดไม่ได้คืออิ่มบุญ
ขอกราบพระคุณสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านที่รว่ มกันท�ำบุญในครัง้ นี้ ขอ
บุญกุศลส่งให้ทา่ นทัง้ หลายปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ปลอดจากความทุกข์
ร้อนทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเทอญ...สาธุ
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7 พลังที่จะได้...จากการอยู่คนเดียว

1

พอพูดเรื่องการอยู่คนเดียว หลายคนมีแต้มติดลบอยู่ในใจ
“ไม่มีเพื่อนล่ะสิ”
“นิสัยไม่ดีแน่ๆ ถึงไม่มีคนคบ”
“ไม่มีใครเอาแน่นอน ถึงต้องอยู่คนเดียว”
จริงๆ การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกหรือต้องมองในแง่ลบอะไรเลย
และการอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่ไม่มีใครเอา แต่การอยู่คนเดียวคือการแบ่งเวลา
ให้ตัวเองบ้าง เพราะทุกวันนี้ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ท�ำให้คนเรา
แทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลย
แต่รู้ไหมการจัดเวลาให้กับตัวเอง ให้พื้นที่ส�ำหรับตัวเองบ้าง ก็ท�ำให้
เกิดพลังบางอย่างที่ตัวเราเองก็นึกไม่ถึง ไม่เชื่อลองให้เวลาตัวเอง แล้วไม่
ท�ำอะไรเลยดูสิ และนี่แหละคือ 7 พลังที่คุณจะได้จากการอยู่คนเดียว
1. พลังที่จะฟื้นฟูจิตใจ
การมีสังคมไม่ใช่เรื่องไม่ดี แต่การอยู่ในสังคมทั้งวี่ทั้งวันมากจนเกินไป บาง
ครั้งก็ท�ำร้ายเราได้อย่างร้ายกาจได้เหมือนกัน ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ทุก
คนติดต่อกันตลอดเวลา ออนไลน์บ้าง ออฟไลน์บ้าง ความสัมพันธ์แบบนี้
นี่แหละที่ท�ำให้เรามีเวลาอยู่คนเดียวน้อยลง ท�ำให้เราใช้ชีวิตกันแบบไม่มี
ลิมิตจนบางทีก็ท�ำให้ร่างกายและจิตใจเหี่ยวแห้งไปโดยไม่รู้ตัว
มีงานวิจยั มากมายทีบ่ อกว่าการอยูเ่ งียบๆ คนเดียวช่วยเยียวยา ฟืน้ ฟู
จิตใจตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะช่วงเวลานั้นเราจะได้พัก ได้คิด ได้ให้
เวลากับเวลาตัวเองอย่างเต็มที่ และความสงบทีเ่ กิดขึน้ ก็จะเป็นพลังให้จติ ใจ
1 ที่มา https://today.line.me/th/v2/article/ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ%20 นี่คือ 7 พลัง
ที่จะได้จากการอยู่คนเดียว-BmJyG0
http://seniorclub.swu.ac.th
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ได้รีบูสขึ้นใหม่อีกครั้ง
2. พลังที่จะคิดทบทวนเรื่องต่างๆ
เวลาใน 1 วันของคนเรา มักจะถูกใช้ไปกับการอยูส่ งั คมเสียเป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากเวลานอนแล้วเราอยูก่ บั คนอืน่ แทบจะตลอดเวลา การใช้ชวี ติ
แบบนี้ทุกวัน ทั้งวันท�ำให้คนเราไม่มีช่องว่าง ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับตัวเองเลย
บางคนวุ่นทั้งวันกับการดูแลลูก ดูแลสามี มีเวลาให้อีกทีก็ต้องนอนหลับพัก
ผ่อน เพราะฉะนั้นทั้งวันคือไม่มีเวลาคิดอะไรเลย
การได้คิด ได้ตริตรองในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นสิ่งส�ำคัญในการใช้ชีวิต
ถึงแม้จะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ทกุ อย่างคือบทเรียนทีจ่ ะท�ำให้กา้ ว
ต่อไปอย่างมั่นคง ดังนั้นการให้เวลาตัวเองได้คิดถึงเรื่องที่ผ่านมา ก็เหมือน
กับการอ่านทบทวนบทเรียนส�ำคัญในแต่ละช่วงของชีวติ ให้โอกาสตัวเองได้
ท�ำแบบทดสอบเพื่อเรียนรู้ว่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นอย่างไร
3. พลังที่จะท�ำความเข้าใจกับตัวเอง
คนส่วนใหญ่ในโลกนีใ้ ช้ชวี ติ ไปตามทางทีม่ นั ควรจะเป็น ขนบและค่า
นิยมหล่อหลอมในพวกเราต้องเรียนให้เก่ง ท�ำงานให้หนัก หาเงิน หาแฟน
สักคน แต่งงาน มีครอบครัว มีลูก เลี้ยงลูก ให้ลูกเรียนให้เก่ง ท�ำงานให้
หนัก หาเงิน หาแฟนสักคน แต่งงาน มีครอบครัว มีหลาน วนลูปไปแบบ
นี้เรื่อยๆ โดยไม่เข้าใจด้วยซ�้ำว่าทางที่ว่า นี้มันใช่ส�ำหรับเราจริงๆ ใช่ไหม
ทุกวันนี้คำ� ว่า “ค้นหาตัวเอง” ก็เลยถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นบ่อยๆ
บางคนเดินทางไปไกลโพ้นเพือ่ ค้นหาตัวเอง บางคนใช้เวลาไปครึง่ ค่อนชีวติ
เพื่อค้นหาตัวเอง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพบตัวเองที่ปลายทางเหล่านั้น จริงๆ
แล้ววิธีที่จะค้นหาตัวเองอาจเป็นแค่การท�ำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น ที่
ผ่านมาเราอาจใช้ชีวิตไปตามทางที่มันควรจะเป็น แต่ถ้าเราเข้าใจตัวเอง
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เราอาจไม่จ�ำเป็นต้องเดินไปทางนั้น อาจมีทางที่ยากกว่าหรือง่ายกว่านั้น
ก็ได้ แต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นทางแบบไหน มันก็เป็นทางที่เราอยากจะเดิน
4. พลังที่จะฟังเสียงตัวเอง
ลองย้อนนึกๆ ดูสิว่าเราเคยได้คุยกับตัวเองจริงๆ จังๆ บ้างหรือเปล่า
การคุยกับตัวเอง ฟังเสียงความรูส้ กึ ในใจของเราเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เพราะ
เราจะไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเลย ถ้าไม่ได้ลองคิด ถาม ฟัง
หรือพูดคุยกับตัวเองดูสักครั้ง
เราอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าชอบอะไรแบบนั้น หรืออิทธิพลจากอะไร
บางอย่างน�ำพาให้เราคิดไปแบบนัน้ แต่การฟังเสียงตัวเอง คุยกับตัวเอง จะ
ช่วยท�ำให้เราได้แสดงตัวตนผ่านความคิดของเราเองโดยไม่ต้องมีใคร หรือ
อะไรมาชี้น�ำ จริงๆ แล้วเราอาจเป็นอีกคนที่เราเองก็นึกไม่ถึงเลยก็ได้ และ
เราจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเราเป็นคนยังไง ถ้าไม่ได้ลองฟังเสียงตัวเองจริงๆ จังๆ
ดูสักครั้ง
5. พลังที่จะรู้จักตัวเองจริงๆ
พอได้คดิ เรือ่ งต่างๆ ได้ทำ� ความเข้าใจตัวเอง ได้ฟงั เสียงตัวเองมากขึน้
สิง่ ทีไ่ ด้กลับมาก็คอื การรูจ้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริงของตัวเอง โอเคอยูก่ บั คนอืน่ เรา
อาจเป็นคนตลก สนุกสนาน พูดไม่หยุด แต่ตัวตนจากก้นบึ้งจริงๆ อาจไม่
ได้เป็นแบบนั้น เราอาจจะแค่เป็นไปตามแรงกระเพื่อมของสิ่งรอบตัว หรือ
คนรอบตัวอาจท�ำให้เป็นแบบนั้น
แต่หลังจากการได้อยู่คนเดียว เราอาจได้พบคนอีกคนที่ต้องมา
ท�ำความรู้จักกันใหม่ คนใกล้ตัวที่ไม่เคยได้รู้จักจริงๆ เลยสักครั้ง คนๆ นี้
อาจมาแค่ทักทายหรือมาคุยด้วยตอนที่อยู่คนเดียว มาท�ำให้เราได้รู้จักตัว
ตนของเค้าให้มากขึ้น ซึ่งคนๆ นี้ไม่ใช่ใครที่ไหน คนๆ นี้ก็คือตัวเราเอง
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6. พลังที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆ
คนเราเป็นสัตว์สังคมก็จริง แต่คนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่กับ
คนอื่นตลอดเวลา เราต้องมีพื้นที่ให้ตัวเองได้ขยับขยาย ปลดปล่อย หรือ
แม้แต่หายใจได้คล่องๆ กันบ้าง เพราะการอยู่ร่วมกับใครสักคนต่อให้สนิท
ชิดเชื้อกันแค่ไหน ก็มีบางโมเมนต์ที่เราสามารถไม่สามารถเป็นตัวของตัว
เองได้อย่างเต็มที่
ขณะที่การอยู่คนเดียวคือการปลดปล่อยตัวเองขั้นสุด เราจะท�ำอะไร
หรือไม่ท�ำอะไรเลยก็ได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเองล้วนๆ ไม่
ต้องสนใจใคร ไม่ต้องแคร์สายตาใคร และไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะคิดอะไร
คนเราไม่จ�ำเป็นต้องคีฟลุคตลอดเวลา ปล่อยตัวเองให้บ้าๆ บอๆ เวลาอยู่
คนเดียวบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิด
7. พลังที่จะท�ำในสิ่งที่ฉันมีความสุข
หลังจากได้ปลดปล่อยออกไปบ้างแล้ว สิง่ ทีจ่ ะตามมาเวลาอยูค่ นเดียว
ก็คือ การอยากหาอะไรสักอย่างที่เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ มานั่งท�ำ นอน
ท�ำเงียบๆ คนเดียว บางคนแค่นั่งมองต้นไม้เงียบๆ คนเดียวก็เป็นความสุข
แล้ว บางคนนัง่ คนเดียวมองทะเลทัง้ วันไม่มเี บือ่ เพราะเรือ่ งเหล่านีค้ อื ความ
สุขเล็กๆ น้อยๆ ที่ทุกคนมองข้าม เพราะฉะนั้นลองอยู่คนเดียวดูบ้าง แล้ว
จะรู้ว่าอะไรคือความสุขจริงๆ ของเรา
เพราะงั้นลองเริ่มให้เวลาตัวเองเลยดีกว่า เอาล่ะ.! ปิดมือถือ ไม่ต้อง
หลับตาหรืออะไรทั้งนั้น แค่ปลีกวิเวกออกมาอยู่คนเดียวในท่าทางที่คุณ
สบายที่สุด แล้วทุกๆ วัน คุณจะได้รับพลัง 7 อย่างนี้ไปแบบไม่รู้ตัว
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กรดไหลย้อน
เจอเภสัชกรคนหนึ่งหน้าตากวน...มาก
อายุน้อยกว่าผม...แต่กวน...มากกว่าผม
ผม : "ซื้อยาแก้กรดไหลย้อนครับ..."
เภสัชกร : "เอาเกรดไหน.? มี 3 เกรด...ถูก...กลาง...แพง"
"คุณภาพยาขึ้นกับราคา...ว่าไงหือ?"
มันถามแล้วมองหน้าผมแบบกวน...
ผมกวน....กลับ : "เอาเกรดไหนก็ได้ ที่กินแล้วหายน่ะ."
เภสัชกร : "ไม่มีๆๆ !! โรคนี้ยาไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้"
"ถ้าคุณรักษาด้วยยา...คุณจะต้องกินยาไปตลอดชีวิต"
ผมหันไปจ้องหน้ามัน เพราะสะดุดค�ำว่า..
"ถ้าคุณรักษาด้วยยา...คุณจะต้องกินยาไปตลอดชีวิต"
ผมถามว่า : "มันมีวิธีรักษาด้วยวิธีอื่นหรือ?"
มันค่อยๆ ชายตามามองผม ด้วยสายตาดูถูก...อย่างรุนแรง แล้วพูด
โดยไม่มองหน้าคนฟังว่า..
"คนที่เป็นโรคกรดไหลย้อน เกิดจากนิสัยชั่ว 5 อย่าง..
1. กินข้าวไม่ตรงเวลา
2. กินอาหารรสจัดมากๆ โดยเฉพาะเผ็ดจัด
3. กินมากเกินไป
4. กินแล้ว...เข้านอนทันที
5. เครียดตลอดเวลา
ถ้าอยากหาย...ให้ไปเปลี่ยนนิสัย...ไม่ต้องกินยา"
ผมกัดฟันแน่น...จ้องหน้ามัน พร้อมกับนึกในใจ...
http://seniorclub.swu.ac.th
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ร้าน...

"ท�ำไมมึงถึงกวน...ยังงี้ว่ะ?"
ผมคิดในใจ แล้วค่อยๆ เปิดประตู...เดินออกจากร้านไป
10 วัน ผ่านไป...ผมไปบรรยายหลายงาน...หลายจังหวัด
คืนหนึ่งกลับเข้าบ้าน...ดึกแล้ว
ผ่านร้านขายยา...ไฟยังไม่ปิด...ผมรีบจอดรถ...เดินเข้าไปในร้าน
เจอไอ้เภสัชกวน...คนเดิมเต็ม ๆ
มันหันมาเห็นผม และพูดกับผมว่า...
"อ้าวเป็นไง...โรคกรดไหลย้อน ?"
ผมปรี่เข้าประชิดตัว แล้วยกมือ...พนม...พร้อมก้มหัว
"ขอบพระคุณมากครับ...หายแล้วครับ"
พูดได้แค่นนั้ ...แล้วก็จกุ ทีค่ อ พูดอะไรต่อไม่ได้อกี แล้วรีบเดินออกจาก

เป็นครัง้ แรกในชีวติ ทีผ่ มยกมือไหว้คนขายยา...ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าผมมาก
ผมพูดอะไรไม่ออกแต่ผมเชื่อว่า...
ไอ้เภสัชหนุ่มนี่มันรู้...ว่าผมจะพูดอะไร?
มันสามารถสูบเงินจากผมได้เป็นหมืน่ ...และท�ำก�ำไรมหาศาล...แต่มนั
ไม่ท�ำ !!!
มันเลือกที่จะช่วยผม..ให้หายป่วย...โดยไม่ได้เงินสักบาท
การด�ำเนินชีวิตของผมตอนนี้
- กินข้าวตรงเวลา..ทุกมื้อ
- กินอาหารจืด...ไม่กินรสจัด...เผ็ดจัด
- กินแค่จานเดียวเลิก ไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนก็ตาม..!!
- มือ้ สุดท้ายกินก่อน 6 โมงเย็น แล้วไม่กนิ อะไรอีกเลย ไม่วา่ จะนอน
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ดึกแค่ไหนก็ตาม
- อารมณ์ดีตลอด...ยิ้ม..หัวเราะ ท�ำตัวให้มีความสุขทั้งวัน..
ผลที่เกิดตามมาคือ..
- พุงผมหายไป...ไม่มีหน้าท้อง...ไม่อึดอัด
- สุขภาพดีขึ้น.ไม่เป็นโรคอ้วน
- บุคลิกภาพดีขึ้น...ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเวลาเข้าสังคม
- หายใจสะดวก...ไม่แน่นท้องเหมือนก่อน
- ไม่ง่วงนอน...ไม่อ่อนเพลียเวลาท�ำงาน...เหมือนก่อน
- การท�ำงาน และการเคลื่อนไหวร่างกาย...คล่องตัวขึ้น
ที่ส�ำคัญคือ...ชีวิตผมมีความสุขขึ้นเยอะเลย
นีแ่ หละ คือ เหตุผลทีผ่ มต้องไหว้...และผมจะไหว้ไอ้เวรนีต่ ลอดชีวติ ...
ไม่ว่ากูจะเจอมึงที่ไหน !!!
สิง่ มีคา่ ทีส่ ดุ ทีม่ นั มอบให้ผมก็คอื ...โรคภัยไข้เจ็บ 90 % ของ...เนีย่ ...ไม่
ได้เกิดจากเชือ้ โรคแต่เกิดจากเชือ้ เลวในการด�ำเนินชีวติ ของ...ทัง้ นัน้ แหละ!!!
ด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้อง
- ตามธรรมชาติ...
- มีสุขนิสัยที่ดี...
- คุณจะไม่ป่วย...
- ไม่เป็นโรค...
- ไม่ต้องไปหาหมอ...
หมอและยา...เขามีไว้รักษาและขาย...ให้คนที่โง่ !
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Yold มาแล้ว!!

2

ที่ผ่านมา โลกเคยเป็นของ ‘คนหนุ่มสาว’ มาโดยตลอด เราเห็นจน
คุ้นชินเลยว่าสิ่งเก่าๆ ถูก disrupt จากความต้องการของคนรุ่นใหม่เสมอ
เรียกว่าอะไรเก่าก็ต้องตกเวทีไปนั่นเอง
แต่เชื่อไหมว่า ในปี 2021 ที่จะถึงนี้ มีการท�ำนายถึงปรากฏการณ์
หรือเทรนด์ใหม่ในทิศทางตรงข้าม นั่นคืออาจเกิดการ disrupt จาก ‘คน
แก่’ ขึ้นมาก็ได้
ก่อนอื่น อยากให้คุณสลัดภาพ ‘คนแก่’ ที่คุณคุ้นๆ ออกไปเสียก่อน
คนแก่ประเภทที่ป่วยออดๆ แอดๆ ไปไหนมาไหนเองไม่ค่อยจะได้ ไม่ได้
ท�ำงานอะไรแล้ว ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานอะไรท�ำนองนั้น เพราะใน
โลกยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ ‘เด็กสมัยนี้’ จะเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ ‘คนแก่สมัยนี้’
ก็ไม่เหมือนเดิมอีกด้วย
จอห์น พาร์คเกอร์ (John Parker) เขียนไว้ใน The Economist
ถึงปรากฏการณ์ใหม่นี้ โดยบอกว่าปี 2020 คือจุดเริ่มต้น ‘ทศวรรษแห่ง
Yold’
แล้วอะไรคือ Yold?
ค�ำว่า Yold ก็คือ Young Old หรือคนแก่ที่อยู่ในวัย ‘เริ่มแก่’ จะ
เรียกว่า ‘แก่วัยกระเตาะ’ ก็น่าจะได้
ที่จริงค�ำนี้มีที่มาจากคนญี่ปุ่น ที่ใช้เรียกคนอายุระหว่าง 65 ถึง 75
ปี ซึง่ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงเป็นคนแก่อย่างเต็มภาคภูมไิ ด้ แต่ในปัจจุบนั คน
วัย 65-75 ปีนั้น พูดได้เลยว่ายังแอ็คทีฟอยู่มาก
ถามว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นไหน ค�ำตอบก็คือเป็นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์
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เต็มๆ ตัวเลยนะครับ โดยเฉพาะบูมเมอร์ในประเทศพัฒนาแล้ว คนเหล่า
นี้เกิดในช่วงปี 1955-1960 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะ
ฉะนั้น พอถึงปี 2020 ก็จะมีอายุราวๆ 60-65 ปี พอดี เรียกได้ว่าเป็น
‘แก่รุ่นกระเตาะ’ ได้เต็มปาก และเนื่องจากเป็นคนรุ่นบูมเมอร์ (คือมีคน
เกิดเยอะ) คนกลุ่มนี้จึงมีจ�ำนวนมากตามไปด้วย ประมาณว่า ในปี 2020
ในประเทศร�่ำรวย จะมีคนวัย 65-74 ปี อยู่ถึง 134 ล้านคน (หรือ 11%
ของประชากร) เพิ่มจาก 99 ล้านคน (หรือ 8%) ในปี 2000 เรียกว่าเพิ่ม
ขึ้นมาไม่น้อยทีเดียว
แต่คนกลุ่ม Yold ไม่ได้แค่มีจ�ำนวนมากเท่านั้น พวกเขายัง ‘สุขภาพ
ดีกว่า’ และ ‘มั่งคั่งกว่า’ คนรุ่นราวคราวเดียวกันในรุ่นก่อนหน้านี้อีกด้วย
แน่นอน เมื่อสูงวัยขึ้น สุขภาพของคนทั่วไปก็ต้องย�่ำแย่ลง แต่ Yold
สุขภาพย�่ำแย่ลงน้อยกว่าที่คนแก่ทั้งหลายเคยเป็นมาในประวัติศาสตร์
องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ประมาณการเอา
ไว้ว่า ส�ำหรับคนกลุ่มนี้ ในอายุขัยที่เพิ่มขึ้น 3.7 ปี (คืออายุยืนมากขึ้น 3.7
ปี) จะเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพดีถึง 3.2 ปี คืออาจจะป่วยติดเตียงระยะ
สุดท้ายอยู่เพียง 0.5 ปี (คือครึ่งปีเท่านั้น) ก่อนหน้านั้นยังใช้ชีวิตลั้นลาได้
สนุกสนานตามสะดวกเพราะสุขภาพไม่ได้แย่ลงมากนักเหมือนคนรุน่ ก่อนๆ
ที่อาจป่วยหรือสุขภาพย�่ำแย่เป็นเวลานานก่อนวาระสุดท้าย
ส่วนเรือ่ งความร�ำ่ รวย ก็พบอีกว่าในระหว่างปี 1989 ถึง 2013 ความ
มั่งคั่งเฉลี่ยของครอบครัวที่มีผู้น�ำครอบครัวอายุ 62 ปี ขึ้นไปในอเมริกานั้น
เพิ่มสูงขึ้นถึง 40% (คือรวยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า) ท�ำให้มีรายได้เฉลี่ยราว
ปีละ 210,000 เหรียญ และที่น่าสนใจก็คือ ในคนกลุ่มอื่นๆ (ทั้งที่แก่กว่า
และหนุ่มสาวกว่า) กลับเป็นกลุ่มที่มีรายได้หรือความมั่งคั่งลดลง
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แต่แค่มีจ�ำนวนมาก สุขภาพดี และร�่ำรวยนั้นยังไม่พอ เพราะ Yold
ยังเป็นกลุ่มคนที่ ‘ท�ำงานยุ่ง’ ไม่แพ้คนหนุ่มสาวด้วย
ในปี 2016 พบว่าในประเทศร�่ำรวย คนที่อายุระหว่าง 65-69 ปี
ยังคงท�ำงานกันอยู่มากกว่า 1 ใน 5 และตัวเลขนี้มีแนวโน้มพุ่งขึ้นอย่าง
รวดเร็ว พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนแก่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ กัน แต่ยังออก
มาท�ำงานกันอย่างแข็งขัน โดยพบด้วยว่า การท�ำงานนี่แหละ ที่ช่วยให้
คนเรามีสุขภาพแข็งแรงยาวนานขึ้น มีการศึกษาของเยอรมนี พบว่าคนที่
ท�ำงานหลังเกษียณ มีความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Capacity) ดี
กว่าคนที่ไม่ได้ท�ำงาน โดยความสามารถนี้มีพอๆ กับคนที่อายุน้อยกว่าตัว
เองราว 1.5 ปี
แล้วคนเหล่านี้จะส่งผลต่อโลกและสังคมได้สักเท่าไหร่กันเชียว
จอห์น พาร์คเกอร์ บอกว่า จะเป็นคนกลุ่มนี้นี่แหละ ที่ก้าวเข้ามา
disrupt ตลาดในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการบริโภค การบริการ และกระทั่ง
ตลาดการเงิน
ตัวอย่างเช่น มีการค้นพบว่า กลุ่มลูกค้าสายการบินที่เติบโตสูงสุด
ในระยะหลัง ก็คือกลุ่มคนอายุมากกว่า 60 ปี คนเหล่านี้มีต้นทุนสะสม
มากกว่า มีเวลาว่างมากกว่าด้วย ดังนัน้ จึงเป็นลูกค้ากลุม่ ส�ำคัญมากขึน้ ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างก็คือ คนกลุ่มนี้ยังต้องการเติมความรู้ให้ตัว
เองอยูเ่ สมอด้วย นัน่ ท�ำให้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ หลายแห่ง เริม่ เปิดการเรียน
การสอนส�ำหรับผู้สูงวัยและคนที่เกษียณแล้ว อย่างเช่นฮาร์วาร์ดมีแผนกที่
เรียกว่า Division for Continuing Education คือต่อให้แก่แค่ไหนแต่ถ้า
ยังมีไฟอยู่ ยังอย่างเรียนรูอ้ ยู่ ก็สามารถสอบหรือสมัครเข้าเรียนได้แบบเดียว
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กับเด็กๆ
คนสูงวัยที่เคยร้องเพลง I Wish I Could Go Back to College
นั้น ต่อไปนี้ไม่ต้องท�ำแค่ร้องเพลงแล้วนะครับ แต่สามารถไป ‘เข้าเรียน’
ได้จริงๆ เลย และพบว่าแนวโน้มของนักศึกษากลุ่มนี้ก็พุ่งสูงขึ้นด้วย ดังนั้น
คนกลุ่มนี้จึงอาจไป disrupt อุตสาหกรรมการศึกษาได้อีก
บางคนอาจคิดว่า คนแก่นา่ จะงกๆ เงิน่ ๆ ท�ำงานอะไรไม่คอ่ ยได้หรอก
ดังนั้นผลิตภาพหรือ productivity ก็น่าจะต�่ำลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่มีการ
ศึกษาในเยอรมนี พบว่าในบริษทั ผลิตรถยนต์และบริษทั ประกันภัย ผูส้ งู วัย
กลับมีประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงกว่าค่าเฉลีย่ ด้วยซ�ำ้ ไป และทีมท�ำงาน
ที่มีคนท�ำงานหลากหลายวัย ก็เป็นทีมที่ท�ำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วย ดังนั้น การที่คนกลุ่ม Yold ยังท�ำงานอยู่ จึงไม่ใช่การเข้าไปขัดขวาง
ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ แต่อาจส่งเสริมการท�ำงานให้สงั คมโดยรวมได้
ด้วยซ�้ำ
ที่ดีไปกว่านั้นก็คือ ก่อนหน้านี้ สังคมต้องใช้เงินไปกับการเลี้ยงดูผู้สูง
อายุในรูปของเงินบ�ำนาญหรือ pension ต่างๆ แต่พอคนกลุ่ม Yold ยัง
ท�ำงานอยู่ ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เงินบ�ำนาญก็ลดลง และอย่างที่บอก
ว่าการท�ำงานช่วยรักษาคุณภาพของสุขภาวะเอาไว้ด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่าย
เรื่องการรักษาพยาบาลก็ลดลงด้วย สังคมโดยรวมจึงอาจประหยัดค่าใช้
จ่ายส�ำหรับคนแก่ลงไปได้มากทีเดียว
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อ
ตอบรับกับเทรนด์ Yold ที่ว่า
จอห์น พาร์คเกอร์ บอกว่ามีอยู่สามระดับที่ต้องเปลี่ยน
ระดับแรก คือการรับรู้ของเราเอง พูดอีกอย่างคือเป็นเรื่องในระดับ
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วัฒนธรรม เพราะคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการมองว่าคนแก่เป็นคนที่เลิก
ท�ำงานแล้ว ไม่ได้อยู่ในวัยที่สร้างผลิตภาพให้สังคมได้ จึงเกิดการ ‘จ�ำกัด
สิทธิ’ คนแก่ในหลายเรื่อง (เช่นการประกาศรับคนโดยจ�ำกัดอายุ หรือการ
จ�ำกัดอายุพนักงานที่สามารถท�ำพาร์ทไทม์ได้ - อะไรท�ำนองนี้)
ระดับที่สอง คือระดับรัฐ ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกัน
เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายสาธารณะต่างๆ เพื่อตอบรับ
กับคนกลุ่มใหม่ (ที่เก๋าในเรื่องวัย) นี้
และระดับสุดท้าย ก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ
ของทั้งภาครัฐและประกันสุขภาพ ซึ่งในอดีตไม่ค่อยยอมจ่ายเงินให้กับการ
‘ป้องกัน’ เท่าไหร่ เช่น การฉีดวัคซีนเบิกไม่ได้ ต้องรอให้ป่วยก่อนถึงจะ
เบิกได้ พบว่าในประเทศส่วนใหญ่ การเบิกจ่ายในเชิงป้องกันมีเพียง 2-3%
เท่านั้น แต่ตัวเลขนี้น่าจะพุ่งขึ้นถึง 75% ในปี 2030 ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพต่อสังคมโดยรวมมากกว่าเยอะ
Yold จึงเป็นเทรนด์สำ� คัญของทศวรรษทีจ่ ะมาถึงจริงๆ เพราะมันคือ
‘จุดตัง้ ต้น’ ของสังคมผูส้ งู วัยแบบใหม่ ทีจ่ ะส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปยังคน
รุ่นถัดๆ ไป ที่หากไม่ตายเสียก่อนก็จะต้อง ‘แก่’ ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นเอง

28

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2564

UBUNTU - อูบันตู
นักมนุษยวิทยาคนหนึ่ง
ไปศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในอัฟริกา
ขณะที่รายล้อมไปด้วยเด็กกลุ่มหนึ่ง
เขาเล่นเกมด้วยการเอาตะกร้าผลไม้
ซึ่งมีผลไม้วางอยู่เต็มตะกร้า
แล้วเอาตะกร้านั้นวางใต้ต้นไม้
ห่างจากกลุ่มเด็กราว 50 เมตร
เขาวางกติกาโดยบอกกับเด็กทั้งหมดว่า
ใครก็ตามที่วิ่งเร็วสุดถึงตะกร้า
เป็นคนแรกเป็นผู้ชนะ จะได้ตะกร้า
ผลไม้นั้นเป็นรางวัล
ก่อนจะให้สัญญาณเด็กวิ่ง
ปรากฏว่าโดยไม่ต้องพูดอะไรกัน
เด็กทั้งหมดพากันคล้องแขนกันและกัน
ทั้งสองข้างเป็นหน้ากระดานเรียงหนึ่ง
หลังจากได้รับสัญญาณให้เริ่มได้
พวกเขาวิ่งไปพร้อมๆ กัน
และพวกเขาถึงตะกร้าผลไม้
พร้อมกันทั้งหมด
ทุกคนเอาผลไม้ในตะกร้า
มาแบ่งปันกันทั่วหน้า
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ไม่มีใครได้มากน้อยไปกว่าใคร
แล้วต่างก็แกะผลไม้กินกันอย่างเบิกบาน
“ท�ำไมหนูถึงใช้วิธีวิ่งไปถึงพร้อมๆ กัน
แทนที่จะแข่งขันเอาชนะเพื่อน
เพื่อจะได้ผลไม้ทั้งตะกร้าไว้กินคนเดียว”
นักมนุษยวิทยาถาม
เด็กๆ ส่งเสียงตอบพร้อมกันว่า
“อูบันตู” (UBUNTU) ความหมายก็คือ
“ฉันจะสุขได้อย่างไรถ้าคนอื่นเศร้า”
หรือหมายความได้ว่า
“ฉันเป็นอะไร เพราะเราเป็นอะไร”
(“I AM BECAUSE WE ARE”)
เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหม
ว่าเราจะมีภาพในใจของเราเองว่า
เด็กชนเผ่าในอัฟริกานั้น
ไร้การศึกษา อดอยาก แร้นแค้น
จนแม้แต่เสื้อผ้าไม่มีจะสวมใส่
ดังนั้นต่อหน้าผลไม้เต็มตะกร้า
ที่ยั่วยวนใจอย่างนี้ เด็กแต่ละคน
คงจะวิ่งสุดแรงเกิด เพื่อไปถึง
เป็นคนแรกจะได้คว้าตะกร้าผลไม้
มาเป็นของตนเพียงคนเดียวให้ได้
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แต่ที่ไหนได้ แม้แต่นักมนุษยวิทยา
เองก็ยังงุนงง จึงตั้งค�ำถาม และ
ได้รับค�ำตอบเช่นนั้น
ความอดอยากยากจน
จึงไม่ใช่บทสรุปว่า
จะเป็นเหตุให้พวกเขาเห็นแก่ตัว
ความแร้นแค้น ก็ใช่ว่าจะแล้งน�้ำใจ
ที่พึงมีต่อกันและกัน
การขาดการศึกษา
ไม่ได้หมายถึงว่าจะท�ำความดีไม่ได้
อูบันตู (UBUNTU) เป็น ค�ำโบราณ
ในทวีปอัฟริกา แปลตรงตัวว่า
“ความเป็นมนุษย์ในคน”
ก็คือความเมตตาในตัวคนนั่นเอง
ในความหมายที่กว้าง
“เราเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะ
เราทุกคนมีความเมตตาต่อกันใช่ไหม
ว่าเมตตาธรรมในตัวคนนั่นเอง
คือแก่นแกนและความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ"
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กะเทยพรากจากไปกะทันหัน
กะลาสีโศกศัลย์เพราะคิดถึง
พิษกะพรุนพรากไปให้ค�ำนึง
กะพริบตาร�ำพึงน�้ำตาคลอ
แน่นอก...กะบังลมมิค่อยขยับ
กะเหรี่ยงรับเอากะหล�่ำท�ำบุญหนอ
กะเทาะเตาผัดกะเพรากะพงรอ
“กะ” นี้ขอให้พึงจ�ำน�ำไปใช้
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