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	 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 ตลอดชีพ

	 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
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สังคมในแวดวง มศว
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมฯ งดการประชุมประจ�าเดือนมิถนุายน เนื่องจากยังมกีาร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนจดหมายข่าวชมรมฯ จะผลิตเป็นเล่ม 

เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดท�างานตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ 

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�าหนดการประชุมประจ�า

เดือน กรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ เวลา 08.30 - 

09.30 น สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ 

พจนากรรักษ์ โทร 081 489 5501

  ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี 2564 

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ

การศึกษาต่อเนื่องฯ ดังก�าหนดการ 

 08.30 - 09.30 น ลงทะเบียน

 09.30 - 09.45 น. ประธานสรุปกิจกรรมชมรม และเลือกประธาน

คนใหม่

 10.00 -12.00 น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องน่ารู้ของกรมประมง 

โดยคุณอุมาพร พิมลบุตร

 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยง 

 ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท แจ้งเข้าร่วมกจิกรรมกบัคณุนงลักษณ์ 

พจนากรรักษ์ โทร 081 489 5501 /นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 

090 917 3993 

  ชมรมฯ เชิญชวนคณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมาชิก และผู้ม ี
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จิตศรัทธาบริจาคศิริราชมูลนิธิ (โรงพยาบาลสนามรองรับโควิด-19 : 

D004111) ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 ได้ยอดเงินบริจาค 

ทั้งสิ้น 56,000 บาท และได้โอนเงินดังกล่าวไปให้ศิริราชมูลนิธิเมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสน้ี ขอให้ท่านมีสุขภาพ 

แข็งแรง จิตใจแจ่มใส สงบ เบิกบาน มีสติ ปลอดภัยจากโรคภัย

ทั้งปวง ด้วยอานิสงส์ที่ได้ท�าบุญร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

  ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผู้มีจิตศรัทธาน�าเหรียญบาท และ

เหรียญ 10 บาท รัชกาลที่ 9 มาร่วมท�าบุญ เพื่อน�าไปติดที่โบสถ์เหรียญ

บาท วัดทุ่งเคล็ด ซึ่งขณะนี้ยังขาดเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 10 บาท 

อีกจ�านวนมาก 

 ที่มาของการสร้างโบสถ์เหรียญบาท เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาส (พระ

สมุห์อาทิตย์ อิสระปัญโญ) เห็นเด็กน�าเหรียญบาทของรัชกาลที่ 9 มาทอย

เล่น ท่านจึงตักเตือนว่าเหรียญบาทมีรูปในหลวงเป็นของสูง ไม่ควรน�ามา

เล่นเช่นนี้ ท่านจึงขอบิณฑบาตเหรียญนั้นมา และน�าเหรียญที่ได้มาติดไว้

ข้างฝาโบสถ์ โดยอธิษฐานว่าถ้าวันรุ่งข้ึนเหรียญยังคงติดกับฝาผนัง ทั้งที่

ท่านไม่ได้ใช้อะไรติดไว้ ท่านจะสร้างโบสถ์เหรียญบาทขึ้น เพื่อถวายแด่

ในหลวงรัชกาลที่ 9 โบสถ์เหรียญบาทแห่งนี้ จึงสร้างจากค�าอธิษฐานของ

อดีตท่านเจ้าอาวาส ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ

 ขณะนีมี้ผูบ้ริจาคเหรียญบาท และเหรียญสิบบาทแล้ว เป็นเงิน 3,104 

บาท ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ จะน�าไปมอบให้วัดทุ่งเคล็ด ครั้งที่ 1 ต้น

เดอืนมิถนุายน นี ้และชมรมฯ ยงัรับบริจาคเหรียญบาทและเหรียญสิบบาท 

จนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2564
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  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ 

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา 

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

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว 

เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทองอยู่ ในการ 

ถึงแก่กรรมของ รศ.ดร.สุเทพ ทองอยู่ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2564 และท�าการฌาปนกิจที่วัดธรรมนาวาเรียบร้อยแล้ว

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว กรีทอง ในการ 

ถึงแก่กรรม รศ.รท.ไตรกฤต (สมเกียรติ) กรีทอง สวดอภิธรรม ณ วัดมกุฏ

กษัตริยารามราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2564 และ

ฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เบาใจ ในการ 

ถงึแก่กรรมของ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ ถงึแก่กรรมเม่ือวันที ่23 พฤษภาคม 

2564 และท�าการฌาปนกิจที่วัดเทพลีลา เรียบร้อยแล้ว
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายน

  คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด  พรประเสริฐ เลอเลิศ เกิดแก่ท่าน
 ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์   ทุกพลบกาล สราญจิต มิ่งมิตรดี
  พรั่งพร้อมญาติ สนิท ชิดซ้ายขวา  จิตหรรษา กายาสุข ทุกข์หน่ายหนี
 ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี   ครองตนดี มีศักดิ์ศรี นิรันดร์...เทอญ
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. คุณมณี ศิริชัยรัตน์    2. อ. อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม

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

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

7. อ. อรุณศรี กุมุท     8. คุณรัตนาพร สงวนประสาทพร

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

11. รศ. ดร. วีระพงศ์ เกียรติสุนทร  12. อ. อาจหาญ ทรงงามทรัพย์

13. รศ. ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์  14. อ. กัลยา ภูมิภาค

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

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

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

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

23. คุณกฤษณา สุนันทเกษม   24. ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ

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

27. คุณประเสริฐ สุรวณิชกิจ   28. รศ. สุนันทา โสรัจจ์

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

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

35. ผศ. สุพิน ทองธานี    36. คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ

37. อ. อนงค์ สินสิริ     38. อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า
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39. คุณสุนัย ต้นโพธิ์    40. รศ. ปราณี ธนะชานันท์

41. คุณชวนพิศ อภิชัย    42. ผศ. เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์

43. ผศ. นิรดา จันทรรัตน์   44. ผศ.สุวลี จันทร์กระจ่าง

45. รศ. ทรรศนียา ศักดิ์ดี   46. คุณอิทธิกร ตานะโก

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

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

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

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

55. คุณวันดี พ่วงความสุข   56. คุณกัญญา จันทร์ดี

57. คุณศรีรมย์ สุรวณิชกิจ   58. คุณวิลาวัลย์ บัวข�า

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย  ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
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วาทะธรรม

เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 

2564 ใจความว่า

 ดถิวีสิาขบูชา อนัเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิพาน ของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันส�าคัญสากลของโลก ได้เวียนมา

บรรจบอกีค�ารบหนึง่แล้ว ชวนให้ระลึกถงึเหตุการณ์ เม่ือพระโพธสัิตว์สิทธตัถ 

ราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเร่ืองราวในพระไตรปิฎกว่า 

พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรง

พระด�าเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า "เรา

เป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก" 
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ดงันีอ้ปุมาดัง่การประกาศอสิรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนกัว่าเราทกุคน

ล้วนเป็นผูก้�าหนดชวิีตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทกุข์ 

ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงข้ันจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ 

โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดนิแต่อย่างใด

 พทุธบริษทัทัง้หลาย จงึพงึพจิารณาถงึย่างก้าวแห่งธรรมะ 7 ประการ 

อันน�าไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า "โพชฌงค์ 7" ประกอบด้วย สติ ความ

ระลึกได้ ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะวิริยะ ความพากเพียร ปีติ 

ความเอบิอิม่ใจโดยปราศจากอามิส ปัสสัทธ ิความสงบกายใจ สมาธ ิความ

มีจิตตั้งมั่น และอุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง 

 อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง 7 ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลก

นั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จ�าเป็นต้องเร่ิมต้นฝึกฝนตนเองให้ม่ันคง 

ในย่างก้าวส�าคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ "สติ" กล่าวคือ ให้รู้เท่า

ทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลาย

ให้ได้ หากปราศจากสติเสียแล้ว องค์ธรรมแห่งความส�าเร็จสูงสุดส�าหรับ

มนุษยชาติประการอื่นๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย 

 ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหม่ันศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา 

และใจของตนเอง อันนับเป็น "ปฏิบัติบูชา" ที่พึงกระท�าต่อพระรัตนตรัย 

เพื่อความด�ารงม่ันแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น

ประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวง สืบไปตลอดกาลนาน เทอญ
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บอกเล่าเก้าสิบ : เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด 1

 1. สองวันก่อนและหลังการฉีควัคซีนให้งดออกก�าลังกายหนัก หรือ

ยกของหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 2. การฉีดวคัซีนโควดิควรห่างจากวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่อย่าง

น้อย 1 เดือน

 3. ถ้ามีไข้หรือปวดเม่ือยมากทนไม่ไหว สามารถกนิยาพาราเซตามอล

ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง

 *ห้ามกินยาพวก Brufen Arcoxia Celebrex เด็ดขาด 

 4. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัดและหลังฉีดสองวัน อย่าใช้แขนนั้น อย่า

เกร็งยกของหนัก

 5. วันที่ฉีดควรกินน�้าอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือ

ของที่มี่คาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 6. หลังฉีดเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที

 7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว

ให้กดนิ่งตรงต�าแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

 1 ที่มา : กรมอนามัย
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หนังสือได้รับรางวัล สพฐ ปี 2564

 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

กรุงเทพฯ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แถลง

ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 53 เรื่อง 

ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง และรางวัลชมเชย 39 เรื่อง เพื่อ

กระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ 

ผูว้าดภาพประกอบ และบุคคลทัว่ไปร่วมส่งหนงัสือเข้าประกวด ส่งผลให้ผูมี้

ส่วนเกีย่วข้องในวงการผลิตหนงัสือเกดิความกระตือรือร้น ตระหนกั และให้

ความส�าคัญทีจ่ะผลิตหนงัสือด ีมีคุณค่า มีสารประโยชน์ และเป็นมาตรฐาน

สากล พฒันารูปแบบและเนือ้หาสาระให้น่าสนใจ ท�าให้ประชาชนมีหนงัสือ

ทีมี่คณุภาพเพิม่มากข้ึน โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ

พจิารณาตัดสิน รวมถงึผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันทัง้ภาครัฐและเอกชน เป็น

กรรมการ และนางสาวรัตนา แสงบัวเผือ่น ผูอ้�านวยการส�านกัวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564 เป็นการประกวด

หนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 ในปีนี้มี

ผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมทั้ง

สิ้น 336 เรื่อง จากส�านักพิมพ์กว่า 100 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ 

ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่อง

สั้น หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือส�าหรับเด็ก อายุ 6-11 

ปี หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ/หรือ

นิยายภาพ และหนังสือสวยงาม
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 ส�าหรับผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ปรากฏว่ามีหนังสือได้รับรางวัล 53 เรื่อง แยกเป็น 

รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 39 เรื่อง ดังต่อไปนี้

 รางวัลดีเด่น จ�านวน 14 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่

 หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิง

แวดล้อม ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

 หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 

และชีวประวัต ิ เรื่อง สูญแผ่นดิน สิ้นอ�านาจ : วาระสุดท้ายของแมนจู 

จากภาพถ่ายทีพ่บในสยาม WHEN THE MIGHTY DRAGON FALLS. A 

Pictorial Journey of China Unearthed in Siam ประพันธ์ โดย กรกิจ 

ดิษฐาน ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท ส�านักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ จ�ากัด

 หนังสือสารคดี ด้านการท่องเท่ียว อาหาร ฯลฯ เรื่อง 

ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และคณะ ; จัดพิมพ์ โดย วัดราชบพิธสถิตมหา 

สีมาราม

 หนงัสือนวนยิาย เร่ือง สุสานสยาม ประพนัธ์ โดย ปราปต์ ; จดัพมิพ์ 

โดย แพรวส�านักพิมพ์ (ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 

จ�ากัด (มหาชน)

 หนังสือกวีนิพนธ ์เรื่อง ฝูงนกเหนือวิหาร ประพันธ์ โดย โชคชัย 

บัณฑิต ; จัดพิมพ์ โดย โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

 หนังสือรวมเรื่องส้ัน เร่ือง คืนปีเสือ และเร่ืองเล่าของสัตว์อื่นๆ 

ประพันธ์ โดย จเด็จ ก�าจรเดช ; จัดพิมพ์ โดย ผจญภัยส�านักพิมพ์

 หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี เร่ือง แตงโมลูกโตโต 
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ประพันธ์ โดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช ; จัดพิมพ์ โดย องค์การช่วยเหลือ

เด็ก (Save the Children) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 หนังสือส�าหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี

  - ประเภทบันเทิงคด ีเร่ือง แมววดั ประพนัธ์ โดย ยโูตะ ฟคุยุะ; 

จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

  - ประเภทสารคด ีเร่ือง ต�านานหมิพานต์ ประพันธ์ โดย ณฐัชนนั 

โฆษติาภรณ์ และณชิาวีร์ เพ่ิมพนูปฏิพัทธ์ ; จดัพิมพ์ โดย บริษทั ส�านกัพมิพ์ 

ห้องเรียน จ�ากัด

 หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

  - ประเภทบันเทิงคด ีเร่ือง BECOMING A BUTTERFLY การ

เดินทางของผีเสื้อหลากสี ประพันธ์ โดย เมริษา ยอดมณฑป ; จัดพิมพ์

โดย แมงมุมบุ๊ก ในเครือบริษัทแมงมุม คัลเจอร์ จ�ากัด

  - ประเภทสารคดี เรื่อง เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ : สุขภาพดี

ด้วยการดแูลระบบนเิวศในร่างกาย ประพันธ์และจดัพมิพ์ โดย นายแพทย์

ชัชพล เกียรติขจรธาดา

  - ประเภทบทร้อยกรอง เร่ือง เราก�าลังติดอยูใ่นบ่วงแร้วปัจจบัุน 

ประพันธ์ โดย กิตติ อัมพรมหา ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

  - การ์ตูน และ หรอืนยิายภาพท่ัวไป เร่ือง My Little Kitchen 

3 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูฝน ประพันธ์ โดย Pittmomo ; จัดพิมพ์ โดย 

ส�านักพิมพ์บัน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

  การ์ตูน และ หรอืนยิายภาพส�าหรบัเดก็ ไม่มีหนงัสือเร่ืองใด 
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สมควรได้รับรางวัล 

  - การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควร

ได้รับรางวัล 

 หนังสือสวยงาม

  - ประเภททั่วไป เรื่อง ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ประพันธ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และคณะ ; จัดพิมพ์

โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  - ประเภทส�าหรับเด็ก เรื่อง อู้ฮู ! พ่อหนูเก่งจัง ประพันธ์ โดย 

ทิพย์วรรณ แสวงศรี ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท ส�านักพิมพ์โลกหนังสือ จ�ากัด

 รางวัลชมเชย จ�านวน 39 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่

 หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม มี 2 เรื่อง

  1) มนษุย์ซึมเศร้ากบัเร่ืองเล่าสีขาวด�า ประพนัธ์โดย นายพินต้า ; 

จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์ 13357

  2) Alternative Parenting เล้ียงลูกทางเลือก ประพันธ์ โดย สิริยากร 

พุกกะเวส มาร์ควอร์ท ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด

 หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 

และชีวประวัต ิมี 3 เรื่อง

  1) พ่อครับผมรักพ่อ ประพันธ์และจดัพิมพ์ โดย ประทปี ปัจฉิมทกึ 

  2) มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา 

ต�ารา Sex ประพันธ์ โดย ก�าพล จ�าปาพันธ์ ; จัดพิมพ์ โดย บริษัทมติชน 

จ�ากัด (มหาชน)
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  3) ลมพดัมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจนีโพ้นทะเล ประพันธ์ โดย 

สุกญัญา หาญตระกลู ; จัดพิมพ์ โดย บริษทัวิริยะธรุกจิ จ�ากดั (ส�านกัพมิพ์ 

สารคดี)

 หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มี 3 เรื่อง

  1) คุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและ

ลวดลายประดับอาคาร LANNA HOUSE ARCHITECTURAL STYLE 

AND DECORATIVE ORNAMENTS ประพนัธ์ โดย ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ; 

จัดพิมพ์ โดย ส�านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2) คู่มือน�าชม ศิลปกรรมโบราณในล้านนา ประพันธ์ โดย 

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ; จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์เมือง

โบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ากัด)

  3) สวัสดีไนจีเรีย 1 NIGERIA here I come 1 ประพันธ์และ

จัดพิมพ์ โดย ธราพงษ์ รุ่งโรจน์

 หนังสือกวีนิพนธ ์มี 3 เรื่อง

  1) ในหมอกควัน ประพันธ์และจัดพิมพ์ โดย อภิชาติ ด�าดี

  2) ร่มฟ้า ร่ายฝัน ประพนัธ์ โดย นภาลัย สุวรรณธาดา ; จัดพิมพ์ 

โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

  3) ลมหายใจในแสงเช้า ประพนัธ์ โดย วรวุฒ ิภักดบุีรุษ ; จดัพิมพ์ 

โดย ส�านักพิมพ์เรืองอรุณ

 หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง 

  1) ในวันที่อุณหภูมิสูงเกิน 40 …C (On the day that the 

temperature exceeds 40 degrees Celsius) ประพันธ์ โดย สุธีร ์

พุ่มกุมาร ; จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์สมุดไทย
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  2) ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่นๆ ประพันธ์ โดย บัญชา อ่อนดี ; 

จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บ้านแม่น�้า

  3) THE MORNING FLIGHT TO SAD FRANCISCO ประพันธ์

โดย ธนชาติ ศิริภัทราชัย ; จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์แซลมอน ในเครือ

บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

 หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ป ีมี 3 เร่ือง 

  1) ตามแม่ไปเที่ยวป่า ประพันธ์ โดย วันวิสา ธรรมสังวาลย์ 

และสันติภาพ ก่อเจริญวัฒน์ ; จัดพิมพ์ โดย โครงการ “สร้างเด็กดี ด้วย

นิทาน” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  2) แผ่นฟ้าทีห่ายไป ประพนัธ์ โดย ชยัฤทธิ ์ศรีโรจน์ฤทธิ ์; จัดพิมพ์ 

โดย ส�านักพิมพ์ เฮลโลคิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด

  3) เรายังรักกันทุกวันจ้ะ ประพันธ์ โดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช ; 

จัดพิมพ์ โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ภูมิคุ้มใจ ในความสุข 

ประเทศ HappinessisThailand.com โดย ธนาคารจิตอาสา และ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 หนังสือส�าหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

  - ประเภทบันเทิงคด ีมี 1 เรื่อง

  1) เพื่อนรักในป่าใหญ่ ตอน ไปงานวันเกิดให้ตรงเวลากันเถอะ 

ประพันธ์ โดย พี่แสตมป์ ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

  - ประเภทสารคด ีมี 1 เรื่อง

  1) มวยไทย ประพันธ์ โดย กฤติยา ธีระวัฒนชัย และศศิธร 

คงเจริญ ; จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ 
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จ�ากัด

 หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี

  - ประเภทบันเทิงคด ีมี 3 เรื่อง

  1) ขอบคุณทีอ่ยูด้่วยกนั ประพนัธ์ โดย กนก วบูิลพฒัน์ ; จดัพมิพ์ 

โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด

  2) ทุง่หญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม ประพนัธ์ โดย เอกอรุณ; 

จัดพิมพ์ โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด

  3) เมื่อท�าเต็มที่ ให้คิดเสมอว่ามันดีที่สุด ประพันธ์ โดย Think 

เดียวก็เปลี่ยนได้ ; จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊กส์ ในเครือบริษัท 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

  - ประเภทสารคด ีมี 3 เรื่อง

  1) ฉันเรียนแฟชัน่ทีมิ่ลาน : I STUDIED FASHION DESIGN IN 

MILAN ประพนัธ์ โดย แพรพลอย ลาภาโรจน์กจิ ; จดัพิมพ์ โดย ส�านกัพมิพ์ 

บัน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

  2) อาถรรพณ์ในป่าสูง ประพันธ์ โดย ณัฐ นักเดินทาง ; จัดพิมพ์ 

โดย ส�านักพิมพ์บ้านหนังสือ

  3) ERASMUS GENERATION เผ่าพนัธ์แห่งการเรียนรู้ ประพันธ์

โดย พชร สูงเด่น ; จัดพิมพ์ โดย ส�านักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท 

บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

  - ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง

  1) ต้นไม้ทกุต้นเคยเป็นต้นกล้า ประพนัธ์และจดัพมิพ์ โดย ณรงค์ชยั 

แสงอัคคี

  2) นบัหนึง่ให้ถงึฝัน ประพนัธ์ โดย แมน คล้ายสุวรรณ ; จดัพมิพ์ 
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โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

  3) นิทานโควิด ประพันธ์ โดย ชมพร เพชรอนันต์กุล ; จัดพิมพ์

โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

  - ประเภททั่วไป มี 1 เรื่อง 

  1) AUTUMN BLAZE เปลวสารท ภาค แผนการของไลแลค 

ประพันธ์ โดย หมอก ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

  - ประเภทส�าหรับเด็ก มี 2 เรื่อง

  1) พระเตมีย์และพระมหาชนก ประพันธ์ โดย ณิชาวีร ์

เพิ่มพูลปฏิพัทธ์ ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท ส�านักพิมพ์ห้องเรียน จ�ากัด

  2) อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม 6 ตอน จากไดโนเสาร์สู่นก 

ประพันธ์ โดย อินกับทราย ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด

  - ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค ์มี 1 เรื่อง

  1) บอสครับ ๆ #ผนงรจตกม (ผมนั้นงานรุมจนจะตายกันหมด) 

ประพันธ์ โดย AIBIG ; จัดพิมพ์ โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

หนังสือสวยงาม

  - ประเภททั่วไป มี 2 เรื่อง

  1) ธรรมบุญ 3 ประพนัธ์ โดย ดร.เพชรยพุา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ; จัดพิมพ์ 

โดย สถาบันไทยปัณณ์สุข

  2) สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประพันธ์ โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤด ีสายสิงห์ และนายแพทย์ณฐั ไกรภัสสร์พงษ์ ; 

จัดพิมพ์ โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  - ประเภทส�าหรับเด็ก มี 3 เรื่อง
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  1) กุง๋กิง๋สุขสันต์วนัสงกรานต์ ประพนัธ์ โดย แฮปป้ีคดิส์ ; จดัพิมพ์ 

โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด

  2) ต�านานหิมพานต์ ประพันธ์ โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ และ 

ณชิาวีร์ เพ่ิมพลูปฏิพทัธ์ ; จดัพิมพ์ โดย บริษทั ส�านกัพิมพ์ห้องเรียน จ�ากดั

  3) ลูกอ๊อด 10 ตัว ประพันธ์ โดย รัชนี ยังสุข ; จัดพิมพ์ โดย 

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด

 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564 จะได้ 

เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
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คนตาบอดถือโคมไฟ

 เรื่องเล่ามีอยู่ว่า

 มีตรอกซอยอยูท่ีห่นึง่ทีมี่แต่ความมืดและแคบ ไม่มีแสงไฟส่องทางให้

ความสว่าง แต่ก็ยังมีคนใช้สัญจรอยู่เป็นประจ�า เพราะเป็นทางลัดที่ช่วย

ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ดี

 และในคืนหนึง่ กไ็ด้มีพระรูปหนึง่เดนิผ่านเข้ามายงัตรอกเพือ่มุ่งหน้า

ไปยังอาราม ซึ่งในซอยที่มีแต่ความมืดนี้ มืดมากกระทั่งนิ้วมือทั้งห้า ยังไม่

อาจมองเห็นได้

 เม่ือเดนิไปเร่ือยๆ พระรูปนีจึ้งทัง้เดนิไปชนผูอ้ืน่และถกูผูอ้ืน่เดนิมาชน

ไม่หยุดหย่อน สร้างความล�าบากยิ่งนัก

 ในตอนนัน้เองกไ็ด้มี ชายผูห้นึง่ ถอืโคมไฟ เดนิเข้ามายงัตรอก ท�าให้

ในตรอกเกิดแสงสว่างขึ้นพอสมควร

 พระได้ยนิคนเดนิผ่านทางพดูข้ึนมาว่า “คนตาบอดผูน้ัน้ช่างแปลกนกั 

ตนเองมองไม่เห็นแท้ๆ ใยต้องถือโคมไฟให้วุ่นวาย”

 เม่ือพระได้ยินก็รู้สึกแปลกใจรอจนกระทั่งคนตาบอด ถือโคมไฟคน

นั้นเดินผ่านมา จึงเอ่ยถามขึ้นว่า “ขออภัย ท่านตาบอดจริงๆ หรือ?”

 คนผู้นั้นตอบว่า “ถูกแล้ว ข้าเกิดมาก็พิการตาสองข้างมองไม่เห็น 

ส�าหรับข้านั้นไม่ว่าจะยามเช้า สาย บ่าย เย็น ล้วนไม่ต่างกัน ทั้งยังไม่

ทราบว่า แสงสว่างหน้าตาเป็นเช่นไร”

 พระได้ยินดังนั้นก็ยิ่งงุนงงมากขึ้น เอ่ยถามต่อไปว่า “เช่นนั้นท่านจะ

ถือโคมไฟไปเพื่ออะไร?”

 คนตาบอดตอบว่า “เนือ่งเพราะข้าเคยได้ยนิคนพดูกนัว่าในยามกลาง
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คืน ไร้แสงสว่าง คนตาดีทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกับข้า คือมองไม่เห็นสิ่งใด 

เมื่อครู่ท่านเดินอย่างมืดมนในตรอกใช่หรือไม่ โดนคนเดินสวนไปมาชนเอา 

ใช่หรือไม่?” 

 “ท่านดขู้าเองนัน้แม้เป็นคนตาบอด แต่ข้าไม่โดนผูอ้ืน่เดนิชนเลยแม้แต่

ครั้งเดียว ทั้งๆ ที่เมื่อก่อน ข้าก็เป็นเช่นเดียวกับท่าน คือโดนคนเดินมาชน

เอาบ่อยครั้ง แต่เมื่อข้าถือโคมไฟ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

 ทีข้่าจดุโคมไปไหนมาไหนด้วยนัน้ ข้าจุดเพือ่ให้แสงสว่างกบัผูอ้ืน่ และ

เพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นตัวข้า ตั้งแต่นั้นมาข้าก็ไม่โดนผู้ใดเดินชนอีกเลย”

 พระได้ยินความดังนั้นก็บรรลุปัญญา

 “การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นประโยชน์สูงสุดล้วนกลับคืนมาสู่ผู้ให้”

 นิทานเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิด ในหลายๆ ด้านกับเราทุกคน

 ใจคุณกว้างเท่าใด.. โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

 คนที่ใจคับแคบ...มักแปรเจตนาค�าพูดของคนอื่น ไปในทางที่ผิดอยู่

เสมอ เหมือนดั่งคนที่พูดถึงชายตาบอดว่า “มองไม่เห็นแท้ๆ แต่กลับถือ

โคมไฟ”

 ในทางกลับกัน ชายตาบอด ถึงแม้สายตาจะมืดบอด แต่ดวงใจยัง

ส่องแสงสว่างให้สังคมและผู้คนรอบข้างเสมอ...
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การสอนลูกแบบยิวให้เป็นเศรษฐี 2

 เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงของหญิงชาวจีนเชื้อสายยิวท่านหนึ่ง

 ในปี 1992 ตอนที่ฉันตัดสินใจย้ายจากเมืองจีนไปปักฐานใหม่ยัง

อิสราเอล ลูกชายคนโตอายุ 13 ลูกชายคนที่สองอายุ 12 ส่วนลูกสาวคน

เล็ก 10 ขวบ

 ฉันให้ลูกๆ อยู่เมืองจีนไปก่อน ที่ตัดสินใจย้ายไปอิสราเอลตอนนั้น ก็

เพราะทนอยู่สภาพเดิมๆ ไม่ได้แล้ว พ่อของฉันเป็นชาวยิวขนานแท้...

 ย้ายหนสีงครามโลกคร้ังที ่2 มาอยูเ่มืองจนี แต่งงานกบัแม่ฉันซ่ึงเป็น

หญิงจีน

 หลังฉันเกิดไม่นาน แม่ก็ทิ้งพวกเราสองพ่อลูกไป พ่อฉันเสียตอนฉัน

อายุ 12 ฉันกลายเป็นเด็กก�าพร้าเต็มตัว

 พอโตขึ้น ฉันได้ท�างานในโรงงานถลุงเหล็ก หลังแต่งงานก็มีลูก 3 

คน แต่แล้วสามีก็ทิ้งพวกเราไป

 มันเป็นความทรงจ�าทีเ่ต็มไปด้วยความขมขืน่ พอดเีป็นช่วงเวลาทีจ่นี

กับอิสราเอลเปิดสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศขึ้นมา

 ด้วยจิตใจที่อยากหนีให้พ้นๆ จากดินแดนแห่งความทุกข์ใจ ฉันเลย

กลายเป็นพวกอพยพกลุ่มแรกที่ขอย้ายจากจีนไปอยู่อิสราเอล

 ตอนถึงอิสราเอลใหม่ๆ ความเป็นอยู่ยากล�าบากกว่าอยู่ในเมืองจีน

เสียอีก ฉันเข้าใจภาษาอิสราเอลเพียงเล็กน้อย ฉันไม่รู้จักใคร บ้านเมือง

ก็ไม่คุ้นเคย เลยไม่ทราบว่าจะเริ่มท�ามาหากินอะไร เงินที่พกติดตัวไปจาก

เซี่ยงไฮ้คงพอยาไส้ได้สักสามเดือน

 2 ที่มา : www.facebook.com/Flintlibrary "ขจรศักดิ์" แปลและเรียบเรียง
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 แต่ฉันมุ่งมั่นว่าต้องหาวิธีอยู่ให้รอด และจะต้องรับลูกๆ มาอยู่กับฉัน

ให้ได้ ฉันเริ่มเรียนภาษาเพื่อสื่อสารให้รู้เรื่อง

 แล้วฉันก็ตัดสินใจต้ังแผงริมถนนขายเปาะเปี๊ยะทอดยึดเป็นอาชีพ

ไว้ก่อน วันๆ จะมีก�าไรสิบกว่าซิเกิล (หนึ่งซิเกิลเท่ากับเก้าบาทไทยโดย

ประมาณ)

 พอการค้าเล็กๆ น้อยๆ ของฉันพอจะพ่ึงพาได้ เดือนพฤษภาคมปี 

1993 ฉันรับลูกทั้งสามคนมาอยู่ด้วยกันที่อิสราเอล

 ตอนอยู่ที่เมืองจีน แม้จะล�าบากแค่ไหนก็ตาม แต่ฉันไม่เคยให้ลูกๆ 

ต้องล�าบากด้วย พอมาอยู่ที่นี่ ฉันก็ยังคงเลี้ยงลูกในแบบเดิมๆ ซึ่งมันก็คง

ไม่ต่างจากคนจีนทั่วไป

 พอวันหลัง หลังจากลูกๆ ไปโรงเรียน ฉันก็จะขายเปาะเปี๊ยะทอด

ของฉันไป พอตกบ่ายเลิกเรียน พวกเขาก็จะมาหาฉันที่แผง ฉันก็จะเก็บ

ร้านเลิกขาย แล้วเริ่มหุงหาอาหารมื้อเย็นให้ลูกๆ ได้กินกัน

 มอียู่วนัหนึ่ง ตอนทีก่�าลงัเตรยีมปรงุบะหมีใ่หล้กูๆ เพื่อนบ้านคนหนึ่ง

เดินมาหาพวกเรา แล้วก็ชี้หน้าลูกชายคนโตพร้อมต�าหนิว่า

 "แกเป็นเด็กโตแล้ว ท�าไมไม่ช่วยแม่ท�างานท�าการบ้าง อย่าท�าตัว

เหมือนขยะไร้ค่า" แล้วเธอก็หันมาต่อว่าฉัน

 "อย่าเอารูปแบบผดิๆ ทีพ่กพาจากเมืองจนีมาเผยแพร่ทีน่ี ่อย่าคิดว่า

สิ่งที่เธอก�าลังท�าอยู่เป็นความรักที่ถูกต้อง"

 ค�าพดูของเธอท�าพวกเราตกใจมาก เป็นการท�าร้ายจติใจทีด่โูหดร้าย 

พวกเรารู้สึกแย่เอามากๆ

 เมื่อกลับถึงบ้าน ฉันได้แต่ปลอบลูกชายคนโตว่า

 "ไม่เป็นไรนะลูก แม่ทนได้ แม่รับไหว แม่มีความสุขทีไ่ด้ดแูลลูกๆ ทกุ
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คน ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดก็พอแล้ว"

 "แต่ว่า...." ลูกชายคนโตพูดอย่างครุ่นคิด

 "คุณน้าคนนัน้อาจจะพูดถกู ผมคดิว่า ผมน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้

แม่ได้บ้าง"

 วันถัดมาเป็นวันที่ชาวบ้านไปโบสถ์กัน โรงเรียนเลิกเรียนตอนเที่ยง 

พอพวกเขามาถงึแผงขายของ ลกูชายคนโตมายนืข้างฉัน แล้วหยบิเอาแผ่น

แป้งห่อเปาะเป๊ียะใส่ไส้แล้วม้วนให้เรียบร้อย น�าลงทอดในกระทะจนสุก แม้

จะยังดูไม่คล่องแคล่วนัก แต่ความช�านาญก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในชิ้นต่อๆ ไป

 การเปล่ียนแปลงของลูกชายคนโตเป็นส่ิงที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน 

นอกจากจะช่วยงานที่แผงขายของแล้ว เขายังเสนอว่าให้พวกเขาเอา

เปาะเปี๊ยะทอดไปขายให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียน พวกเขาเอาไปคนละ 20 ชิ้น 

พอเลิกเรียนกลับมา ทุกคนเอาเงิน 10 ซิเกิลมาให้ฉัน

 บอกตรงๆ ฉันรู้สึกสะเทือนใจมาก ปล่อยให้ลูกๆ ที่อายุยังน้อยต้อง

มาช่วยแบกภาระเรื่องท�ามาหากิน

 แต่ว่าการแสดงออกของพวกเขาไม่ได้บ่งบอกถึงความน้อยเนื้อต�่าใจ

เลย พวกเขากลับบอกว่ารู้สึกมีความสุขและความภูมิใจกับการรู้จักหาเงิน

หาทองได้ตั้งแต่ตอนนี้

 เพ่ือนบ้านมักจะแวะมาคุยกบัฉนับ่อยๆ บอกเล่าถงึวธิทีี ่ชาวยวิเล้ียง

ลูกหลานกันอย่างไร ต้องให้การศึกษาแก่พวกเขาอย่างไร

 ชาวยิวจะคิดว่า การหาเงินไม่จ�าเป็นต้องรอตอนอายุโตแล้ว

 มันช่างแตกต่างจากคนจีนที่มักคิดว่า "ตอนเป็นเด็กมีหน้าที่ศึกษา

หาความรู้อย่างเดียว"

 แต่ชาวยิวคิดว่า "ตอนเป็นเด็กก็ต้องเร่ิมศึกษาวิธีหาเงินหาทองกัน
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แล้ว"

 เพ่ือนบ้านบอกฉันว่า ในครอบครัวชาวยวิ ไม่มีอาหารฟรี ไม่มีบริการ

ฟรี ทุกอย่างต้องตีค่าเป็นเงิน เด็กทุกคนต้องศึกษาวิธีการหาเงิน เพื่อจะ

ให้ได้มาในสิ่งที่ตนอยากได้

 ฉันรู้สึกว่าวิธีการนี้ดูโหดร้ายเกินไป ยอมรับไม่ค่อยได้ แต่ว่าจากสิ่ง

แวดล้อมต่างๆ รอบตัวพวกเรา เด็กๆ ถูกซึมซาบให้ยอมรับความคิดแบบ

นี้ได้ง่ายกว่าฉันมากมาย

 ในที่สุด ฉันตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ฉันเคยดูแลพวกเขา ลอง

ให้พวกเขาปรับเปลี่ยนไปในลักษณะชาวยิวเต็มตัว

 เราเร่ิมจากทุกอย่างในบ้านก่อน ของทุกอย่างในบ้านตีเป็นมูลค่า

หมด รวมค่าอาหารและบริการต่างๆ ที่แม่คนนี้ท�าให้ลูกๆ ทุกคนต้องจ่าย

ค่าอาหาร 100 อาโกรอทต่อมื้อ (100 อาโกรอทเท่ากับ 1 ซิเกิล) ซัก

เสื้อผ้าครั้งละ 50 อาโกรอท

 ...แต่ฉันก็หาโอกาสให้พวกเขามีทางท�ามาหากิน ฉันขายเปาะเปี๊ยะ

ทอดให้พวกเขาในราคาขายส่ง ชิ้นละ 30 อาโกรอท แล้วให้พวกเขาไปตั้ง

ราคาขายกันเอง ก�าไรเป็นของพวกเขา

 วันแรกทีก่ลับจากโรงเรียน ถงึได้รู้ว่าทัง้สามคนล้วนมีวิธกีารขายทีไ่ม่

เหมือนกันเลย

 ลูกสาวคนเล็กซื่อหน่อย ขายให้เพื่อนๆ ในราคา 50 อาโกรอทต่อชิ้น 

ได้ก�าไรมาทั้งสิ้น 400 อาโกรอท

 คนทีส่องใช้วิธีขายส่ง เขาขายทัง้หมดให้โรงอาหารของโรงเรียน ราคา 

40 อาโกรอทต่อชิน้ ได้ก�าไรมาแค่ 200 อาโกรอท แต่สิง่ทีต่ามมากค็อื โรง

อาหารสั่งให้เขาไปส่งทุกวัน วันละ 100 ชิ้น
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 ส่วนลูกคนโตคิดนอกกรอบกว่าคนอืน่ เขาจดัรายการสัมมนาในหวัข้อ

เรื่อง "มารู้จักประเทศจีนกันหน่อย" เขาเป็นผู้ด�าเนินรายการเอง

 จุดดึงดูดอีกอย่างของงานก็คือ ทุกๆ คนที่เข้าร่วมจะได้ลิ้มรส

เปาะเปี๊ยะทอดแบบจีน โดยเขาเก็บค่าผ่านประตูคนละ 10 อาโกรอท 

เปาะเปี๊ยะทอดทุกชิ้นถูกหั่นเป็นสิบชิ้นเล็ก มีผู้เข้าร่วม 200 คนเต็มความ

จุ เก็บค่าผ่านประตูได้ 2,000 อาโกรอท

 หลังหักค่าสถานที่ให้โรงเรียนไป 500 อาโกรอท เขายังเหลือก�าไร

สุทธิ 1,500 อาโกรอท

 นอกจากวิธีการของลูกสาวที่อยู่ในความคาดคะเนของฉันแล้ว ต้อง

ยอมรับว่าลีลาของลูกชายทั้งสองอยู่เหนือจินตนาการของฉันจริงๆ

 ฉันไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่า ในช่วงเวลาส้ันๆ นัน้ พวกเขาเปล่ียนแปลง

จากเด็กที่ท�าอะไรไม่เป็น กลายเป็นเด็กที่มีความคิดในลักษณะพ่อค้าเต็ม

ตัว รู้คุณค่าของเงิน และมุ่งมั่นจะหาเงินให้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบที่ถูกต้อง

 แต่การเรียนของพวกเขาก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลย

 ลูกชายคนโตได้มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับกฎหมายของพวกผู้อพยพเข้า

เมือง เขาบอกฉันว่า ครอบครัวที่อพยพเข้ามาในอิสราเอลอย่างบ้านเรา มี

สิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

 ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเท็จหรือมันจะจริง แต่ก็ลองไปติดต่อทางการดู

 สุดท้ายก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นเงิน 6,000 ซิเกิล นี่เป็น

เงินจ�านวนไม่น้อยส�าหรับครอบครัวเรา ลูกชายคนโตบอกฉันว่า เงินจ�านวน

นี้ได้มาเพราะค�าแนะน�าของเขาแท้ๆ เขาควรได้รับส่วนแบ่ง 10%

 ฉันตรึกตรองอยูน่าน สุดท้ายกตั็ดสินใจแบ่งให้เขาไป 600 ซิเกลิ หลัง

ได้รับเงิน เขาซ้ือของขวัญชิน้งามให้ฉันและน้องๆ คนละชิน้ เงินทีเ่หลือ เขา
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บอกว่าจะเอาไปต่อทุนเพื่อหาเงินให้ได้มากยิ่งๆ ขึ้น

 เขาใช้เงินจ�านวนนัน้ไปส่ังซ้ือเคร่ืองเขียนจากเมืองจนีส่งผ่านมาให้ทาง

ไปรษณีย์ ราคาเครื่องเขียนที่จีนถูกกว่าของอิสราเอลมากมาย

 เขาน�ามาขายให้เพื่อนๆ ในโรงเรียน พอได้ก�าไร เขาก็ยังเดินหน้า

ค้าขายต่อไป หนึ่งปีผ่านไป ตัวเลขบญัชีในธนาคารของเขาเพิ่มเป็น 2,000 

ซิเกิล

 ส่วนลูกชายคนที่สอง มีหัวการค้าแบบชาวยิวไม่แพ้พี่เขา ชาวยิวทั้ง

หลายมีหลักการง่ายๆ ว่า "ค้าขายอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุน จะมีความเสี่ยง

น้อยที่สุด ท�าอะไรก็ได้ที่คนอื่นยังไม่ได้เริ่มท�า จะมีโอกาสที่ดีที่สุด"

 ในขณะที่ลูกคนโตก�าลังท�าเงินกับเครื่องเขียนจากจีน

 ลูกคนทีส่องกท็�าเงินของเขาไปอย่างเงียบๆ เขาใช้หวัคดิจากมันสมอง

ของเขาเขียนบทความต่างๆ เกี่ยวกับเมืองเซี่ยงไฮ้จากมุมมองของเด็กอายุ 

14 คนหนึ่ง เขามีคอลัมน์ประจ�าในหนังสือพิมพ์ เขียนอาทิตย์ละ 2 บท 

บทละประมาณ 1,000 ตัวอักษร รายได้ตกเดือนละ 8,000 อาโกรอท

 ส่วนลูกสาวคนเล็กนั้น จะเก็บตัวหน่อยตามภาษาเด็กผู้หญิง ไม่ได้

แสดงบทบาทเรื่องหาเงินหาทองมากมายนัก แต่จากตัวเธอ ฉันสามารถ

รับรู้ถึงกลิ่นอายของชาวยิวที่ชอบมองชีวิตความเป็นอยู่แบบสวยงาม

 เธอหัดชงชาและท�าขนม ทุกๆ เย็นเธอจะเตรียมชาไว้กาหนึ่ง แล้วก็

มีขนมจากฝีมือเธอเองไม่ซ�้าแบบ พวกเราจะได้นั่งล้อมวง ดื่มชา ทานขนม

และพูดคุยกัน ขนมของเธอก็มักจะมีกลิ่นอายจากจีนปะปนอยู่ด้วย ทุกคน

ที่บ้านชอบกันทั้งนั้น

 แน่นอน มันไม่ใช่ของฟรี พี่ๆ ต้องจ่ายค่าขนมให้เธอ หักค่าวัตถุดิบ

แล้ว น้องสาวสุดท้องก็มีรายได้ที่น่าพอใจ
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 ตอนนี้บ้านเราไม่จนแล้ว เรามีเงินเก็บพอประมาณ เลยตกลงกันว่า 

จะเปิดร้านอาหารจีนขึ้นมาร้านหนึ่ง ฉันถือหุ้น 40% ลูกคนโต 30% คน

รอง 20% และคนเล็ก 10%

 ร้านของเราประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม เป็นที่นิยมของเหล่า 

นักชิมทั้งหลาย ผู้หญิงจากประเทศจีนคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกสังคม

จับตามองโดยไม่รู้ตัว

 จนกระทั่งฉันได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรี "ยิตซัค ราบิน" ของ

อิสราเอล ฉันกลายเป็นคนโด่งดังในชั่วข้ามคืน ตอนนี้ฉันสามารถใช้ภาษา

อิสราเอลได้อย่างคล่องแคล่ว บวกกับฉันมีภาษาจีนเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว 

ท�าให้ฉันถูกทาบทามโดยบริษัทค้าเพชรของรัฐบาลอิสราเอล ให้ไปเป็น

ตัวแทนคนแรกของบริษัทประจ�าประเทศจีน

 พอฉันย้ายกลับไปอยูป่ระเทศจีนอกีคร้ัง ลูกๆ ทัง้สามกต็ามฉันไปด้วย 

พอเอาลกูๆ ไปเปรยีบเทยีบกับเดก็ทัว่ๆ ไปในจนี ฉนัรูส้กึว่าลกูฉนัจะดูโดด

เด่นกว่าพวกเขาพอสมควร

 ก่อนจะกลับไปที่จีนเที่ยวนี้ พวกเขาทั้งสามไปกว้านซ้ือส่ิงของต่างๆ 

จากอิสราเอลไว้มากมาย พอพวกเขาเข้าเรียนได้ไม่นาน ครูของโรงเรียน

แวะมาคุยกับฉัน บอกว่าเด็กๆ น�าเอาของมากมายจากอิสราเอลไปขาย

ที่โรงเรียน มีตั้งแต่เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของเล่น หรือแม้กระทั่งปลอก

กระสุนเปล่าก็ไม่เว้น

 ครูอยากให้ฉันช่วยดแูลเดก็ๆ ให้อยูใ่นกรอบหน่อย ฉันบอกครูว่า ฉัน

ไม่สามารถห้ามการกระท�าของพวกเขา นีเ่ป็นวิธหีาเงินเพ่ือจ่ายค่าเล่าเรียน

ของพวกเขาเอง เพราะฉันไม่ได้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนของเขานานมาแล้ว

 ครูทั้งตกใจและแปลกใจ เขาไม่เข้าใจว่าคนมีเงินเดือนสูงในบริษัท
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ข้ามชาติอย่างฉัน จะไม่รับผิดชอบค่าเล่าเรียนของลูกๆ

 ฉันเชญิครูทานขนมทีลู่กสาวคนเล็กท�าไว้ขายในบ้าน ชิน้ละ 2 หยวน 

ฉันบอกครูด้วยรอยยิ้มว่า

 "นี่คือผลพลอยได้ของการได้อยู่อิสราเอลในหลายปีนี้ สอนให้เด็กๆ 

ได้เรียนรู้วิธีการด�าเนินชีวิตของชาวยิว และฉันก็เชื่อว่าพวกเขาทุกคนจะ

เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแน่นอน......."

 ในที่สุด ลูกคนโตตัดสินใจเข้าเรียนวิทยาลัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เขาต้ังใจจะไปเปิดบริษัทบริการท่องเที่ยวท่ีอิสราเอล เน้นตลาดการเที่ยว

ประเทศจีน

 ลูกชายคนที่สองเข้าเรียนวิทยาลัยเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ เขา

ต้ังใจจะเป็นคอลัมนสิต์ เขาชอบมีรายได้โดยไม่ต้องลงทนุจากเงินตัวเขาเอง

 ส่วนลูกสาวคนเล็กอยากเรียนท�าครัวเกีย่วกบัอาหารจีน เพ่ือเป็นเชฟ

ระดับแนวหน้าให้ได้ โดยเฉพาะเป็นมือโปรด้านขนม ตั้งใจจะกลับไปเปิด

ร้านขนมที่อร่อยที่สุดในอิสราเอล

 กลับมาประเทศจีนเที่ยวนี้ ฉันรู้สึกว่าพ่อแม่ชาวจีนทั้งหลายมีจิตใจ

โลเลเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรหลานของตน พวกเขาล้วนหวังอยากเห็นลูก

ร�่ารวยเป็นเศรษฐี

 แต่กลับไม่กล้าบอกลูกตรงๆ กลัวลูกจะเป็นพวกบูชาเงินตั้งแต่เด็ก

 ลองศึกษาการเลี้ยงลูกแบบยิว แล้วพูดกับลูกตรงๆ ว่า "ฉันอยากมี

ลูกเป็นมหาเศรษฐี" คงไม่เสียหายกระมัง
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ผมขอตายอาทิตย์หน้า

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

 เม่ือคนไข้ ขอให้หมอฉีดยาให้ตาย..."หมอ ผมขอตายอาทติย์หน้าได้ม้ัย" 

 ขอเล่าเรื่องคนไข้ อีกคนหนึ่ง ที่มีโอกาสได้ดูแล

 คนไข้คนนีเ้ป็นใหญ่เป็นโตในสังคม ตอนนีเ้กษยีณแล้ว และเป็นมะเร็ง

ระยะท้าย จริงๆ ยังพอมียาให้คนไข้ได้อยู่ แต่คนไข้ไม่อยากทนต่อผลข้าง

เคียงอีกแล้ว จึงปฏิเสธการรักษา รวมไปถึงไม่ต้องการให้รักษาโดยการให้

ยา หรือเจาะเลือดใดๆ เพิ่มเติมอีก

 จงึได้มีการปรึกษาทมีดแูลประคบัประคอง (palliative care) ไปช่วยดู 

 วันที่ไปพูดคุยกับคนไข้ ถามว่าปวดมั้ย เหนื่อยมั้ย คนไข้ก็ไม่มอีาการ

เหล่านัน้ ถามว่าอยากให้หมอช่วยดอูะไร ท่านกต็อบว่า อยากให้ช่วยท�าให้

ตายเร็วๆ

 ใช่ค่ะ สิ่งที่ท่านขอ คือ "euthanasia" จริงๆ ค�านี้เป็นภาษากรีก 

eu = ดี thanatos = ตาย

 ถ้าแปลตรงตัวกคื็อแปลว่าตายดนีัน่เอง แต่ทางแพทย์หรือทีค่นเข้าใจ

กนั การท�า euthanasia คอืการทีท่�าให้คนไข้จบชวิีตลงด้วยการกระท�าบาง

อย่าง

 ซ่ึงส่ิงนี ้มีประเทศทีร่องรับการท�านีอ้ยูไ่ม่กีท่ี ่ซ่ึงประเทศไทยยงัท�าไม่

ได้ แต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้

 คนไข้ที่ขอให้ตายเร็วๆ มีได้บ่อย แต่ส่วนใหญ่คือจะมีความไม่สบาย

กาย ด้วยบางอย่างอยู่ เช่นปวดเยอะ เหนื่อยเยอะ แต่คนนี้ไม่ใช่ ไม่ปวด 

ไม่เหนื่อยแต่อย่างใด เพราะมียาคุมอาการหมดแล้ว

 แต่ขอตายเพราะเบื่อที่ต้องอยู่ เบื่อที่ต้องนอนรอบนเตียง ไม่มีอะไร



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2564 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30

คั่งค้างอีกแล้ว ไม่มีอะไรรอ ไม่มีจุดประสงค์ที่จะอยู่ไปถึงพรุ่งนี้ด้วยซ�้า

 เคยเจอมาก่อนบ้าง มักพบในคนที่เก่งๆ เป็นผู้น�า เป็นคนที่ผู้อื่นพึ่ง

พิง ดังนั้นคนกลุ่มนี้ความสุข ความภูมิใจ คือการเป็นผู้ที่ได้ให้ ได้ท�าเพื่อ

ผู้อื่น ดังนั้น ในวันนี้ เค้าไม่สามารถท�าสิ่งนี้ได้อีก จึงหมดซึ่งความสุขนั้นๆ

ในชีวิต

 เวลาเจอแบบนี้ ด้วยความเป็นหมอ มักจะไปต่อไม่ค่อยถูก แน่นอน

เราบอกว่า เราไม่สามารถเร่งความตายได้ ขณะเดียวกัน เรารับปากว่าเรา

จะไม่ยือ้ความตายเช่นกนั แต่วันนี ้ความตายมีเวลาของมันอยู ่หมอเองไม่รู้

เหมือนกันว่าจะสื่อสารยังไง ให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นได้

 จึงนิมนต์พระมาช่วย....

 ตอนไปก็ขอคนไข้ ขอญาติตรงๆ ว่าจะนิมนต์ท่านมาพูดคุยด้วย โดย

จงูเร่ืองพธิกีรรมเข้ามาเพราะบางคร้ัง คนไข้กค็งงงๆ ว่าจะเอาพระมาท�าไม

 พระที่นิมนต์มา เป็นพระกลุ่มจิตอาสาดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะท้ายอยู่

แล้ว

 พระถามคนไข้ว่า ปรารถนาอะไรบ้าง

 ท่านตอบว่า "ปรารถนาใจสงบ และอยากไปเร็วๆ"

 พระท่านเลยถามต่อว่า ตอนนี้ใจสงบมั้ย

 ท่านก็ตอบว่า สงบอยู่

 พระท่านเลยถามต่อว่า ถ้าเวลาเราเร่งอะไร เราก็จะใจไม่สงบตอน

นั้น ดังนั้น สิ่งที่ท่านขอนั้น ถ้าเป็นเรื่องใจสงบเราท�าได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องเร่ง

ให้ตายเร็วๆ เราท�าไม่ได้ แถมยังเป็นเหตุให้ใจไม่สงบอีก

 ณ จุดนี้ คนไข้หลับตานิ่ง จนหมอเองนึกว่าหลับไปแล้ว

 พอพักหนึ่งก็ลืมตามา พร้อมกับแววตา ที่ดูเข้าใจอะไรมากขึ้น
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 พระบอกกับท่านว่า ท่านท�างานภายนอกมาเยอะแล้ว ตอนนี้ท่าน

ควรท�าหน้าที่ภายใน ซึ่งก็คือท�าให้ใจสงบ

 ตรงนี้ คิดว่าพระท่านสุดยอดมาก ค�าว่าหน้าที่ของบางคน เป็นสิ่งที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจมากๆ

 ดงันัน้ คิดว่าคนไข้ น่าจะเข้าใจแล้ว ว่าตอนนี ้เวลาทีเ่หลืออยูน่ี ่ไม่ใช่

เวลานั่งรอ แต่เป็นเวลาท�าหน้าที่สุดท้ายที่เหลืออยู่ คือ ดูแลจิตใจตนเอง 

ให้สงบนั้นเอง 1 ชม. ที่ได้สนทนาธรรมระหว่างคนไข้ กับพระ โดยหมอ

และพยาบาลนั่งฟังอยู่ รวมถึงครอบครัวคนไข้

 จากการประเมินด้วยสายตา คิดว่า คนไข้เข้าใจและสงบมากขึ้น

 เวลาจากนี้ จะปล่อยให้เวลาท�าหน้าที่ของมัน

 ญาติท�าหน้าที่ของญาติ คือดูแลในเวลาที่เหลือ

 และคนไข้ท�าหน้าที่ของคนไข้ไป คือดูแลให้ใจสงบ

 สิ่งที่ได้จากการพูดคุยวันนี้ คือ

 - การให้ความเงียบท�างาน การรอฟังคนไข้ค่อยๆ เผยความในใจ

ออกมา เรามักไม่ชอบความเงียบ เพราะมันอึดอัด แต่เวลานี้ความเงียบ 

มีประโยชน์มากๆ

 - การสะท้อนความคิดคนไข้ จูงจิตใจคนไข้ เข้าสู่การเผชิญหน้ากับ

ร่างกายที่เสื่อมถอย

 - อย่าหยุดที่จะพยายามช่วยเหลือคนไข้

 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่หมอ consult พระ

 ส่วนมากจะยกเรื่องนี้ ให้เป็นหน้าที่ของครอบครัว ไปจัดการเอาเอง 

รู้สึกเสียใจ ที่เพิ่งมาคิดได้ตอนนี้
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ข�าขันเบาสมอง

 ครู : “ท�าไมวันนี้มาโรงเรียนสาย”

 นักเรียน : “พ่อกับแม่ผมทะเลาะกันแต่เช้าเลยครับ”

 ครู : “แล้วเธอต้องเป็นกรรมการหรือไง ถึงได้มาสาย”

 นักเรียน : “ไม่ใช่ครับ ก็รองเท้าของผมข้างหนึ่งอยู่ในมือแม่ อีกข้าง

ก็อยู่ในมือพ่อ ผมเลยต้องรอให้เหตุการณ์สงบก่อนน่ะครับ”

............................................................

 เจ้าของบ้าน : “ผมล่ะเกลียดไอ้ขอทานที่มาขอในซอยเราจัง”

 เพื่อนบ้าน : “ท�าไมล่ะครับ”

 เจ้าของบ้าน : “ก็วันก่อนมันผ่านหน้าบ้านผม ผมสงสารเลยเอา

อาหารใส่ถุงให้ไป บอกกับมันไปว่า อาหารนี่ผมท�าเองสุดฝีมือ รับรอง

สะอาดปลอดภัย”

 เพื่อนบ้าน : “อ้าวก็ดีแล้วนี้ครับ”

 เจ้าของบ้าน : “ไม่ใช่อย่างนั้นสิครับ เมื่อวานมันมาอีก มากดกริ่ง

หน้าบ้าน ผมก็ออกมาพบมัน คิดว่าจะมาขออาหารอีก มันยื่นหนังสือให้

ผมเล่มหนึ่ง”

 เพื่อนบ้าน : “หนังสืออะไรหรือครับ”

 เจ้าของบ้าน : “ต�าราท�าอาหาร”


