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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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อาศิรวาทราชทศมินทรราชเจ้ามหาวชิราลงกรณ

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2564

	 	 	 •	 ทศนับน้อมกราบเบื้อง	 	 ยุคลบาท

	 	 ทศพิธราชธรรมนาถ		 	 	 ปกเกล้า

	 	 ทศมินทรปกครองราษฎร์	 	 	 ร่วมสุข		ทั่วนา

	 	 ทศทิศภักดีเจ้า		 	 	 	 เทิดไว้ในดวงใจ

	 	 	 •	 พระห่วงใยพสกไท้	 	 	 มั่นคง

	 	 ดุจครอบครัว	เผ่าพงษ์	 	 	 ชาติเชื้อ

	 	 ครองใจยั่งยืนยง	 	 	 	 ทวยราษฎร์

	 	 ราษฎร์ภักดี	กอปรเกื้อ	 	 	 ยิ่งด้วยปิตุรงค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 (ฉบับที่ 23) 

-------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได�ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�

ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับท่ี 22) ลงวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล�วนั้น จากการติดตามสถานการณ�

และข�าวสารของศูนย�บริหารสถานการณ� COVID-19 (ศบค.) ปรากฏว�ายังคงมีจำนวนผู�ติดเชื้อโรค COVID-19 รายวัน

สูงอย�างต�อเนื่อง  

 ด�วยความห�วงใยต�อสุขภาพของบุคลากรและนิสิต  และเพื่อเป�นการป�องกันการแพร�ระบาดของโรคและ

ลดโอกาสเสี ่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรและนิสิต  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา.29 มาตรา.34 แห�ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ..2559. จึงเห็นสมควรให�ออกประกาศ  ดังต�อไปนี้ 

 ข�อ 1 ให�ขยายเวลาการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป�องกัน

การแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21) ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 11 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 ข�อ 2 ให�บุคลากรและนิสิต ติดตามข�าวสาร และปฏิบัติตามข�อกำหนดของรัฐบาล ประกาศ คำสั่ง 

หรอืมาตรการของจังหวัดที่พ้ืนท่ีนั้นสังกัดอย�างเคร�งครัด 

 ข�อ 3 กรณมีีป�ญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให�อธิการบดีเป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด 

 ทั้งนี ้  ตั ้งแต�บัดนี ้เป�นต�นไป  จนถึงวันที ่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว�าจะมีประกาศ

เปลี่ยนแปลงเป�นอย�างอ่ืน 
 

 

ประกาศ ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 
 

 (รองศาสตราจารย� ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข่าวชมรมฯ

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความยนิดกีบั	รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ 

อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ที่ได้รับรางวัล	 Distinguished	 Contribution	 Award	

(DCA)	จาก	East-Asean	Association	of	Science	Education	ในการ

ประชุม	EASE	Conference	2021	:	รศ.ดร.	คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ 

เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา	

ท�าให้เกิดผลกระทบในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 (ผู้เสนอชื่อเข้ารับ

รางวัล	คือ	ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	มศว)
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 	ชมรมฯ	งดการประชมุประจ�าเดอืนกรกฎาคม	เนือ่งจากยงัมีการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	19	ส่วนจดหมายข่าวชมรมฯ	เดือน	พฤษภาคม	

มิถุนายน	 กรกฎาคม	 จะผลิตเป็นเล่ม	 เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดท�างานตาม

ปกติ	จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน	

สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	

อาคารวิจัยและการศกึษาต่อเนือ่งฯ	เวลา	08.30-	09.30	น	สมาชกิท่านใด 

ที่สนใจเข้าร่วมประชุม	 โปรดแจ้ง	 คุณนงลักษณ์	 พจนากรรักษ์	 โทร 

081	489	5501

 	ชมรมฯ	ขอเชญิสมาชกิเข้าร่วมประชมุสามัญประจ�าปี 2564 

ในวันที่ 5 สิงหาคม 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.	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	ณ	ห้องจัดเลี้ยง	

	 ค่าลงทะเบียน	คนละ	100	บาท	แจ้งเข้าร่วมกจิกรรมกบัคณุนงลักษณ์	

พจนากรรักษ์	โทร	081	489	5501	/นางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร.	

090	917	3993	

 	ตามที่	มศว	ได้รับมอบหมายเป็น	ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด	19	

แก่นิสิต	บุคลากร	ศิษย์เก่า	และประชาชนทั่วไป	ตั้งแต่วันที่	7	มิถุนายน	
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เป็นต้นมา	ชมรมฯ	ได้ส่งรายชือ่และคนในครอบครัว	ผูใ้กล้ชดิเข้ารับการฉีด

วัคซีนแอสต้าเซนเนก้า	ในวันที่	11,	15,	16,	และ	28	มิถุนายน	จ�านวน	

125	คน	ชมรมฯ ขอขอบคณุอธกิารบด ีรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

และทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม และคณะ

ท�างานมา ณ โอกาสนี้ 

 	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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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

 	 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

ผู้บริจาคเงิน
	 1.	อ.	อรพินท์		แก้วลาย			 	 		 	 1,000	 บาท

	 2.	คุณอดิชัย	-	คุณรัชนี		โอทยากุล	 		 	 1,000	 บาท

	 3.	ผศ.	นิรดา		จันทรรัตน์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 4.	ดร.	พนม	-	อ.นงนวล		พงษ์ไพบูลย์	 	 2,000	 บาท

	 5.	อ.	อรพินธุ์		คนึงสุขเกษม	 	 		 	 2,000	 บาท

	 6.	ผศ.	ดาภรณ์		วีรสาร			 	 		 	 1,000	 บาท

	 7.	คุณกฤษณา		สุนันทเกษม	 	 		 	 1,000	 บาท

	 8.	คุณเกษม		สุนันทเกษม	 	 		 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกรกฎาคม

  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.	รศ.	ชวี	เกาชวัต			 	 	 	 2.	รศ.	ดร.วิจิตร	สินสิริ

3.	ผศ.	ปริญญา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 4.	ผศ.	อลิศรา	เจริญพานิช

5.	รศ.	ดร.	ประสงค์	รายณสุข		 	 6.	ผศ.	มยุรี	กุลแพทย์

7.	คุณปรีดา	อ้วนล�่า			 	 	 	 8.	อ.	สิริวรรณ	ฉันทะสานนท์

9.	รศ.	ดร.	รวีวรรณ	ธุมชัย		 	 	 10.	ผศ.	ฉวี	ชัยมงคล

11.	อ.	ทัศนีย์	อินทรประสิทธิ์			 	 12.	รศ.	ดวงพันธ์	หรรษา

13.	อ.	นงนวล	พงษ์ไพบูลย์		 	 	 14.	คุณปรีชา	ศิริรัตน์

15.	รศ.	เกษร	พะลัง		 	 	 	 16.	อ.	ประพันธ์	ศรีสุตา

17.	รศ.	ดร.	ดวงเดือน	ศาสตรภัทร	 	 18.	คุณพิสิทธิ์	แต้มบรรจง

19.	รศ.	ดร.	สุนทร	โคตรบรรเทา		 	 20.	รศ.	วรรณี	ศิริสุนทร

21.	ผศ.	ดร.	สุดา	ทัพสุวรรณ			 	 22.	ผศ.	สุพีร์	ลิ่มไทย

23.	อ.	เสงี่ยม	วิไลนุวัตน์		 	 	 24.	อ.	ผุสดี	ไชยชนะ

25.	ผศ.	นงเยาว์	กอสนาน		 	 	 26.	ผศ.	วิมลศิริ	ร่วมสุข

27.	อ.	กนกพร	มหากนก		 	 	 28.	คุณเจริญ	แสงสุริศรี

29.	ผศ.	ดร.	อรวรรณ	ตัณฑ์เจริญรัตน์		 30.	ผศ.	ยืน	ปาระเคน

31.	รศ.	วิริยา	สุขวงศ์		 	 	 			32.	อ.	ดร.	พรรณี	บุญประกอบ

33.	คุณจรวยพร	อุไรพงษ์		 	 	 34.	คุณสมพร	อ่วมพันธ์

35.	รศ.	ดร.	คมเพชร	ฉัตรศุภกุล		 	 36.	คุณฐิตาพร	รอดวรรณะ



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 07 เดือน กรกฎาคม 2564 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8

37.	อ.	ศุภาณัฐ	หงษ์ทองค�า		 	 	 38.	อ.	ดร.	สธญ	ภู่คง

39.	รศ.	เรณู	ศรส�าราญ		 	 	 40.	อ.	เพชรรัตน์	ประจงจิตร

41.	ผศ.	บุญธรรม	อินทร์จันทร์		 	 42.	ผศ.	วิบูลลักษณ์	สารวิจิตร

43.	รศ.	นงลักษณ์	สุวรรณพินิจ		 	 44.	คุณจุรีย์	เลาหพงษ์

45.	ผศ.	ดร.	พรหมธิดา	แสนค�าเครือ					46.	รศ.	ดร.	ไพศาล	หวังพานิช

47.	ศ.	ดร.	สุภาลักษณ์	ปรัชชญาสิทธิกุล		 48.	อ.	เปล่งศรี	เทพกุญชร

49.	ผศ.	เจียมศักดิ์	พานิชชัยกุล		 	 50.	อ.	พรพรรณ	เลิศทวีสินธุ์

51.	รศ.	วันดี	ศรีสวัสดิ์			 	 	 52.	ผศ.	กวี	วรกวิน

53.	ผศ.	ดร.	กาญจนา	หาสิตะพันธุ์	 	 54.	อ.	เพ็ญพิมล	คูศิริวิเชียร

55.	ผศ.	ญาณิสา	บูรณะชัยทวี		 	 56.	อ.	ประพาฬ	เฟื่องฟูสกุล

57.	รศ.	จินตนา	พุทธเมตะ		 	 	 58.	อ.	เกษม	สุนันทเกษม

59.	คุณญานิน	สินเจริญ		 	 	 60.	อ.	ดร.	วิน	วินิจวัจนะ

61.	รศ.	ดร.	วาสนา	สุขุมศิริชาติ		 	 62.	คุณไพรัตน์	พลายเพ็ชร

63.	อ.	ประเทือง	ธานินทร์ปฐมรัฐ		 	 64.	ผศ.	ทวีศิลป์	พรมสุวรรณ์

65.	ผศ.	อรพิณ	วงศ์สวัสดิ์กุล	 	 	 66.	ผศ.	เรณูรัชต์	ประสิทธิเกตุ

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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วาทะธรรม

	 โควิดอยู่หรือไป	ใจก็มีสติ	ข้อธรรมชวนคิดเพื่อชีวิตที่ต้องไปต่อ	จาก

พระไพศาล	วิสาโล

	 สรุปใจความส�าคัญจากการฟังธรรม	เร่ือง	“โควิดอยูห่รือไป	ใจกมี็สติ”	

แสดงโดย…พระอาจารย์ไพศาล	วิสาโล	วัดป่าสุคะโต	อ.แก้งคร้อ	จ.ชัยภูมิ

(เรียบเรียงโดยพระครูสันติธรรมรังษี	วันที่	21	เมษายน	2564)

	 1.	จริงๆ	แล้วโควิดมันเป็นเพียงส่วนเดียวของชีวิตเท่านั้น	แต่ยังมีสิ่ง

อื่นที่ส�าคัญอีกมากมายที่เราจะต้องสนใจ	และต้องพึงปฏิบัติ

	 2.	อีกไม่นานโควิดก็จะจางหายไป	ผู้คนก็จะกลับ	มาใช้ชีวิต	(บาง

เรื่อง)	ได้ตามปกติ	แต่สิ่งที่เราจะต้องพบเจอก่อนที่โควิดจะมา	ก็คือการที่

เราจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ	ไม่ถูกใจ	เหมือนเดิม

	 3.	ทุกสิ่งที่เราจะพบเจอมันไม่เที่ยง	โควิดก็ไม่เที่ยงเช่นกัน	มันจะไม่

อยู่กับเราตลอดไป	 เราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะพบสิ่งต่างๆ	

ด้วยการฝึกใจของเราให้มีสติ	ให้มีความรู้สึกตัว

	 4.	ในช่วงโควิดระบาดมากนี้	การล้างมือบ่อยๆ	ก็ดี	แต่การล้างมือ

ด้วยสติก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นที่มองข้ามไม่ได้
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	 5.	โควิดจะอยู่หรือไป	เราก็ต้องรักษาใจให้อยู่ดีมีสุข	ด้วยการมีสติรู้	

ต่ืน	เบิกบาน	กบัการท�าหน้าทีใ่นปัจจุบันขณะให้ดทีีสุ่ดอยูเ่สมอ	เพราะเรา

อาจจะมีปัญหาได้หากเราท�าอะไรโดยไม่มีสติ	กอ็าจจะเจบ็ปวดหรือถงึตาย

ได้

	 6.	แม้โควิดจะหายไปแต่เราก็ยังต้องพบกับสิ่งจะท�าให้	เราเป็นทุกข์	

เช่น	การพบกับโลกธรรม	แต่ถ้าเรา	มีสติดูแลใจให้ดีๆ	เราก็จะสามารถอยู่

กับทุกข์ได้	โดยที่เราจะไม่ทุกข์	ดังนั้น	เราจึงไม่ควรตื่นตระหนก	กับโควิด

มากจนเกินไป	จนลมืนึกถึงหน้าที	่ทีส่�าคญัทีเ่ราจะต้องท�า	สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ

กค็อื	การมีสติดแูลใจ	เราจะสามารถดแูลใจให้ดไีด้ด้วยการท�าส่ิงต่างๆ	ด้วย

ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ	ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเท่านั้น	

เราจะอยู่ที่บ้าน	 เราจะท�าอะไรก็ท�าด้วยความรู้สึกตัว	 นั่นก็คือการปฏิบัติ

ธรรมเช่นกัน

	 7.	หากเราท�าอะไรโดยไม่มีความรู้สึกตัว	ความทุกข์มันก็จะมาจู่โจม	

เล่นงานเราได้เมื่อนั้น

	 8.	แม้จะมีหน้ากากอนามัยทีด่แีต่ถ้าใจไม่มีส่ิงคุม้กนัรักษา	เรากจ็ะอยู่

ร้อนนอนทกุข์	กราดเกร้ียว	การรักษาใจให้มีสติกบัปัจจบัุนจึงเป็นส่ิงส�าคญั	

มากทีเดียว

	 9.	ถึงแม้ว่าโควิดจะหายไปแล้ว	แต่สิ่งที่จะคุ้มครอง	รักษาใจของเรา	

ยังจะต้องมีต่อไปจนถึงวันสุดท้าย	 ของชีวิต	 และโดยเฉพาะในวันสุดท้าย	

วาระสุดท้ายของชีวิตนั้นแหละจะต้องมีสติ	รักษาใจเป็นอย่างยิ่ง

	 ติดตามเนือ้หา	ค�าแนะน�า	ข่าวสาร	เพ่ือสร้าง	#ภูมิคุม้ใจในสถานการณ์

โควิด-19	ได้ที่เว็บไซต์ความสุขประเทศไทย	HappinessisThailand.com
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บอกเล่าเก้าสิบ : การท�าบุญอย่างผู้มีปัญญา

	 1.	ท�าโดยไม่หวงัผลใดๆ	เชน่	ท�าทานเพือ่ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและ	เพือ่ละ

ความตระหนี่ในจิต	ไม่หวังเป็นได้โน่น	ได้นี่จึงท�า	เพราะอย่างไรเสีย	เมื่อ

ท�าเหตุไว้ดีแล้วย่อมได้ผลตามเหตุเอง

	 2.	ท�าตามก�าลังทรัพย์และศรัทธา	อย่าให้ตนเองและครอบครัวเดอืด

ร้อน	จึงควรท�าด้วยปัญญาคือ	พิจารณาเหตุ/ผลและความเหมาะสมก่อน

ท�า

	 3.	ท�าบญุบ่อยๆ	เท่าที่มีโอกาส...	เน้นท�าน้อยแต่บ่อยๆ	ดีกว่าท�ามาก

แต่นานๆ	 ท�าที...	 จิตจะเป็นกุศลบ่อยๆ	 เกิดความคุ้นเคยเป็นกุศลอาจิณ

กรรม

	 4.	มีเจตนาทีเ่ป็นกศุลทัง้	3	กาล	คอื	ก่อนท�า	ขณะท�า	และหลังท�า...

ท�าด้วยศรัทธา	และ	ปัญญา	(รู้เหตุ	รู้ผล	ว่า	มีประโยชน์อย่างไร	จึงท�า) 
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และหม่ันระลึกถึงบุญที่ท�าไว้ดีแล้วบ่อยๆ	 จะท�าให้เกิดปีติและแช่มชื่นใน

บุญนั้นเสมอๆ

	 5.	 ท�าบุญได้	 10	 อย่างตามบุญกิริยาวัตถุ	 10	 ไม่จ�าเป็นต้องเสีย

ทรัพย์สินก็มี	(แต่ควรท�าให้ครบ	เมื่อมีโอกาส)

	 6.	การท�าบุญควรพิจารณาท�า	3	ปัจจัยนี้ให้ดี

	 	 1.	ผู้ท�าควรยินดีในการท�าบุญนั้น

	 	 2.	สิ่งที่ท�านั้นเป็นสิ่งที่ดี	มีประโยชน์ต่อผู้รับ

	 	 3.	ผู้รับเป็นเนื้อนาบุญที่ดี	คือ	เป็นผู้มีศีล	มีธรรม

	 7.	 เมื่อท�าทาน	 ควรให้ของที่ประณีต	 มุ่งให้ผู้รับได้ประโยชน์อย่าง

เต็มที่	 (พึงระลึกว่าการส่งผลของกรรม	 ย่อมสะท้อนในท�านองเดียวกัน...	

นี่เป็นกฏธรรมชาติ)

	 8.	มุ่งสร้างที่เหตุ	(ปัจจัย)	เป็นหลัก...	ผลย่อมได้เองเมื่อเหตุปัจจัย

ถึงพร้อม

	 9.	ธรรมทานเลิศกว่าทานทัง้ปวง	(ท�าให้เกดิ	ปัญญาสามารถพ้นทกุข์

ได้)	จึงควรแบ่งปันธรรมเมื่อมีโอกาส

	 10.	ความเคยชนิในการท�าบุญ...	จะเป็นตัวน�าพาไปสู่สุคติภูมิ	(ระลึก

ถึงบุญที่ท�า	จิตเป็นกุศล)	เมื่อต้องท�ากาละ	(ตาย)

	 11.	สติสมัปชญัญะเป็นธรรมทีต้่องเจริญในชวีติประจ�าวัน	เพราะจะ

เป็นที่พึ่งในบั้นปลายชีวิตได้
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พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 1

	 พระราชประวัติ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทร 

เทพยวรางกูร	 พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงพระปรีชา	 ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย...

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เป็น

พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	กบัสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 เมื่อวันที่	28	ก.ค.	2495	เสด็จพระราชสมภพ	ณ	พระที่นั่งอัมพร

สถาน	พระราชวังดุสิต

	 พ.ศ.	2499	ทรงเข้าศึกษาระดับอนุบาล	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่

โรงเรียนจิตรลดา

 1	ที่มา	ไทยรัฐออนไลน์11	เม.ย.	2562	07:58	น.
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	 ก.ค.	2509	ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด	เมืองซีฟอร์ด	ประเทศ

อังกฤษ

	 ก.ย.	 2509	ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนมิลฟีลด์	 เมืองสตรีท	 ประเทศ

อังกฤษ

	 ส.ค.	2513	ทรงศกึษาท่ีโรงเรียนคิงส์สกลู	ซ่ึงเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร	

ณ	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

	 พ.ศ.	 2515	 ทรงศึกษาในวิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน	 กรุง

แคนเบอร์รา	ประเทศออสเตรเลีย

	 28	ธ.ค.	2515	ทรงรับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท

	 พ.ศ.	2518	ทรงส�าเร็จการศกึษาวชิาการทหาร	จากวทิยาลัยวชิาการ

ทหารดันทรูน	กรุงแคนเบอร์รา	ประเทศออสเตรเลีย

	 6	พ.ย.	2521	ทรงพระผนวช	ณ	พระอโุบสถ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	

จากนัน้	เสดจ็พระราชด�าเนนิประทบัจ�าพรรษา	ณ	พระต�าหนกัป้ันหยา	วัด

บวรนิเวศราชวรวิหาร	กรุงเทพฯ

	 4	พ.ค.	 2537	 กองทัพอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อม	 ถวายเกียรติ

บัตรครูฝึกการบิน	เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง	แบบ	F-5	F/F	จากการ

พระราชทานการฝึกสอนแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ

	 พ.ค.	 2547	ทรงเข้ารับการถวายการฝึกหลักสูตรนักบินโบอิ้ง	 737	

ของ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และทรงส�าเร็จหลักสูตรนักบิน

ของการบินไทย	โดยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ทูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวายประกาศนียบัตรกัปตันพร้อมฉลองพระองค์ชุดกัปตัน

	 16	ส.ค.	2558	ทรงน�าปั่นจักรยานกิจกรรม	Bike	for	Mom	“ปั่น

เพ่ือแม่”	เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติ	สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	
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ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 11	ธ.ค.	2558	ทรงน�าปั่นจักรยานกิจกรรม	Bike	for	Dad	“ปั่น

เพื่อพ่อ”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 1	ธ.ค.	2559	เสด็จขึ้นครองราชย์	สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราช

บิดา	ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

	 1	พ.ค.	2562	ทรงประกอบพระราชพธิ	ีราชาภิเษกสมรสกบั	พลเอก

หญิงสุทิดา	วชิราลงกรณ์	ณ	อยุธยา	และทรงมีพระราชโองการสถาปนา

เป็น	สมเด็จพระราชินีสุทิดา

	 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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วัคซีนเข็มแรก 2

	 ประเทศไทย	 มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก	 เมื่อวันที่	 2	 ธันวาคม	พ.ศ.	

2378	หรือตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่	3

	 ซ่ึงวัคซีนชนดิแรกนีค้อืวคัซีนป้องกนัไข้ทรพษิ	โรคทีร่ะบาดหนกัในสมัย

นั้น	โดยหมอบลัดเลย์	(Dr.	Dan	Beach	Bradley)	เป็นผู้น�าเข้ามาเผย

แพร่ในประเทศไทย	โดยเป็นวัคซีนที่ท�าในลักษณะที่เรียกว่า	“การปลูกฝี”

	 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	ทรงทราบเรื่อง

ราวในการปลูกฝีของหมอบรัดเลย์	 จึงมีรับส่ังให้หมอหลวงไปท�าการฝึก

ปลูกฝีกับหมอบลัดเลย์	ในระยะแรก	ประเทศไทยต้องน�าเข้าพันธุ์หนองฝี

จากสหรัฐอเมริกา	 แต่ภายหลังหมอบลัดเลย์ได้เปล่ียนมาใช้วิธีการปลูกฝี

แบบ	 variolation	 คือ	 น�าเอาหนองฝีจากผู้ป่วยไข้ทรพิษมาท�าการปลูกฝี	

ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ชาวจีนค้นพบ

 2	ที่มา:	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
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	 โดยหมอบลัดเลย์ตั้งใจว่า	 หากวิธีการปลูกฝีแบบชาวจีนนี้ไม่ได้ผลด ี

ตามที่ควร	 หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย	 ก็จะกลับไปใช้วิธีการน�าเข้าพันธุ์

หนองฝีจากสหรัฐฯ	ตามเดิม	โดยมีค่าบริการคนละ	1	บาท	และมีเงื่อนไข

ว่าจะได้เงินคืน	50	สตางค์	เมื่อกลับมาติดตามตรวจผลดู	และฝีดีขึ้น	ทั้งนี้	

เงินที่ได้จะน�าไปซื้อพันธุ์หนองฝีมาใช้ต่อไป

	 ครั้นในสมัยรัชกาลที่	5	แม้ปฏิบัติการปลูกฝีแบบเดิมทั้งแบบน�าเข้า

พันธุ์หนองฝี	และแบบชาวจีน	จะประสบผลส�าเร็จด้วยดี	แต่เรื่องการน�า

พันธุ์หนองฝีเข้ามายังคงเป็นปัญหาเรื่องระยะเวลาการเดินทางที่นานถึง	9	

เดือน	ท�าให้พันธุ์หนองฝีเสื่อมคุณภาพ

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงมีพระราชด�าริให้คิด

ท�าหนองฝีขึ้นมาใช้เองเสียเลย	โดยเริ่มจากการส่งนายแพทย์	2	คน	ของ

ไทย	 คือ	 พระบ�าบัดสรรพโรค	 หรือนายแพทย์แฮนซ์	 อดัมเซ็น	 (Hans	

Adamsen)	และหลวงวิฆเนศน์ประสิทธิวิทย์	(อัทย์	หสิตะเวช)	ไปศึกษา

ดูงานเรื่องดังกล่าวที่ประเทศฟิลิปปินส์

	 เมื่อทั้งสองกลับมาประเทศไทย	ก็ได้มีการท�าพันธุ์หนองฝีขึ้นเองครั้ง

แรกในประเทศไทย	ที่ส�านักงานบริเวณสี่กั๊กพระยาศรี	(สี่แยกพระยาศรี)	

และต่อมาทางกระทรงธรรมการได้เสนอให้รัฐบาลจัดต้ัง	“กอเวอนเมนต์ซีร�า่

แลโบแร็ตโตรี”	ส�าหรับผลิตพันธุ์หนองฝีขึ้นใช้ปลูกป้องกันไข้ทรพิษภายใน

ประเทศ	และภายหลังได้ย้ายสถานผลิตไปที่	ต.ห้วยจรเข้	จ.นครปฐม

	 จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาล

ที่	6	มีการจัดตั้งสถานที่ด�าเนินการวัคซีนป้องกันโรคกลัวน�้า	(โรคพิษสุนัข

บ้า)	 ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 ที่ตึกหลวงบนถนนบ�ารุงเมือง	 เป็น

สถานที่ท�าการชั่วคราว	 เรียกว่า	 “ปาสตุระสภา”	 โดย	 สมเด็จพระศรี 
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พัชรินทราบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ทรงเป็นผูอ้นเุคราะห์	

ในการนีจึ้งท�าการย้ายสถานผลิตพนัธุห์นองฝี	รวมถงึการท�าวัคซีนอืน่ๆ	จาก

นครปฐม	มาด�าเนินการอยู่ด้วยกันที่ปาสตุระสภาแห่งนี้

	 ในปี	 พ.ศ.	 2460	 สถานที่รวมกิจการวัคซีน	 “ปาสตุระสภา”	 ก็ได้

เปลี่ยนชื่อเป็น	“สถานปาสเตอร์”	ตามชื่อหลุยส์	ปาสเตอร์	ผู้คิดค้นวัคซีน

คนส�าคัญของโลก	พร้อมกับโอนกิจการนี้ให้แก่สภากาชาดไทย	แต่ยังคงใช้

สถานที่ท�าการเดิม

	 ภายหลังสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ	 เสด็จสวรรคต	

รัชกาลที่	 6	 ได้มีพระราชประสงค์ท่ีจะสร้างส่ิงอันเป็นสาธารณประโยชน์

เพ่ือเชิดชูพระเกียรติยศพระราชชนนี	 จึงทรงอุทิศที่ดิน	 46	 ไร่	 ริมถนน

พระราม	4	พร้อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์	258,000	บาท	มอบ

ให้สภากาชาดไทย	ส�าหรับสร้างอาคารใหญ่	ทีช่ือ่ว่า	“ตึกสภานายกิา”	เพือ่

ใช้เป็นสถานทีท่�าการแห่งใหม่ของสถานปาสเตอร์	พร้อมพระราชทานนาม

ให้ใหม่ว่า	“สถานเสาวภา”

	 และทั้งหมดนี้	 ก็เป็นเรื่องราวของวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทย	ที่

จะเห็นได้ว่าในทุกช่วงเวลาที่เราประสบพบปัญหา	 จะมีสถาบันองค์พระ

มหากษัตริย์ที่คอยอยู่เคียงข้าง	 ทรงพระเมตตาและมีพระมหากรุณาธิคุณ

ต่ออาณาประชาราษฎร์เสมอ

	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

.

.



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 07 เดือน กรกฎาคม 2564

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

คุณสมบัติของความเป็นเพื่อนที่ดี
พศิน อินทรวงค์

	 1.	 แม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้ว	 ย่อมเข้าใจตัวตนของผู้เป็นเพื่อน	 จุดอ่อน	

จุดแข็ง	 ธรรมชาติตัวตนของเขา	 เราต่างเป็นคนธรรมดา	 หาใช่เทวดา

มาจากไหน	 เว้นที่ว่างไว้ให้เพื่อนของเรา	 ได้เป็นตัวตนในแบบธรรมชาติ	

เพราะเพือ่นของเราคอืมนษุย์คนหนึง่	ผดิบ้าง	พลาดบ้าง	เป็นเร่ืองธรรมดา 

อย่างยิ่ง

	 2.	แม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้ว	ควรให้ก�าลังใจกันและกัน	พูดในสิ่งที่เพื่อน

มีก�าลังใจจะไปต่อ	มิใช่พดูแล้วเพือ่นทกุข์ท้อหมดเร่ียวแรง	ท�าเร่ืองใหญ่ให้

เป็นเรื่องเล็ก	ท�าเรื่องเล็กให้ไม่มีเรื่อง	ความฝันใหญ่ๆ	 ให้ก�าลังใจว่า	 ใจ

เพื่อนเราใหญ่กว่าความฝัน	อย่าดับความฝันเพื่อน	เมื่อเพื่อนพูดคุยกับเรา

แล้ว	เขาสมควรได้รับก�าลังใจกลับไป

	 3.	จงแนะน�า	แต่อย่าออกค�าสั่ง	ค�าแนะน�าก็คือค�าแนะน�า	ไม่จ�าเป็น

ต้องท�า	หรือจะท�ากไ็ด้	ส่วนค�าส่ังนัน้	แม้เขาไม่ท�า	ย่อมน�าความโกรธ	ความ

ร้อนมาสู่ใจ	แนะน�าเพื่อนแล้ว	จงปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเอง	เราเพียง

อยู่เคียงข้าง	ให้เขารู้ว่า	โลกของเรายังต้อนรับเขาเสมอ

	 4.	ความเป็นเพื่อนคือสายลมพัดผ่าน	คือการเปิดพื้นที่ให้อิสระ	ไม่

ตัดสิน	ไม่บงการ	ไม่ชี้ถูกชี้ผิด	คือความเท่าทัน	ทัดเทียม	ไม่มีฐานะ	ไม่มี

เพศ	ไม่มีวัย	ไม่มีค�าน�าหน้า	ไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์	เราเพียงรู้ว่า	คนๆ	นี้

คือเพื่อนของเรา	เพื่อนของเราอาจเป็นผู้รู้	แต่เขาก็เป็นเพียงเพื่อนของเรา	

เพื่อนของเราอาจเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาคนอื่น	 แต่เขาก็ยังเป็นเพ่ือน

ของเราอยู่	 เป็นเพื่อนของเรา	ที่เราพูดคุย	หยอกล้อได้ด้วยความสบายใจ	

ความเป็นเพื่อนคือความผ่อนคลาย	เอนกาย	สบายใจ
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	 5.	 เป็นเพื่อนกันแล้ว	มิจ�าเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกอย่าง	ผลัดกัน

พดู	ผลัดกนัฟัง	เป็นการถ่ายเทความรู้อย่างหนึง่	เพ่ือนรู้อะไรกม็าบอก	เรา

รู้อะไรดีๆ 	กไ็ปบอกเพือ่น	เราต่างชืน่ชมดอกไม้ทัง้โลก	เพือ่นคอืผูน้�าดอกไม้

ทั้งโลกมาฝากเรา

	 6.	จุดความสว่างให้ตนเองก่อน	แล้วเดินไปใกล้ๆ	 เพื่อน	 เขาจะได้

รับแสงไฟนั้น	เพียงเดินเข้าไป	แต่อย่าไปจุดแสงสว่างให้เขา	ให้เขาเป็นผู้

จุดแสงนั้นเอง	หากเขาไม่จุด	 เราจงอยู่ใกล้ๆ	 เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเดินสู่

ทางมืด	หากเขาจุด	แสงสว่างของเราและเขา	จะท�าให้เราและเขา	ผู้เป็น

เพื่อนกัน	มีชีวิตที่สว่างไสวมากยิ่งขึ้น

	 7.	ส่ิงใดทีเ่ขาเคารพนัน้คือส่ิงทีเ่ราสมควรให้เกยีรติ	ส่ิงใดทีเ่ขารัก	นัน้

คอืส่ิงทีเ่ราสมควรดแูล	ส่ิงใดทีเ่ขาปรารถนา	นัน่คอืส่ิงทีเ่ราสมควรบอกเล่า	

ส่งข่าว	 จงเป็นสิ่งเล็กๆ	 ที่ดีงามให้เพื่อนของเรา	 จงเป็นสายลมเย็น	 แสง

ดาว	และต้นหญ้าน่ารัก	ไม่ต้องเป็นสิ่งใหญ่โต	แต่จงเป็นสิ่งเล็ก	ๆ	เพราะ

สิ่งเล็กๆ	อยู่ได้นานกว่า	เราอาจเป็นเพื่อนกับใครคนหนึ่งได้จนวันตาย

	 8.	ชีวิตหนึ่ง	เกิดมาคนเดียว	และตายไปคนเดียว	แต่ก่อนตาย	เรา

ทุกคนสมควรได้รับเกียรติ	ให้เป็นเพื่อนแท้ของคนบางคน	เรามิได้มีเพื่อน

เพือ่ความสุข	แต่เรามีเพือ่น	เพราะต้องการให้ใครบางคนมีความสุข	ความ

สุขของเขา	คือความสุขของเรา	และความทุกข์ของเขา	จะมีเราเป็นผู้แบ่ง

ปันเคียงข้าง	ความเป็นเพื่อนคือสิ่งยิ่งใหญ่ไร้ตัวตน	เราไม่เคยยกย่องเพื่อน	

เพราะเพือ่นมิใช่บิดามารดา	ทว่า	เพือ่นกท็�าให้โลกใบนีน่้าอยู	่เราวิง่ไปด้วย

กัน	แตะลูกบอล	ขับรถ	และเล่นตุ๊กตาไปด้วยกัน	ฉันมีของเล่นใด	ฉันจะ

แบ่งให้เธอ	เพราะเราคือเพื่อนกัน

	 9.	 เปลือกคือคนรู้จัก	 กระพ้ีคือเพ่ือน	 แก่นคือเพ่ือนแท้	 หากเป็น
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ทั้งหมดได้	นั่นคือค�าว่า	กัลยาณมิตร

	 10.	เม่ืออ่านบทความนีจ้บ	โปรดใช้เวลาสักเล็กน้อย	แล้วนกึถงึเพือ่น

ของท่าน	นึกถึงความทรงจ�างดงาม	นึกถึงคืนวันดีๆ	ส่งข้อความไปทักทาย

บ้าง	ส่งข้อความไปขอบคณุเขาบ้าง	นานแค่ไหนแล้ว	ทีไ่ม่ได้เอ่ยค�าว่า	คดิถงึ	

ไม่ได้รักหรอก	กใ็ครเล่าจะไปบอกรักเพือ่น	เพือ่นไม่ได้ยิง่ใหญ่และต้องการ

อะไรขนาดนั้น	แค่บอกว่า...	(อะไรซักอย่างที่อยากทักหากัน	“เป็นไงบ้าง”)

เมื่อไหร่ว่าง	ไปกินข้าวกันบ้าง	ก็พอแล้ว



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 07 เดือน กรกฎาคม 2564 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22

อาซิ่ว 3

	 คุณแม่เก็บเด็กสมองช้ามาเลี้ยงให้เป็นน้องสาวฉัน	สร้างความกดดัน

ที่ไม่ดีกับฉันมาก	หลายปีให้หลัง	คุณแม่เป็นอัมพาต	น้องสาวได้ท�าสิ่งหนึ่ง

ไว้...	ท�าให้ฉันต้องร้องไห้จนน�้าตาแทบเป็นสายเลือด

	 ฉันชื่อ	 "อาโหง่ย"	 คุณพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปนานแล้ว	 คุณแม่

ครองตัวเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวๆ

	 ตอนฉันอายไุด้	10	ขวบ	มีอยูวั่นหนึง่คณุแม่พาฉันเข้าเมือง	ระหว่างทาง 

เหน็เดก็เกเรกลุ่มหนึง่	ก�าลังกล่ันแกล้งทบุตีเดก็ผูห้ญิงคนหนึง่	อายปุระมาณ	

6-7ปี	 ซ่ึงนั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวอยู่ข้างก�าแพง	 คุณแม่รีบไล่กลุ่มเด็กเกเร 

ออกไป	แล้วอุ้มเด็กหญิงคนนั้นขึ้นมา	ดวงตาเด็กหญิงเหม่อลอย	ถามอะไร

ก็ไม่รู้เร่ือง	 ที่แท้เป็นเด็กสติปัญญาบกพร่อง	 จากค�าบอกเล่าของกลุ่มเด็ก

เกเร	จึงรู้ว่ามีคนเอามาทิ้งใว้เมื่อหลายวันก่อน

	 แม่ปัดดินฝุ่นที่ติดตัวเด็กออก	แล้วพูดว่า

	 "กลับบ้านกับแม่นะ"

	 อาโหง่ยมองหน้าแม่แล้วถามว่าท�าไมแม่ต้องเอาเดก็ปัญญาอ่อนกลับ

ไปด้วย?	แม่ตอบว่า	 ถ้าไม่มีคนดูแล	 เธอคงจะต้องหนาวตายหรือไม่ก็หิว

ตาย	เห็นคนก�าลังจะตาย	ถ้าเราไม่ช่วยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ	อาโหง่ยรู้สึกมี

อะไรขึ้นมาจกุที่ล�าคอ	ถามแม่ต่อ	แล้วท�าไมคนอื่นไม่เอาไปดูแล	ท�าไมต้อง

เป็นแม่ล่ะ	จะหนาวตายหรือหิวตาย	ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลย	พอแม่ฟัง

จบฉันก็โดนแม่ตบไป	1	ฝ่ามือ

	 จากการถกูแม่ตบไป	1	ฝ่ามือนี	้อาโหง่ยเกบ็ความเกลียดชงัเดก็หญิง

ปัญญาอ่อนคนนี้อยู่ในใจตลอดเวลา

 3	จากบทบรรณาธิการของ	หลีเหม่งซิม	แปลและเรียบเรียง	โดย	เจงเอี่ยม	แซ่อึ้ง
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	 เด็กโง่ถูกแม่พากลับมาบ้าน	แม่ได้อาบน�้า	ตัดผม	และยังเอาเสื้อผ้า

เก่าที่อาโหง่ยใส่ตอนยังเด็ก	 มาให้เด็กโง่ใส่	 เด็กโง่บ่นพึมพ�าฟังไม่ได้ศัพพ์	

แม่พูดกับเด็กโง่อย่างอ่อนโยนว่า	ต่อไปลูกชื่อ	"อาซิ่ว"	ก็แล้วกัน	อาโหง่ย	

อาซิ่ว	เธอจะเป็นพี่สาวและน้องสาวกัน	อาโหง่ยโกรธจัดพูดเสียงดังใส่แม่

ว่า	"หนูไม่เคยมีน้องสาว"

	 ฤดูใบไม้ผลิ	 มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ของราชการมาตรวจโรคฟรีใน

หมู่บ้าน	 แม่รีบพาอาซ่ิวไปให้หมอตรวจหลังตรวจเสร็จ	 หมอได้คุยกับแม่

ว่า	"เด็กคนนี้	มีไอคิวค่อนข้างต�่า"	เช่นตอนนี้	สมองเธอเพิ่งจะเท่ากับเด็ก	

3	 ขวบ	 การรักษาที่ดีที่สุด	 คือ	 ให้ความรักและความอบอุ่น	 "พูดคุยกับ

เธอบ่อยๆ"	เผื่อว่าเธอจะพูดได้บ้าง	ที่ต้องระวังคือ	อย่าทอดทิ้งเธอให้ห่าง

สายตา

	 "คณุแม่"	จดจ�าค�าพูดของหมอใว้เป็นอย่างด	ีพอต่ืนเช้า	กพู็ดกบัอาซ่ิว 

เรื่องโน้นเรื่องนี้	แม่ไม่เพียงแต่พูดเอง	ยังบังคับให้	"อาโหง่ย"	ช่วยพูด	โดย

บังคับว่าอย่างน้อยต้องพูดกับอาซิ่ววันละ	 100	 ค�า	 ยิ่งท�าให้	 "อาโหง่ย" 

เกิดความชิงชังน้องสาวโง่คนนี้ยิ่งขึ้น	 ส่วนอาซ่ิว	 ก็มองหน้าอาโหง่ยอย่าง

เฉยเมย	ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไร

	 ด้วยความรังเกียจอาซ่ิว	 อาโหง่ยจึงคิดว่า	 ถ้าอาซ่ิวไปโรงเรียนแล้ว

เพือ่นๆ	มาหยอกล้อรังแกอาซ่ิว	และว่าเธอมีน้องสาวปัญญาอ่อน	เม่ือคดิถงึ

ตรงนี้	อาโหง่ยก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟอีก	มีบางโอกาสที่แม่ไม่อยู่	"อาโหง่ย" 

จะจัดการอาซ่ิวทุกอย่างที่คิดออก	 ถ้าไม่ปล่อยให้อดข้าว	 ก็ท�าให้เส้ือผ้า

กระจัดกระจาย	 เพราะอาซิ่วพูดไม่ได้	 ย่อมฟ้องไม่เป็น	 บางครั้งแม่สั่งให้

พาอาซิ่วไปเที่ยว	เธอก็จะบ่นว่า	ใครอยากพาคนโง่ออกไปเที่ยวล่ะ	เคยพา

ออกไปครั้งหนึ่ง	ก็ถูกเด็กเกเรกลั่นแกล้งเอาดินโรยใส่บ้าง	เอาขวดน�้าเปล่า
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แกล้งตีหัวบ้าง	ทุกครั้ง	"อาซิ่ว"	ก็ได้แต่เอามือกุมหัวนั่งร้องให้	เรียกแจ๋แจ้

ช่วยด้วย	แต่อาโหง่ยก็ไม่เคยช่วยแม้แต่ครั้งเดียว

	 ตอนอาซ่ิวอาย	ุ8	ปี	แม่ส่ังให้อาโหง่ย	พาอาซ่ิวไปโรงเรียนด้วย	อาโหง่ย 

ร้องให้เสียงดัง	 หนูยินดีไม่ไปเรียนก็ได้	 ถ้าจะให้พาอาซ่ิวไปโรงเรียนด้วย	

การไม่มีพ่อแต่เล็ก	และครอบครัวยากจน	บ่มเพาะนสัิยเอาแต่ใจตัวเองของ

อาโหง่ย	 การไม่ยอมให้อาซิ่วไปโรงเรียนด้วย	 ก็แค่กลัวถูกล้อเลียนเท่านั้น	

สุดท้ายแม่จนปัญญา	ต้องให้หยุดเรียน	แม้โรงเรียนจะอยู่หมู่บ้านข้างๆ	นี้

เอง	 แต่อาซิ่วยังเคยเดินหลงทาง	 แม้แต่ในหมู่บ้านตัวเองแท้ๆ	 อาซิ่วก็ยัง

เคยเดินหลงทางเช่นกัน	แต่อาซิ่วก็มีความสุข	ที่ได้อยู่บ้าน	เธอชอบเอากิ่ง

ไม้ไปเผาไฟจนปลายไม้กลายเป็นถ่าน	 แล้วเอามาขีดเขียนเล่นบนพ้ืนดิน	

และสามารถเขียนได้เป็นครึ่งวัน

	 หลายปีผ่านไป	 อาซ่ิวเติบโตจนเป็นสาว	 หน้าตาสะสวย	 ร่างกาย

เติบโตตามวัย	แต่สมองไม่ได้โตตามไปด้วย	เธอฝึกจนจ�าทางในหมู่บ้านได้

ดี	พูดคุย	ตอบโต้กับแม่ได้ดีพอสมควร	และท�างานบ้านที่ง่ายๆ	ได้ทุกอย่าง

	 ส่วนอาโหง่ย	เรียนจบมัธยมและสอบเข้าเรียนมหาวทิยาลัยในตัวเมือง

ได้	เธอเปรียบเหมือนนกเหยี่ยวที่บินออกจากรัง	เธอพบกับอิสระแห่งชีวิต	

ปี	1	ผ่านไปอย่างมีความสุข	น้อยครั้งที่เธอจะคิดถึงบ้าน	ช่วงปิดเทอมเธอ

กลับบ้าน	พอย่างเท้าเข้าบ้านเธอกเ็หน็	แม่นอนป่วยเป็นอมัพฤกษ์	นอนอยู่

บนเตียง

	 "อาซ่ิว"	ก�าลังอุม้แม่ไปขึน้รถเขน็	เพือ่พาแม่ไปหาหมอทีโ่รงพยาบาล

ประจ�าอ�าเภอ	ไปวันเว้นวนั	อาโหง่ยตกใจมากถามว่าแม่ป่วยมานานแค่ไหน

แล้ว	แม่บอกว่า	3	เดือนกว่าแล้ว	การไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลต้องเสียค่า

ใช้จ่ายมาก	และต้องฉีดยาวันเว้นวัน	ซ๊ิวยี(้ลูกซ่ิว)	จงึเอาแม่ขึน้รถเขน็	แล้ว
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ลากไปที่โรงพยาบาลก็ห่างจากบ้านเราประมาณ	5	กิโลกว่าๆ	เอง

	 อาซิ่วพบหน้าพี่สาว	ได้แต่ยิ้มซื่อๆ	ไม่พูดอะไร	"อาโหง่ย"	เดินไปหา

อาซ่ิว	เหน็มือเธอมีรอยถกูเชอืกทีล่ากรถเข็นของแม่	บาดจนมีรอยเลือดออก	

ในใจรู้สึกปวดร้าวมาก	อดไม่ได้ที่จะถามว่า	"เจ็บไหมอาซิ่ว?"	อาซิ่วสั่นหัว

แล้วพูดว่า	"แม่ไม่เจ็บ	อาซิ่วก็ไม่เจ็บ"	อาโหง่ยดึงอาซิ่วออกมา	แล้วเข้าไป

ลากรถไม้ทีแ่ม่นอนอยูไ่ปได้แค่	10	เมตร	กล็ากไม่ไหวแล้ว	พออาซ่ิวมาลาก

เอง	รถเข็นกลับเลื่อนไปได้อย่างง่ายดาย

	 อาซ่ิวลากพลางคยุกบัแม่พลาง	"แม่"	จะข้ามคูน�า้แล้วนะ	แม่ระวังนะ	

จะข้ามสะพานแล้วนะแม่	แม่หลับตานะ	แม่	ข้างหน้าต้นไม้ออกดอกสวย

มากเลยแม่	แม่เห็นหรือยัง?	จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะแม่	แม่ใส่รองเท้า

ได้แล้ว

	 หลงัฉีดยาและให้น�า้เกลือแล้ว	อาซ่ิวพาแม่กลับมาถงึบ้าน	จดัการให้

แม่กินข้าวและเตรียมเข้านอนเรียบร้อยแล้ว	รีบหลบเข้าห้องตัวเองทันที

อาโหง่ยผลักประตูจะเข้าไปด	ูแต่ประตูล๊อกเสียแล้ว	แม่เหน็อาโหง่ยแปลก

ใจ	จึงอธิบายว่า	"ซิ๊วยี้"	ก�าลังท�างานหาเงิน	ตั้งแต่แม่ป่วยมานี้	ใช้จ่ายเงิน

ไปถึง	3,000	หยวนแล้ว	ล้วนแล้วแต่อาซิ่วหามาทั้งนั้น

	 หาเงิน?	อาซิวหาเงินได้หรือ	?	"อาโหง่ย"	รู้สึกแปลกใจ	ไม่น่าเชื่อ

	 แม่ยิ้มที่มุมปากอย่างภูมิใจ	แล้วพูดว่า	"ที่หมู่บ้าน	มีคนท�างานอยู่ที่

โรงงานปักผ้า	วันก่อนกลับมาหมู่บ้านพร้อมกับวิศวกรโรงงานปักผ้า	ผ่าน

มาที่บ้าน	เห็นอาซิ่วใช้กิ่งไม้เผาไฟ	วาดภาพบนพื้นดิน	มีภาพดอกไม้	นก	

และบ้านต่างๆ	 เห็นเขายืนดูอยู่ต้ังคร่ึงค่อนวัน	 ลูกก็รู้ไม่ไช่หรือว่า	 "ซ๊ิวยี๊"	

ชอบขีดเขียนวาดรูปมาเป็น	10ๆ	ปีแล้ว	อย่างอื่นซิ๊วยี๊อาจท�าไม่เป็น	ได้แต่

วาดภาพ	กลับท�าให้วิศวกรคนนั้นสนใจมาก	หลังจากนั้นจึงกลับมาพร้อม
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กับดินสอสีและกระดาษ	 บอกให้อาซิ่ววาดอะไรก็ได้แล้วแต่อยากวาด	 ถ้า

แผ่นไหนใช้ได้,	เขาจะซื้อแผ่นละ	10	หยวน	พออาซิ่วรู้ว่าหาเงินได้	ก็ดีใจ	

บอกว่าเอามารักษาแม่ได้	จึงตั้งอกตั้งใจวาดวันละหลายสิบแผ่น

	 ก่อน	มหาวิทยาลัยเปิด	อาโหง่ยพูดกับแม่พร้อมน�้าตาว่า	แม่หนูจะ

เลิกเรียน	 หนูทนไม่ได้ที่ปล่อยให้อาซ่ิวต้องรับผิดชอบคนเดียว	 อีกอย่างที่

บ้านก็ขัดสนมาก	 แม่ตวาดเสียงดังว่า	 เร่ืองนี้เราคุยกันจบแต่แรกแล้วนะ	

ลาออกตอนนี้ได้ยังไง	อาซิ่วก็สั่นหัวไปมา	แล้ววิ่งเข้าห้องตัวเอง	หยิบเงินที่

มัดด้วยเชือกปอ	แล้วพูดด้วยเสียงติดอ่างว่า	"แจ๋แจ้	นี่เงินเรียนของแจ๋แจ้"	

จากนั้นก็ตบที่กระเป๋าตัวเอง	แล้วพูดว่า	เงินรักษาแม่อยู่นี่	"แม่"	ค่ารักษา

ตรงนี้มีแล้ว	ตรงนี้มีแล้ว

	 "อาโหง่ย"	แกะเงินทีถ่กูมัดด้วยเชอืกปอยบัยูย่ี	่ออกมาทลีะใบทลีะใบ	

ครู่ใหญ่เธอต้องร้องให้น�้าตาไหลพรากออกมา	อาซิ่วยื่นมือมาจะช่วยพี่สาว

เช็ดน�้าตา	 เป็นครั้งแรกที่อาโหง่ย	 เห็นมือของน้องสาวใกล้ๆ	อย่างชัดเจน	

ความจริงต้องเป็นมือท่ีเรียวแหลม	สวยงามเหมือนมือตัวเอง	แต่มือของอาซ่ิว 

มันช่างหยาบกระด้าง	ริ้วรอยที่แตกมันช่างเหมือนกับเปลือกไม้แห้งผุๆ	พอ

ย่างเข้าหน้าหนาว	ก็จะแตกจนเลือดซึมออกมา	แม้จะหายแล้ว	แต่ยังคง

ทิ้งริ้วรอยอยู่เป็นจ�านวนมาก

	 ช่วงทีอ่าโหง่ยเรียนอยูปี่	4	กไ็ด้รับโทรศพัพ์ว่า	คณุแม่เกดิเส้นเลือดอดุ

ตันเฉียบพลันเสียชีวิต	เธอร้อนใจมาก	รีบเดินทางไปสถานีรถไฟ	แต่เธอก็

ไม่สามารถเดนิทางได้	เพราะเกดิพายหุมิะในเขตใต้	มีผูโ้ดยสารติดอยูต่าม

สถานีรถไฟต่างๆ	นับแสนคน	 เธอพยายามโทรติดต่อกลับไปที่บ้าน	แต่ก็

ไม่มีคนรับสายใดๆ	แรกๆ	เธอเสียใจ	ต่อมาเป็นร้อนใจ	และสุดท้ายกลาย

เป็นโกรธ	 "นังซิ๊วยี้"	 ไปตายที่ไหนแล้วหรือ	ถึงไม่ยอมรับโทรศัพพ์ฉันเลย 
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	 "อาโหง่ย"	ต้องติดพายุหิมะอยู่นานถึง	10	วัน	จึงกลับบ้านได้	ก้าว

ย่างแรกทีม่าถงึบ้าน	กเ็หน็เพือ่นบ้านมองเธอเหมือนโกรธแค้นปนเกลียดชงั	

พอเธอเปิดประตูเข้าไปในห้อง	ก็เห็นกลางห้องมีศพตั้งอยู่บนเตียงไม้	คลุม

ด้วยผ้าห่มสีขาว	เธอเดินเข้าไปเปิดผ้าห่ม	ฉับพลันเธอต้องตกใจสุดขีด	ใต้

ผ้าห่มไม่ใช่แม่	แต่เป็น"อาซิ่ว"	แล้วแม่ล่ะ	เพื่อนบ้านได้แต่ส่ายหัว	แล้วพูด

อย่างขัดเคืองใจว่า	ตั้งแต่แม่เธอเสียชีวิต

	 อาซิ่วก็คุกเข่าอยู่ข้างๆ	ศพ	ร้องเรียกแต่	 "แม่ๆๆ"	แม่ตื่นเถิด	ซิ๊วยี๊	

จะพาแม่ไปหาหมอ	จะพาแม่ไปหาหมอ

	 ศพแม่เธอต้ังอยูท่ีบ้่าน	7	วัน	เพราะรอเธอไม่ได้แล้ว	ชาวบ้านจงึต้อง

ช่วยกันเอาไปฝัง	หลังฝังแม่เธอได้	2	วัน	อาซิ่วก็ตายตามไปด้วย	คืนนั้น

หิมะตกหนักมาก	ตกดึกอาซิ่วรีบลุกขึ้นมา	ขนผ้าห่มที่มีในบ้านทั้งหมดไป

ที่หลุมศพแม่เธอ	 เอาผ้าห่มทั้งหมด	คลุมบนหลุมแม่เธอ	 แต่ตัวเองนั่งขด

อยู่ใต้ต้นไม้	หนาวจนแข็งตายอยู่ตรงนั้นเอง	กว่าคนในหมู่บ้านจะรู้	ก็สาย

ไปแล้ว	!

	 ไม่ทันที่เพื่อนบ้านจะเล่าจบ	 ตาของอาโหง่ยก็พลันมืดสนิท	 เป็นลม

ล้มลงอยู่ตรงข้างๆ	ศพน้องสาวอาซิ่วนั่นเอง
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	 คุณยายยื่นบัตรของเธอให้พนักงานธนาคารที่เคาน์เตอร์แล้วบอกว่า	

“ฉันต้องการถอนเงิน	10	ดอลลาร์”

	 พนักงานสาวบอกกับคุณยายว่า	 “ถอนเงินน้อยกว่า	 100	 ดอลลาร์	

ต้องใช้ตู้เอทีเอ็มค่ะ	จะเบิกตรงนี้ไม่ได้"

	 คุณยายงง	 ไม่เข้าใจเหตุผล	 เจ้าหน้าที่คืนบัตรให้แล้วบอกคุณยาย

อย่างไม่สบอารมณ์ว่า	“กมั็นเป็นกฎ	ถ้าไม่มีอะไรมาก	คณุยายออกไปเถอะ	

เรามีลูกค้าคนอื่นรอคิวใช้บริการอยู่”

	 คุณยายเงียบไปสองสามวินาท	ีแล้วยืน่บัตรกลับมาให้พนกังานอกีคร้ัง	

พร้อมบอกว่า	"ง้ันขอความกรุณาช่วยถอนเงินทัง้หมดในบัญชใีห้ฉันด้วยค่ะ"

	 พนกังานธนาคารท�าหน้าประหลาดใจ	เม่ือตรวจสอบยอดเงินในบัญชี

คุณยายแล้วพบตัวเลขน่าทึ่ง	เธอพยักหน้า	เอนตัวลงและบอกคุณยายด้วย

น�้าเสียงความเคารพนบนอบว่า	“คุณยายมีเงินในบัญชีทั้งหมด	1,300,000	

ดอลลาร์	 แต่ตอนนี้ธนาคารเราไม่มีเงินสดมากขนาดนั้น	 คุณยายช่วยนัด

เวลาและกลับมาเบิกใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะ"

	 คุณยายจงึถามว่า	ถ้าจะถอนออกมาทนัทตีอนนี	้จะถอนเงินได้เท่าไร

	 พนักงานตอบว่า	"ไม่เกิน	3,000	ดอลล่าร์ค่ะ"

	 คุณยายบอก	"งั้นช่วยถอนเงินให้ฉันที	3,000	ดอลลาร์ตอนนี้เลย"

	 พนกังานจดัการถอนเงิน	และส่งมอบเงิน	3,000	ดอลลาร์ให้คณุยาย

พร้อมส่งยิ้มเปี่ยมไมตรีจิต

	 คุณยายหยบิเงิน	10	ดอลลาร์ใส่กระเป๋า	แล้วยืน่เงิน	2,990	ดอลลาร์

คืนให้พนักงาน	แล้วบอกว่า	"ช่วยฝากคืนเข้าบัญชีเดิมให้ฉันด้วย"

 4	ที่มา	ปราย	พันแสง
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	 คนเอาเรื่องนี้มาเล่าบอกว่า	อย่า	(เรื่องมาก)	กับคนแก่	เพราะพวก

แก่ๆ	นั่นน่ะใช้เวลาทั้งหมดในชีวิต	เพื่อเรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ	

มาอย่างช�า่ชองและโชกโชน	พร้อมรับมือทกุรูปแบบ	น้อยมากทีจ่ะพลาดท่า

เสียที

	 เอาจริง	 หากต้องเอาชนะคะคานในปัญหาต่างๆ	 คนรุ่นหลังอาจจะ

ตามไม่ทัน	สู้ความเก๋าไม่ไหว	โดยเฉพาะการหาช่องว่างในกฎเกณฑ์ต่างๆ	

ที่คนรุ่นหลังไม่สามารถอดทนท�าได้
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อ่านออกเสียงกันบ้าง

	 สว.ที่อยู่เฉยๆ	 นานวันไปจะพูดผิดๆ	 ถูกๆ	 พูดสลับค�ากันมั่ง	 ว่างๆ	

จึงควรท�าแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ทุกวัน

	 แบบฝึกการพูดเพ่ือกระตุ้นการท�างานของระบบสมอง	 ให้อ่านออก

เสียง	ประโยคตามข้อ	1-23	เร็วๆ

	 1.	ระนอง	ระยอง	ยะลา

	 2.	ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก

	 3.	ชามเขียวคว�่าเช้า	ชามขาวคว�่าค�่า

	 4.	เช้าฟาดผัดฟัก	เย็นฟาดฟักผัด

	 5.	ทหารบก	ถือปืน	แบกปูน	ไปโบกตึก

	 6.	ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิด	ยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝี

	 7.	หมู	หมึก	กุ้ง

	 8.	ปิดประตูโบสถ์	เปิดประตูโบสถ์

	 9.	รถยนต์ล้อยาง	รถรางล้อเหล็ก

	 10.	 กินมันติดเหงือก	 กินเผือกติดฟัน	 กินทั้งมันกินทั้งเผือก	

ติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน

	 11.	หมอนลอยน�้ามา	ว่ายน�้าไปถอยหมอน

	 12.	ส�าลีขายหวย	ส�ารวยขายสี	ส�าลีเล่นหวย	ส�ารวยเล่นสี

	 13.	ไปยะลา	มาระยอง	ฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยอง	ยะลา

	 14.	ยายกินล�าใยน�้าลายยายไหลย้อย
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	 15.	ยายมีขายหอย	ยายมอยขายหมี	ขนหมีของยายมอย	ติด

อยู่บนหอยของยายมี	วันดีคืนดีหอยยายมี	ไปกัดหมียายมอย

	 16.	กวางขาวเข้ากลางเขา	คว้าขวานขว้างกวางขาว

	 17.	อาเฮียหลี	อาหลีเฮีย

	 18.	บริษัทก�าจัด	จ�ากัด	มหาชน

	 19.	หมึกหกเลอะมุ้ง	มุ้งเลอะหมึกหมด

	 20.	ตาตี่ตกต้นตาล	ตาตี่ตายใต้ต้นตาล

	 21.	ไม้ขัดแตะ	แหกแตะ	แหกดูรูแตะ

	 22.	เด็กเล่นเหล็กดัด

	 23.	ตาตี๋ตกต้นตาล	ตอตาลต�าตูด	ตาตี๋ตาย	ใต้ต้นตาล
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	 	 	 	 	 เห็นต้นไม้		เกาะเกี่ยวราก		ตรงปากเหว

	 	 	 เกาะตรงเปลว			ซอกก้อน		 	 ชะง่อนหิน

	 	 	 รากนิดเดียว			 เกี่ยวไว้		 	 ไม่มีดิน

	 	 	 ไม้ยังดิ้น				 รนสู้			 	 อยู่สบาย

	 	 	 	 	 เราเป็นคน	ต้องทนสู้				 ดูเยี่ยงไม้		

	 	 	 อย่าท้อใจ			 ต้องสู้			 	 สู่เป้าหมาย

	 	 	 ต้องฟันฝ่า			 กับปัญหา			 ที่ท้าทาย

	 	 	 หาอุบาย				 แก้มัน			 	 ด้วยปัญญา


