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วันมหิดล
24 กันยายน 2564 วันคล้ายวันสวรรคต
ใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
มหิตอาศิรวาท
• พระจริยวัตรเป็นแบบเบื้อง
ประโยชน์เพื่อนภูวดล
ส่วนตนที่สองผล
พระโปรดไม่เลือกชนชั้น
• พระบ�ำราศโรคภัย
ปวงราษฎร์สุขจ�ำรูญ
ต่างส�ำนึกเทิดทูน
ไทยเทศภักดีทั่วหล้า

ภิบาลชน
ก่อนนั้น
กิจต่อ ได้นา
สุขแล้ว เปรมปรีดิ์
มลายสูญ
ทั่วหน้า
ดุจพ่อ ราษฎร์เอย
เทิดไว้ในดวงใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปูชนียาจารย์
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 16 กันยายน 2564
ศาสตราจารย์สาโรชไซร้  
แผนใหม่การศึกษา
ให้ทันโลกปรัชญา
การศึกษาไม่โรยร้าง
สีเทา - แดงก�ำหนดให้
แดงเลือดเปรียบกล้าใน
เทาสมองที่คิดไป
กล้าที่จะคิดชอบชี้
16  กันยาศิษย์น้อม
วันศาสตราจารย์สา
ปรัชญาว่า  “สิกขา
นักปราชญ์ทรงศีลไม่แล้ง

พัฒนา
สืบสร้าง
ศิกษก  ยิ่งนา
รอบรู้ประสบการณ์
เตือนใจ
จิตนี้
ทุกอย่าง  ได้นา
อยากรู้ท�ำดู
บูชา
โรชแจ้ง
วิรุฬฺหิ  สมฺปตฺตา”
ชาติเชื้อ  มศว

ด้วยความรักเคารพอย่างสูง
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 26)
-------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยได�ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และขยายระยะเวลาการดำเนินการ
ตามประกาศดังกล�าว ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง
มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไปแล�วนั้น
เนื่องจากสถานการณ�การระบาดของโรคยังคงทวีความรุนแรง มีผู�ติดเชื้อและผู�เสียชีวิตจากโรคดังกล�าวในอัตราที่สูง
อย�างต�อเนื่อง
เพื่อเป�นการป�องกันการแพร�ระบาดของโรคและลดโอกาสเสีย่ งในการติดเชือ้ ของบุคลากรและนิสิต และ
สอดคล�องกับคำสั่ งของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา.29 มาตรา.34 แห�งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.. 2559. จึงเห็นสมควรให�ขยายเวลาการดำนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป หรือจนกว�าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป�นอย�างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย� ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณทา
พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้รับรางวัล ส�ำหรับ
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักวิชาการ ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ จาก East-Asian Association for Science Education
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนกันยายน เนื่องจากยังมีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่วนจดหมายข่าวชมรมฯ เดือน พฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน จะผลิตเป็นเล่ม เมื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดท�ำงานตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ งฯ เวลา 08.30 - 09.30 น สมาชิกท่านใด
ที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร 081
489 5501
สมาชิกชมรมฯ รับการฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 20, 24,
25, 26 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 20 กันยายน 2564 ชมรมฯ ขอ
ขอบคุณ มศว และคณะท�ำงานมา ณ โอกาสนี้ และในวันที่ 20 สิงหาคม
2564 ครอบครัว วรุตบางกูร ได้น�ำถุงผ้าจ�ำนวน 150 ถุง มอบให้กับ
มศว เพื่อแจกจ่ายใช้ประโยชน์ในการลดการใช้ถุงพสาติก
ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี 2564 ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ ก�ำหนดการ ดังนี้
4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2564

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 แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณ
นงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร 081 489 5501 นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ
โทร. 090 917 3993
ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผู้มีจิตศรัทธาน�ำเหรียญบาท และ
เหรียญ 10 บาท รัชกาลที่ 9 มาร่วมท�ำบุญ เพื่อน�ำไปติดที่โบสถ์เหรียญ
บาท วัดบ้านทุ่งเคล็ด ซึ่งขณะนี้ยังขาดเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 10
บาท อีกจ�ำนวนมาก
ที่มาของการสร้างโบสถ์เหรียญบาท เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาส (พระ
สมุห์อาทิตย์ อิสระปัญโญ) เห็นเด็กน�ำเหรียญบาทของรัชกาลที่ 9 มาทอย
เล่น ท่านจึงตักเตือนว่าเหรียญบาทมีรูปในหลวงเป็นของสูง ไม่ควรน�ำมา
เล่นเช่นนี้ ท่านจึงขอบิณฑบาตเหรียญนั้นมา และน�ำเหรียญที่ได้มาติดไว้
ข้างฝาโบสถ์ โดยอธิษฐานว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเหรียญยังคงติดกับฝาผนัง ทั้งที่
ท่านไม่ได้ใช้อะไรติดไว้ ท่านจะสร้างโบสถ์เหรียญบาทขึ้น เพื่อถวายแด่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โบสถ์เหรียญบาทแห่งนี้ จึงสร้างจากค�ำอธิษฐานของ
อดีตท่านเจ้าอาวาส ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
ขณะนีม้ ผี บู้ ริจาคเหรียญบาท และเหรียญสิบบาทแล้ว เป็นเงิน 3,104
บาท ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ จะน�ำไปมอบให้วัดบ้านทุ่งเคล็ด ครั้งที่ 1
http://seniorclub.swu.ac.th
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ต้นเดือนมิถุนายน นี้ และชมรมฯ ยังรับบริจาคเหรียญบาทและเหรียญสิบ
บาท จนถึงเดือน ธันวาคม 2564
ชมรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องจัดเลีย้ ง ชัน้ 1 อาคาร
วิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ งฯ และจะน�ำเงินทีเ่ หลือจากการท�ำบุญบริจาคให้
โรงพยาบาลอุ้มผาง ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ ธ สถิตในใจนิจนิรนั ดร์และร่วมท�ำบุญทีห่ มายเลขบัญชี นางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ ธ. ไทยพาณิชย์เลขที่ 032-400924-9 ธ.กรุงไทย เลขที่
015-1- 51428-3
ข้าราชการบ�ำนาญที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป และได้รับเงินบ�ำนาญ
27,000 บาท ขึน้ ไป ทีย่ งั ไม่ได้กรอกเอกสาร สามารถติดต่องาน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ส่วนทรัพยากรบุคคล ติดต่อ คุณนัชชา กรีหิรัญ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-3558 เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนไปด�ำเนินการ
กรอกเอกสาร
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แน่นหนา ในการ
ถึงแก่กรรมของ ศ. บุญถึง แน่นหนา ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดธาตุทอง
ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม และพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 7 สิงหาคม
2564 เวลา 14.00 น.

ผู้บริจาคเงิน
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1. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
2. รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
3. อ. วัชรินทร์  บุณยะกาญจน

1,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกันยายน
		
คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด		
ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์			
		 พรั่งพร้อมญาติ สนิท ชิดซ้ายขวา		
ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี			
										

1. ผศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
3. ผศ. เกษร  ผดุงรศ
5. คุณสมศรี  วิชาแหลม
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์  โพธิสาร
9. อ. พิชัย  ผดุงรัตน์
11. รศ. ศิรี  ศิริผันแก้ว
13. รศ. ดร. วีระวรรณ  สิทธิกรกุล
15. คุณรัตติยา  พึ่งตน
17. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
19. ศ. ดร. จรรจา  สุวรรณทัต
21. รศ. มณฑา  โกเฮง
23. รศ. สมัย  เหล่าวานิชย์
25. คุณสุประภา  ศรีทอง
27. อ. ส่องสี  ภักดีผดุงแดน
29. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
31. รศ. ยุพา  ส่งศิริ
33. คุณนันทวรรณ  แก้วเอี่ยม
35. ผศ. ทองค�ำ  ธูปสุวรรณ
37. ผศ. ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
http://seniorclub.swu.ac.th

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

2. ผศ. ดร. พิสิทธิ์  สารวิจิตร
4. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์
6. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล
8. ผศ. ดร. สุพจน์  ไชยสังข์
10. คุณสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
12. รศ. ดร. อรพันธ์  ประสิทธิ์รัตน์
14. คุณกัญญานิษฐ์  อัครกุลวัสส์
16. ผศ. ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์
18. รศ. ดร. บังอร  พานทอง
20. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
22. อ. สงวน  มีระหงษ์
24. รศ. งามตา  วนินทานนท์
26. อ. สุรเดช  วันทยา
28. ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ
30. ผศ. ดร. พลับพลึง  คงชนะ
32. ผศ. วรวรรณ  สัมบุณณานนท์
34. ผศ. ดร. จินดา  แต้มบรรจง
36. ผศ. มณฑา  ไพบูลย์
38. ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
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39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.

ผศ. วีรีย์  ศวิตชาติ
40.
อ. อุดมลักษณ์  บุญพรรคนาวิก 42.
อ. กัลยา  เตชัสอนันต์
44.
ผศ. สุกัญญา  ติยะสุวรรณ
46.
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
48.
คุณผิว  ค�ำใหญ่
50.
คุณกมลวรรณ  สุระประจิต
52.
อ. ดร. ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ 54.
รศ. ดร. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
อ. สมฤดี  แย้มขจร
58.

คุณวิลัย  ดวงศรี
คุณเภาพงา  ไทยถาวร
อ. สิฎฐากร  ชูทรัพย์
รศ. ดร. วนิดา  ข�ำเขียว
คุณเสถียร  อักษรชู
ผศ. วิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ
อ. สาโรช  เมาลานนท์
รศ. สมชาย  วรัญญานุไกร
56. อ. ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร
รศ. เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
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วาทะธรรม

ฝึก 8 อย่าง จะได้ไม่ “ทุกข์”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่า
เป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนส�ำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้น
กับเรา อย่าไปให้ความส�ำคัญกับตัวเองมากไป
2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า การสะสมอะไรสัก
อย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี
นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย
3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความ
สมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มจี ริง มีแต่คนโง่เท่านัน้ ทีม่ อง
ว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง
4. ฝึกให้ตวั เองเป็นคนนิง่ ๆ หรือไม่กพ็ ดู ในสิง่ ทีด่ ๆี หมายความว่า ถ้า
อะไรไม่ดกี อ็ ย่าไปพูดมากไม่วา่ สิง่ นัน้ จะถูกหรือผิด แต่ถา้ มันไม่ดี เป็นไปได้
ก็ไม่ตอ้ งพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์ในทางเสียหายนัน้ มีแต่ทำ� ให้จติ ใจ
ตนเองตกต�่ำ และขุ่นมัว
5. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า
เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุกข์ ก็
http://seniorclub.swu.ac.th
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ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทัน
ว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย
6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่อง ของการนินทา หมายความว่า เราเกิดมา
ก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า “เรา
มาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา
กับค�ำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก คน
เป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่ นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้
นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา
7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็นขี้ข้าของเงิน หมายความว่า
เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน
นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน
การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อ
รู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสท�ำ
อะไรที่มากกว่าการหาเงิน
8. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การที่
คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจ�ำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความ
ถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็น
บ้าสติแตก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับ
คนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น
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บอกเล่าเก้าสิบ : ขนมปัง

1

ทราบหรือไม่ คลิปล็อค ที่เราคุ้นเคยกันดีติดมากับถุงขนมปัง ยี่ห้อ
ดัง เจ้าคลิปเหล่านี้ท�ำไมถึงต้องมีหลากสี แล้วจะมีความหมายว่าอะไรบ้าง
ในที่สุดเจ้าของแบรนด์ต้องออกมาคลายความสงสัยที่กระจายไปทั่ว
โซเชี่ยลมีเดีย ว่าคลิปล็อคหลากสีนั่น ไม่ใช่แค่ความสวยงาม หรือเอาไป
ล็อคถุงเก็บขนมปังเท่านั้น
แต่คลิปล็อคทั้ง 7 สี มีหน้าที่ส�ำคัญในการสื่อกับผู้บริโภคอย่างเราๆ
นัน้ ก็คอื จะเป็นตัวบอกว่าขนมปังถุงนัน้ วางจ�ำหน่ายสินค้าวันไหนในสัปดาห์
นั่นเอง
 คลิปล็อคสีเหลือง
วางขายวันจันทร์
 คลิปล็อคสีชมพู
วางขายวันอังคาร
 คลิปล็อคสีเขียว
วางขายวันพุธ
 คลิปล็อคสีส้ม
วางขายวันพฤหัส
 คลิปล็อคสีฟ้า
วางขายวันศุกร์
 คลิปล็อคสีม่วง
วางขายวันเสาร์
 คลิปล็อคสีแดง
วางขายวันอาทิตย์
ซึ่งสีทั้ง 7 สีนี้ก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับสีของวันทั้ง 7
ด้วย เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเข้าใจง่าย และสามารถบริโภคได้ทนั ก่อนวันหมดอายุ
นั่นเอง
เพียงเท่านี้เราก็สามารถเลือกหยิบถุงขนมปังกลับมาบริโภคได้ตรง
ตามที่ต้องการ และรู้ได้ว่าขนัมปังที่วางในชั้นขายของเป็นของวันไหน ของ
เก่าหรือของใหม่นั่นเอง
1 ข้อมูลจาก : ฟาร์มเฮ้าส์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทันสมัยกับ Sandbox และ Algorithm

2

วรากรณ์ สามโกเศศ

นอกจากจะต้องจ�ำอักษรย่อในภาษาไทยทีม่ อี ยูม่ ากมาย เช่น ปปช. /
กกต. / กลต. / ปยป. ฯลฯ เพื่อติดตามข่าวให้รู้เรื่องแล้ว ในปัจจุบันยัง
มีคำ� ในภาษาอังกฤษอีกมากซึง่ ฟังดูแปลกๆ ในความหมายต่างๆ แต่จำ� เป็น
ต้องเข้าใจเพื่อก้าวให้ทันโลก เช่น Sandbox / Algorithms / Start-up
/ Platform เป็นต้น
วันนี้ขอเล่าขยายความสองค�ำแรกให้อ่านกันครับค�ำว่า sandbox
มีมาแต่ดั้งเดิมเป็นเวลานับร้อยปีโดยหมายถึงกระบะหรือบริเวณที่กันไว้
เป็นพิเศษเพื่อใส่ทรายให้เป็นที่เล่นของเด็กเล็ก ซึ่งเด็กก็จะเล่นไปตาม
จินตนาการ เห็นเป็นปราสาท เป็นลูกบอล เป็นใบไม้ เป็นบ้าน ฯลฯ อย่าง
สนุกและเสรี
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีการใช้ค�ำว่า sandbox ในเรื่อง IT โดยเฉพาะ
เรื่อง security กล่าวคือ sandbox หมายถึง การทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่
โดยให้อยู่ในขอบเขตที่จ�ำกัด ซึ่งจะไม่มีผลออกไปกระทบระบบการท�ำงาน
(operating system) ซึง่ อาจส่งผลเสียได้ sandbox มีนยั ยะของการทดสอบ
การทดลองอย่างตัดขาดจากส่วนอื่น โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่น
ต่อมาก็มีการน�ำค�ำนี้มาใช้ในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ไช่ IT เช่นเมื่อเร็วๆ นี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ 6 ธนาคารใช้ QR Code ประกอบกับ
ระบบ prompt-pay* ในการช�ำระเงินได้หลังจากทีไ่ ด้ทดลองใช้ regulatory
sandbox อยู่พักหนึ่งแล้ว และเห็นว่าได้ผลดี ความหมายก็คือ ธนาคารได้
2 ที่มา www.the101.world/sandbox-and-algorithm/?fbclid=IwAR3zq
D7_woZbI9v7A6SGAFoBfpsmEaLS2VawYEDShyZcL-WYhPA5qRDmibA
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ออกกฎระเบียบพิเศษเกีย่ วกับการใช้ระบบจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
แก่ 6 ธนาคารนี้ในช่วงเวลาทดลอง โดยที่ในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้ต้อง
ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอืน่ ๆ จนอาจเกิดความเสียหาย เข้าใจว่าหาก
ธนาคารอืน่ ต้องการใช้ระบบช�ำระเงินเช่นนี้ อาจต้องเข้าไปอยูใ่ นกฎเกณฑ์นี้
เพือ่ เป็นการทดลองก่อนแล้วจึงจะให้ใช้ได้ หรือเมือ่ ทดลองไปหลายธนาคาร
จนเข้าใจสายสนกลไกของมันดีแล้ว ธนาคารอื่นๆ ที่ขออนุญาต ในอนาคต
ก็อาจได้รับการอนุญาตเลยก็เป็นได้
อีกตัวอย่างก็คือ รัฐบาลต้องการให้หน่วยงานจ�ำนวนหนึ่งอยู่ใน
sandbox ซึง่ หมายถึงว่าต้องการให้มกี ารทดลองใช้กฎเกณฑ์ใหม่ทผี่ อ่ นปรน
หรือมีการใช้นวัตกรรมต่างๆ เป็นพิเศษ เช่น ท�ำให้เกิดระบบดิจิทัลให้มาก
ทีส่ ดุ หรือใช้วธิ กี ารทีช่ ว่ ยให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยระบบ
การบริหารบุคลากรใหม่สำ� หรับหน่วยงานเหล่านี้ ทัง้ หมดนีจ้ ะต้องไม่กอ่ ให้
เกิดผลเสียต่อส่วนอื่นๆ ในระหว่างทดลอง และเมื่อได้บทเรียนมาแล้วก็จัด
เอาไปใช้กับหน่วยงานที่เหลือ การเอาหน่วยงานเหล่านี้ไปอยู่ใน sandbox
นัน้ สือ่ ถึงการมีจนิ ตนาการใหม่ๆ อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด (เสมือนเด็กเล่นทราย
ใน sandbox) เพื่อให้เกิดการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยระหว่าง
การทดลองนีต้ อ้ งไม่กอ่ ให้เกิดผลเสียต่อระบบโดยส่วนรวม เนือ่ งจากเสมือน
ถูกตัดขาดมาทดลองโดยเฉพาะ
sandbox ให้นยั ยะของการสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ทางความ
คิด การสร้างเสริมประสิทธิภาพ การกล้าทดลองสิ่งใหม่ ฯลฯ ดังนั้น
ค�ำนีจ้ งึ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดบี างครัง้ sandbox มีความหมาย
เพียงการกันออกมาเป็นพิเศษเพื่อศึกษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
อีกค�ำหนึง่ ในด้านเทคโนโลยีทเี่ ห็นกันอยูท่ กุ วันก็คอื algorithm มีบาง
http://seniorclub.swu.ac.th
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คนที่ท�ำให้ค�ำนี้น่ากลัวยิ่งขึ้น โดยกล่าวว่า algorithm นี่แหละจะเป็นสิ่งที่
ช่วยท�ำให้หนุ่ ยนต์ครองโลก algorithm อธิบายอย่างง่ายๆ ว่าคือชุดของกฎ
กติกาหรือค�ำสั่งที่มีล�ำดับก่อนหลังตามตรรกะเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด�ำเนิน
ไปทีละขัน้ ตอนจนกระทัง่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ตัวอย่างเช่นการเจียวไข่กเ็ ป็น
algorithm อย่างหนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งกะทะให้ร้อน ตีไข่ในถ้วย เทลงไปใน
กะทะ รอจนสุกจึงตักขึ้นมา หรือการซักผ้า การแต่งตัวไปท�ำงาน กระทั่ง
การเปิดล็อกกระเป๋าทีเ่ ป็นรหัสตัวเลขซึง่ ได้ลมื ไปแล้วจะเปิดกระเป๋าได้ตอ้ ง
ใช้ algorithm โดยเริ่มจาก 000 และก็กดปุ่ม หากรหัสถูกต้องกระเป๋าก็
จะเปิดได้ เมื่อลองตัวเลข 000 ไปแล้วยังเปิดไม่ได้ก็ต้องมี algorithm ใหม่
คือ 001 และมี algorithm ใหม่ไปเรื่อยๆ จนถึง 999 ซึ่งแน่ใจว่าจะเปิด
ได้จากเลขรหัสหนึ่ง
การใช้ algorithm เช่นว่านี้เรียกได้ว่าไม่ฉลาดเพราะใช้เวลานาน
หากจะทดลองตัวเลขที่เป็นวันเกิด ปีเกิด เลขประจ�ำตัว ฯลฯ ไปก่อน ก็
อาจเปิดกระเป๋าได้หลังจากใช้ algorithm ไม่กี่ครั้ง รหัสเช่นนี้คอมพิวเตอร์
จะค้นหาได้ในเวลาไม่กี่วินาที เนื่องจากสามารถใช้ algorithm ได้อย่าง
รวดเร็วมากโดยทดลองรหัสต่างๆ เรื่องนี้น่ากลัวเนื่องจากการกระท�ำซ�้ำๆ
ตามชุดค�ำสั่งที่ฉลาดจะบรรลุวัตถุประสงค์เกือบทุกครั้ง เช่น password
ใดก็แล้วแต่ หากไม่มีตัวอักษรเล็กใหญ่สลับซับซ้อนกับเลขและสัญลักษณ์
แปลกๆ อย่างซับซ้อนแล้ว คอมพิวเตอร์จะใช้ algorithm เพียงไม่กี่ครั้งก็
ค้นหาพบ
algorithm ซึ่งใช้ในโลก IT ก็อยู่บนหลักการเดียวกัน เช่น ซอฟต์แวร์
ที่ค้นหาใบหน้าคนซึ่งเรียกว่า Facial Recognition ซึ่งก้าวหน้าไปไกลมาก
เพียงใบหน้าปรากฏในกล้อง CCTV ก็สามารถใช้ algorithm ค้นหาชือ่ ของ
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เจ้าของใบหน้าได้ทันที ดังเช่นในเมืองใหญ่ของจีน
บนใบหน้าแต่ละคนจะมีจุดให้สังเกตนับเป็นพันๆ จุด และยังมี
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างจุดบนใบหน้าอีก (เช่น ระยะห่างระหว่าง
จุดเด่นบนจมูกกับใบหู) คอมพิวเตอร์ก็จะเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลในรูป
ดิจทิ ลั เมือ่ ต้องการค้นหาว่าภาพหน้าทีป่ รากฏนัน้ ตรงกับภาพของใครทีเ่ ก็บ
บันทึกไว้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ algorithm ตรวจสอบจุดส�ำคัญที่เหมือนกัน
ในต�ำแหน่งต่างๆ หลายครั้งหลายหนไล่ไปทีละจุด ทีละ algorithm เพื่อ
ให้ได้ค�ำตอบว่าเป็นใบหน้าเดียวกันกับเจ้าของคนใดที่มีข้อมูลบันทึกไว้
หุ่นยนต์โดรน รถยนต์ไร้คนขับ สมาร์ทโฟน ฯลฯ ล้วนใช้ algorithm
เป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหว
ของหุ่นยนต์อาศัย algorithm กล่าวคือการก้าวของขาหรือการขยับแขน
จะต้องมีหลายชุดค�ำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์สั่งให้ท�ำงานในแต่ละครั้ง เช่น
เคลื่อนไหวครั้งละ 1 เซนติเมตร ก็มาจาก algorithm หลายร้อยครั้ง
ตรวจสอบอุปสรรคข้างหน้า และสั่งให้มีการเคลื่อนไหวไปยังล้อและโลหะ
ซึ่งประกอบเป็นมือและแขนขา ส�ำหรับการคิดก็เช่นเดียวกัน algorithm
จะถูกใช้เป็นพันเป็นหมื่นครั้งในสมองกลเพื่อให้ท�ำงานตามค�ำสั่ง
หากไม่มี algorithm ก็ไม่สามารถมีการพัฒนา IT และมีเครื่องใช้ที่
อาศัย IT ได้เลย สิ่งน่ากลัวก็คือ algorithm ก�ำหนดให้หุ่นยนต์ท�ำงาน แต่
ถ้าหากมันเกิดการพัฒนาขึ้นจนสามารถสร้าง algorithm ได้เองแล้ว จะ
เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ ถ้ามันมีพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนา ซึ่งมนุษย์ไม่
สามารถบังคับได้ โลกจะเกิดอะไรขึ้น
sandbox ก็ตอ้ งใช้ algorithm เนือ่ งจากการด�ำเนินงานต้องอาศัยชุด
ของค�ำสั่ง ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีขั้นตอนก่อนหลังตามหลักตรรกะ มิฉะนั้น
http://seniorclub.swu.ac.th
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sandbox จะเละเทะ ทรายกระเด็นออกมาข้างนอกรบกวนคนอื่นๆ และ
หากไม่ต้องการให้ทรายกระเด็นก็อาจต้องหันไปใช้ soap box แทน ซึ่ง
ไม่ก่อให้เกิดจินตนาการแต่อย่างใด
prompt-pay* พร้อมเพย์ คือบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับเงินโอนโดย
ใช้เพียงเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ
โครงการภูเก็ต แซนบ็อกซ์ “Phuket Sandbox”
เป็นโครงการที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนตามที่ก�ำหนด
สามารถเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตได้
เราคงจะพอได้ ยิ น ข่ า วกั น มาบ้ า งว่ า ประเทศไทยก� ำ ลั ง จะเปิ ด
“โครงการภูเก็ต แซนบ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ให้นักท่องเที่ยวต่าง
ชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มหรือตามที่วัคซีนชนิดนั้น
ก�ำหนดแล้ว เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป โดยน�ำร่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อน
มีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ นักท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการนี้ ต้องมาจาก
ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต�่ำและความเสี่ยงปานกลาง ต้อง
แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จากประเทศ
ต้นทาง และต้องเป็นวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตด้วย ซึ่งเมื่อเดิน
ทางเข้ามาแล้วต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือนระหว่างที่เที่ยวอยู่ใน
ไทย และมีเงื่อนไขว่าต้องเข้าพักโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาตรฐาน
SHA+ ทั้งสิ้น 14 คืน หลังจากนั้นจึงเดินทางไปพื้นที่อื่นในไทยได้
16
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สิบสองราศี

3

ในงานเลีย้ งครัง้ หนึง่ ทีก่ รุงปักกิง่ ชาวจีนกลุม่ หนึง่ มาร่วมงานในฐานะ
เจ้าบ้าน คณะแขกในงานคือชนชั้นสูงที่ส่วนใหญ่เป็นวงศาคณาญาติของ
เครือราชวงศ์ในแถบประเทศยุโรป แขกทุกคนล้วนมีการศึกษาสูงและกิรยิ า
มารยาทในสังคมดีเลิศทัง้ นัน้ แต่เบือ้ งหลังแต่ละคนล้วนซ่อนความหยิง่ ยะโส
ไว้เกือบทุกคน อาจเป็นเพราะงานคืนนัน้ เป็นงานเลีย้ งส่งคณะผูม้ าเยือนเป็น
คืนสุดท้าย แต่ละคนอาจดืม่ หนักไปหน่อย เลยพูดจาค่อนข้างปล่อยวางตาม
อ�ำเภอใจ และแล้ว ก็มีฝรั่งท่านหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วถามว่า
"ขอทราบเหตุผลหน่อย ท�ำไมปีนกั ษัตร 12 ราศีของจีน จึงมีแต่พวกหมู
หมา กา ไก่ มาเป็นตัวสัญลักษณ์ ไม่เห็นจะเหมือนของพวกเราเลย ล้วนดูดมี ี
สกุล เช่น กลุม่ ดาวคนยิงธนู กลุม่ ดาวสิงห์ กลุม่ ดาวแมงป่อง ไม่รบู้ รรพบุรษุ
พวกคุ ณ เอาส่ ว นไหนของร่ า งกายมาคิ ด ตั้ ง ราศี บ ้ า นๆ พวกนี้ อ อกมา"
พอพูดจบ ก็เป็นเสียงฮาเฮของเหล่าฝรั่งหัวแดง พร้อมชนแก้วดื่มกัน
สนั่นหวั่นไหว ความเป็นผู้ดีหายไปในชั่วพริบตา
เมือ่ ถูกเขาเจริญพรถึงบรรพบุรษุ กันขนาดนี้ จะเถียงเขาอย่างไรดี จะ
ทุบโต๊ะแสดงความไม่พอใจก็ย่อมจะท�ำได้ แต่อาจเพราะยังตั้งหลักไม่ทัน
ต่างคนต่างยังเก็บความเคืองแค้นด้วยความเงียบ แต่แล้วก็มีชาวจีนท่าน
หนึ่งลุกขึ้นยืน แล้วใช้น�้ำเสียงอันราบเรียบที่สุภาพพูดขึ้นว่า
"ท่านทัง้ หลาย บรรพบุรษุ ของพวกเรามักยืนอยูบ่ นฐานแห่งความเป็น
จริง ปีราศีของพวกเราจับกันเป็นคู่ๆ  ตามวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด แสดงถึงความหวังและความต้องการของบรรพบุรษุ ของเราทีม่ ตี อ่ พวก
เราทุกคน"
3 ที่มา ห้องสมุดฟลิ้นท์ "ขจรศักดิ์" แปลและเรียบเรียง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ในเวลานั้น เสียงฮาเฮเริ่มค่อยๆ เบาบางลง แต่สีหน้าของชาวต่าง
ชาติแทบทุกคนยังคงแฝงไว้ด้วยแววตาที่เย้ยหยัน
"ราศีคู่แรก คือหนูและวัว หนูคือตัวแทนของความเฉลียวฉลาด วัว
คือสัญลักษณ์ของความขยัน หากคนเราฉลาดแต่ขี้เกียจ ก็ไปไม่ได้ไกล แต่
ถ้าขยันแล้วแต่ไร้หัวคิด ก็กลายเป็นไอ้โง่ สองสิ่งนี้ต้องบวกกันเป็นหนึ่ง ก็
คือคนฉลาดทีข่ ยัน นัน่ คือสิง่ แรกและเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีบ่ รรพบุรษุ คาดหวัง
ในตัวพวกเรา"
"คู่ที่สองคือเสือและกระต่าย เสือมีความกล้าหาญเต็มร้อย กระต่าย
มี ค วามระมั ด ระวั ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ป ระจ� ำ ตั ว ความกล้ า บวกกั บ ความ
ระมัดระวัง ถึงจะเรียกว่าคนใจถึงแต่รอบคอบ หากมีแต่ความกล้า มันคือ
ความมุทะลุ หากมีแต่ความระแวดระวังเกินกว่าเหตุ มันคือความขี้ขลาด"
คนจีนผูน้ นั่ มองกลุม่ ฝรัง่ นิดนึง แล้วพูดต่อเพือ่ รักษามารยาทอันดีงาม
"บางครั้งอาจเห็นพวกเรามักนิ่งเงียบ คงจะก�ำลังครุ่นคิด จงอย่าเข้าใจว่า
พวกเราไม่มีความกล้าซ่อนอยู่"
"คู่ที่สามคือมังกรและงู (งูใหญ่และงูเล็กของไทย) มังกรคือความ
แข็งแกร่ง งูคือความพริ้วไหว ชีวิตที่แข็งทื่อเกินไปอาจต้องเผชิญกับการ
แตกหัก (ยอมหักไม่ยอมงอ) จึงอาจไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป แต่พริ้วไหวไปก็ไร้
จุดยืน เพราะฉะนั้น ในความแข็งแกร่งต้องมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ ผู้ใหญ่
ท่านสอนไว้แบบนี้"
"ชุดต่อไปคือม้าและแพะ ม้ามุ่งตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว แพะคือ
สัญลักษณ์ของความอ่อนโยน หากคนเราเอาแต่ลุยไปข้างหน้า ไม่สนใจสิ่ง
แวดล้อมรอบข้าง คงต้องกระทบกระทั่งเขาไปทั่ว หนทางสู่จุดหมายปลาย
ทางคงทุลกั ทุเลน่าดู แต่ถา้ มีแต่ความอ่อนโยน ว่านอนสอนง่าย สุดท้ายต้อง
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หลงทางแน่นอน สองสิ่งนี้ต้องรวมกัน เส้นทางสู่จุดหมายจึงจะราบเรียบ"
"คู่ต่อไปคือลิงกับไก่ ลิงมีความว่องไว ไก่ขันตามเวลาทุกเช้า มัน
คือความแน่นอน ความว่องไวที่ปราศจากความแน่นอน เขาเรียกว่าความ
วุ่นวาย ความแน่นอนแต่เชื่องช้าเกินเหตุ อันนี้ชีวิตอับเฉาไร้รสชาติ ชีวิต
ต้องด�ำเนินไปด้วยความสมดุลย์ของสองสิง่ นี้ แล้วชีวติ จะสมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ "
"คูส่ ดุ ท้ายคือสุนขั และสุกร สุนขั มีความซือ่ สัตย์สงู สุด สุกรว่านอนสอน
ง่ายที่สุด คนเราถ้าซื่อตรงจนเกินไป ไม่รู้จักผ่อนกฏผ่อนเกณฑ์กันบ้าง จะ
สร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว หรืออาจเครียดเกินเหตุ แต่หากหัวอ่อนไป ก็จะไม่มี
บรรทัดฐานของตัวเอง ลู่ไปตามลม คงไม่ดีแน่ แต่การรวมกันของสองสิ่งนี้
เข้าด้วยกัน ความสมดุลย์จะเกิดขึ้นภายในจิตใจเรา"
พออธิบายที่มาของสิบสองราศีจนครบถ้วน ชาวจีนผู้นั้นจึงถามชาว
ยุโรปว่า
"คงต้องขอทราบว่า สิบสองราศีของพวกคุณ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาว
แมงป่อง คนแบกหม้อ คนยิงธนู มีความหมายหรือต้องการจะสือ่ อะไรหรือ
เปล่า แล้วที่บรรพบุรุษพวกคุณคัดสรรพวกนี้ออกมา ต้องการหรือคาดหวัง
อะไรจากพวกคุณบ้าง ช่วยชี้แนะด้วยครับ"
มีแต่ความเงียบ ไม่มีค�ำตอบ ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจแรงๆ
ชาวจีนที่อาสาเป็นผู้อธิบายถึงความหมายและที่มาของสิบสองราศี
ท่านนี้ ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีน ที่ชื่อว่า "โจว เอิน ไหล"

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

4

เรื่องเล่าต่อไปนี้ ว่ากันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่แอฟริกา คนงาน
หกคนก�ำลังท�ำงานอยูใ่ นเหมืองแร่ ทันใดนัน้ เหมืองถล่ม ทางออกถูกปิดกัน้
ไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้
ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตืน่ ตระหนก ต่างรูช้ ะตากรรมของตนเอง
ด้วยประสบการณ์ ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดจากนี้ไป ก็คือการขาดแคลน
ออกซิเจน อากาศในอุโมงค์แคบๆ ห้องนี้คงอยู่ได้สักสามชั่วโมง อย่างมาก
ก็ไม่เกินสามชั่วโมงครึ่ง
ผู้คนที่อยู่ข้างนอกรู้แล้วว่าพวกเขาถูกปิดกั้นอยู่ในนี้ มีอยู่ทางเดียวที่
จะช่วยชีวติ พวกเขาได้ ก็คอื การเจาะอุโมงค์เข้าไปหาพวกเขาโดยด่วน แล้ว
ก่อนทีจ่ ะไม่มอี ากาศให้หายใจ ผูค้ นข้างนอกจะสามารถกรุยทางเข้าไปช่วย
พวกเขาทันหรือไม่
พวกเขาตัดสินใจที่จะต้องช่วยกันถนอมการใช้อากาศที่เหลืออย่าง
มีคุณค่าที่สุด ด้วยการพยายามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อ
ประหยัดพลังงาน ปิดกระบอกไฟฉายของทุกๆ คน แล้วทุกคนก็นอนราบ
กับพื้น
ท่ามกลางความมืดมิด ทุกคนเงียบ เวลาค่อยๆ ผ่านไป สิ่งที่ทุกคน
อยากรู้ก็คือ เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้ว ทั้งหกคนนี้ มีเพียงคนเดียวที่มี
นาฬิกา ในสภาพเช่นนี้ เวลามักจะผ่านไปช้ามาก จึงมีคำ� ถามจากแทบทุก
คนแบบค่อนข้างถี่ ว่าตอนนีก้ โี่ มงแล้ว ยิง่ ถามก็ยงิ่ เพิม่ ความกังวลให้ทกุ คน
ความหวังหมดสิ้นลงไปทุกลมหายใจ
เมือ่ ความกังวลเพิม่ ขึน้ การหายใจก็เริม่ แรงขึน้ นัน่ คือการเร่งให้พวก
20
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เขาเดินสูจ่ ดุ หายนะให้ไวขึน้ สุดท้ายก็เลยตกลงกันว่า ให้คนใส่นาฬิกาคอย
รายงานเวลาให้ทราบทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ไม่อนุญาตให้ใครถามเรื่องเวลาอีก
เป็นการส่วนตัว
ความเงียบกลับมาอีกครัง้ ครึง่ ชั่วโมงผ่านไป คนใส่นาฬิกาก็รายงาน
ว่า "ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง" มีเสียงถอนหายใจและเสียงบ่นพึมพ�ำแบบสิ้น
หวัง บรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่
คนใส่นาฬิกาตระหนักว่า การรายงานทุกครัง้ ของเขา จะเป็นการเพิม่
ความกังวลให้มากขึน้ เรือ่ ยๆ  เพือ่ เป็นการบรรเทาความทุกข์ใจของเพือ่ นๆ  
การรายงานเวลาครั้งต่อไปของเขา เขาแอบยืดไปเป็น 45 นาที แทนที่จะ
เป็นครึ่งชั่วโมง
ไม่มีใครสงสัย เพราะทุกคนเชื่อเขา เมื่อการพูดปดครั้งแรกประสบ
ความส�ำเร็จ การรายงานเวลาครั้งต่อไปจึงถูกยืดออกไปอีกเป็นหนึ่งชั่วโมง
เต็ม เมื่อเขาประกาศเบาๆ ว่า "ผ่านไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมง" ทุกคนก็จะมี
ค�ำตอบในใจว่าตนจะเหลือเวลาของชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
เวลาผ่านไปเรื่อยๆ  ผู้คนที่อยู่ข้างนอกรีบเร่งขุดเจาะอุโมงค์อย่างไม่
คิดชีวติ พวกเขารูต้ ำ� แหน่งแห่งทีข่ องคนทีต่ ดิ อยูใ่ นเหมือง แต่ไม่มใี ครแน่ใจ
ว่าจะสามารถเจาะทะลุเข้าไปช่วยพวกเขาทันภายในเวลาสี่ชั่วโมง
สีช่ วั่ โมงครึง่ ผ่านไป พวกเขาสามารถเจาะทะลุถงึ ต�ำแหน่งเป้าหมาย
สิง่ ทีพ่ วกเขาคาดคิดไว้กค็ อื คงจะได้พบศพหกศพของคนงานทัง้ หมด แต่สงิ่
ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนก็เกิดขึ้นจนได้ เมื่อพบว่ายังมีห้าคนที่มีชีวิตอยู่ด้วย
ลมหายใจที่ค่อนข้างรวยริน มีอยู่เพียงคนเดียวที่เสียชีวิต เขาผู้นั้นก็คือคน
ที่สวมใส่นาฬิกา
ในสภาพคับขันเช่นนี้ สภาพจิตใจเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด ห้าคนที่ไม่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทราบสภาพความจริง ย่อมมีก�ำลังใจมากกว่าคนที่หก และคนที่หกที่มี
น�้ำใจต่อเพื่อนๆ   เป็นคนเดียวที่แบกรับรู้ความจริงไว้แต่เพียงผู้เดียว ซี่ง
เป็นความจริงที่โหดร้าย แต่ถ้าไม่มีน�้ำใจจากคนที่หก ห้าคนที่เหลือคงไม่
สามารถเอาชีวิตรอดมาได้
บางครั้ง การไม่รู้ความจริงในบางเรื่อง อาจจะดีกว่าการต้องมารับรู้
ความจริงที่โหดร้าย
ขอคารวะต่อผู้เสียสละด้วยดวงใจ
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เรื่องนี้ดี
กาลครั้งหนึ่ง มีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวัน เขาอยากจะมีชีวิต
เหมือนคนปกติ เพราะฉะนัน้ เขาจึงมักจะขอทานเสบียงกรังและตุนไว้ แต่
ว่าเขากักตุนเสบียงมาหลายปี ยุง้ ฉางของเขาก็มเี พียงข้าวสารนิดหน่อย เขา
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมเป็นเช่นนั้น เขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุ
คืนวันหนึ่ง เขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่เสบียง ในที่สุด
เขาเห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินเสบียงของเขา เขาโกรธมาก ตะโกนไปที่
เจ้าหนูว่า "บ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะ แกท�ำไมไม่ไปกินท�ำไมเจาะจง
มากินอาหารข้าที่กักตุนมาด้วยความล�ำบาก" เจ้าหนูพูดขึ้นว่า "ชะตาของ
เจ้ามีข้าวสารได้แค่ 8 ส่วน เดินให้ทั่วหล้า ก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถัง"
ขอทานถามเจ้าหนู "ท�ำไมเป็นเช่นนั้น" เจ้าหนูตอบว่า "ข้าก็ไม่รู้ เจ้าไป
ถามพระพุทธองค์สิ
ขอทานจึงตัดสินใจ เดินทางไปทางทิศตะวันตก เพือ่ ถามพระพุทธองค์
ว่าเหตุผลอันใดถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้
เจ้าขอทานก็ออกเดินทาง เขาขอทานระหว่างทาง เดินทางไปไกลมาก
วันหนึง่ เขาเดินจนฟ้ามืดถึงจะพบบ้านคนหลังหนึง่ รีบไปเคาะประตู มีพอ่
บ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไร เขาบอกขอข้าวกินหน่อย พอดีเศรษฐี
เจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้า เลยถามขอทานว่า มืดอย่างนี้แล้วท�ำไมยังเดิน
ทางอยู่อีก ขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟัง
บอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ เศรษฐีได้ยนิ ดังนัน้ รีบเชิญ
ขอทานเข้าไปนั่งในบ้าน ให้เสบียงกรังและเงินกับเขาจ�ำนวนหนึ่ง ขอทาน
ถามว่าท�ำไมท�ำเช่นนัน้ เศรษฐีจงึ เล่าเหตุผลให้ฟงั ว่า ลูกสาวข้าอายุ 16 แล้ว
ยังพูดไม่ได้ ขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th
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เศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ท�ำให้ลูกสาวพูดได้ เขาก็จะให้ลูกสาว
แต่งงานกับคนนั้น ขอทานได้ฟังเช่นนั้น คิดว่าไหนๆ ก็จะไปหาพระพุทธ
องค์อยูแ่ ล้ว เราก็ถอื โอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ ขอทานจึงรับปากจะถามให้
ขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่า เดินถึงเขาลูกหนึง่ เห็น
วัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ ก็เลยเข้าไปขอน�้ำดื่ม เห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าดีบุก
ท่าทางแก่มาก แต่ดูกระฉับกระเฉง พระชราให้น�้ำเขาดื่มและบอกให้เขา
พักผ่อนสักครู่ แล้วถามเขาว่าจะไปไหน ขอทานบอกจุดหมายทีจ่ ะไป พระ
ชรารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่า ขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธองค์ให้
หน่อย ข้าเข้าฌานฝึกฝนมา 500 กว่าปีแล้ว ตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์
แล้ว ท�ำไมยังบินขึ้นไปไม่ได้ ขอทานก็เลยรับปากพระชรา
เดินไปข้างหน้า ผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึง ขอทานมาถึงริม
แม่น�้ำสายหนึ่ง ในแม่น�้ำไม่มีเรือสักล�ำ  ขอทานร้อนรนใจ จะท�ำอย่างไรดี
จะข้ามไปยังไง ขอทานร้องไห้และพูดว่า หรือว่าชีวิตข้าจะต้องล�ำบากเช่น
นี้หรือ ทันใดนัน้ เต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขนึ้ เหนือน�้ำ เต่าแก่พูดภาษาคนได้
ถามขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ท�ำไม ขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เต่าแก่พูด
กับเขาว่า ข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมา 1000 ปีแล้ว ตามหลักน่าจะกลาย
เป็นมังกรบินไปแล้ว ท�ำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ๆ ตัวหนึ่ง ถ้าเจ้าไปพบพระ
พุทธองค์ชว่ ยถามให้ขา้ ด้วย ข้าจะให้เจ้าขีข่ า้ มแม่นำ�้ ไปฝัง่ ตรงข้าม ขอทาน
รับปากด้วยความดีใจ
ขอทานเดินไปจ�ำไม่ได้ว่าอีกกี่วัน แต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอ คิดใน
ใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะ แดนสุขาวดีน่าจะถึงแล้ว ขอทานเสียใจมาก
เลยผลอยหลับไปแบบงุนงง
ทันใดนั้นพระพุทธองค์ปรากฏองค์ขึ้น ขอทานดีใจมาก พระพุทธ
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องค์ถามขอทานว่า เจ้ามาไกลขนาดนี้ น่าจะมีค�ำถามอะไรที่ส�ำคัญมากใช่
ไหม ใช่เจ้าค่ะ ข้าน้อยจะถามค�ำถามหลายค�ำถาม หวังว่าท่านจะอธิบาย
ให้ข้าน้อยเข้าใจได้ พระพุทธองค์ตอบว่า ได้สิ แต่มเี งือ่ นไขหนึ่งนะเจ้าถาม
ได้สูงสุดแค่ 3 ค�ำถามเท่านั้น เพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกิน 3 ค�ำถามมา
ก่อน ขอทานตอบตกลง คิดในใจว่า ข้าจะถามค�ำถามไหนดีขอทานรู้สึกว่า
ค�ำถามของตนเองช่างไม่มีความส�ำคัญเลย
เต่าแก่เข้าฌานมา 1000 ปีแล้ว ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ค�ำถามเขาน่าจะลอง
ถามดู
พระชราปฏิบัติมา 500 ปี ก็ล�ำบากมาก ค�ำถามเขาก็น่าจะถามดู
ลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนัก พูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้ยังไง
ค�ำถามของเขาก็น่าจะถามดู และแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถาม
ค�ำถามที่ 1
พระพุทธองค์ตอบเขาว่า เต่าแก่ไม่ยอมสละกระดองของมัน ก็เลยไม่
สามารถกลายเป็นมังกรได้ ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตรีอยู่ 24 เม็ด ถ้า
มันยอมสละกระดอง มันก็จะกลายเป็นมังกรได้
ค�ำถามที่ 2 ท่านตอบว่า พระชราถือไม้เท้าวิเศษทั้งวัน ในใจพะวง
แต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษ ใช้ไม้เท้าเคาะบนพืน้ 1 ที บนพืน้ ก็จะกลายเป็น
ธารน�้ำใส ถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้าทิ้ง เขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้ว
ขอทานดีใจมาก จึงถามค�ำถามที่ 3 ท่านตอบว่า ถ้าเด็กสาวได้พบ
คนที่เธอรัก เธอก็จะพูดได้เอง และทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็หายไป?
ขอทานรูส้ กึ ว่า ปัญหาของตัวเองไม่มอี ะไรส�ำคัญ กลับไปขอทานตาม
เดิมดีกว่า แล้วจึงรีบเดินทางกลับ ขอทานกลับมาถึงริมแม่นำ 
�้ เต่าแก่ ค�ำนวน
ว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้ว จึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไง ขอทาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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พูดว่า เจ้าพาข้าข้ามแม่นำ�้ ไปก่อน ข้าจะเล่าให้ฟงั เต่าพาขอทานข้ามแม่นำ�้
ไป ขอทานเล่าสาเหตุให้ฟงั เต่าฟังแล้วเข้าใจทันที จึงถอดกระดองออกยก
ให้ขอทานและพูดว่า ในนีม้ ไี ข่มกุ ราตรี 24 เม็ด เป็นของทีห่ าค่ามิได้ ส�ำหรับ
ข้าไม่มีประโยชน์แล้ว ข้าขอยกให้เจ้า เต่าแก่จึงกลายเป็นมังกร บินหายไป
ขอทานเอาไข่มุกราตรี 24 เม็ด รีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบกับ
พระชรา พระชรารีบถามว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไร ขอทานเล่า
สาเหตุให้ฟงั พระชราได้ฟงั ดีใจมาก จึงมอบไม้เท้าวิเศษให้แก่ขอทาน พระ
ชราจึงขี่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไป
ขอทานเดินทางมาถึงหน้าบ้านเศรษฐี ทันใดนั้น มีหญิงสาววิ่งออก
มาและตะโกนเสียงดังว่า คนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้ว เศรษฐีก็
วิ่งออกมา เขาตกใจมากที่อยู่ๆ ลูกสาวเขาพูดได้ ขอทานถ่ายทอดค�ำตรัส
พระพุทธองค์ เศรษฐีดีใจมาก จึงให้ลูกสาวแต่งงานกับขอทาน
ความรักที่ให้ออกไป ความรักก็จะย้อนกลับคืนมา
ความสุขที่ให้ออกไป ความสุขก็จะย้อนกลับคืนมา
คิดเผื่อคนอื่น ย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณ
นี่คือเหตุและผล นี่คือกฏเกณฑ์
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/พนักงาน ปี 2564
ข้าราชการ
1. รศ. ดร. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ
2. รศ. ดร. วิชัย  พันธนะหิรัญ
3. อ. เยาวลักษณ์  สุขุมินท
4. นายพงษ์พัฒน์  เวชสิทธิ์
5. รศ. ดร. กัณวริช  พลูปราชญ์
6. รศ. ดร. มานพ  วิสุทธิแพทย์
7. รศ. อรพินทร์  ชูชม
8. ผศ. ดร. รัตติยา  จินเดหวา

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
คณะกายภาพบ�ำบัด

ลูกจ้างประจ�ำ
1. นายประชา  สีใจ
2. นายปัญญาณัฏฐ์  ศรีสวรรค์
3. นายสี  บ�ำรุงศรี
4. นายชูชัย  สุขมณี
5. นางนิตยา  ศรีเสริม
6. นางเล็ก  สุวรรณสุข
7. นางสาวสมภาร  ภูกาบ

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. อ. ดร. พรธาดา  สุวัธนวนิช
2. นางปิยกานต์  ศรีพรสวรรค์
3. อ. ดร. พิมพา  ม่วงศิริธรรม
4. อ. ดร. ธงชาติ  พู่เจริญ
5. รศ. ดร. สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะพลศึกษา
คณะพลศึกษา
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6. นายสมชาย  เปี่ยมจิตต์
คณะพลศึกษา
7. นายสมบัติ  อัมโภช
คณะพลศึกษา
8. นางวิมาลา  สุตินันท์
คณะพลศึกษา
9. นายวรวิทย์  ประรงค์ทอง
คณะพลศึกษา
10. อ. กาญจนา  ถาวร
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
11. อ. อินทิรา  บุญญานุวัตร
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
12. นางสาวศุภาวรรณ  กันแตง
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
13. นางอารีรัตน์  โกศล
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
14. นางสายรุ้ง  อรรถวรรณ์
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
15. อ. พิมผกา  อัคคะพู
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
16. อ. ศุภมาส  ด่านพานิช
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
17. อ. รัชนี  ไวยลาภ
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
18. อ. ราศรี  เวียงวีระ
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
19. นายวิโรจน์  จุรังคลักษณ์
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
20. ผศ. ศิริอร  นพกิจ
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
21. อ. บุปผา  ม้วยแก้ว
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
22. นางสีหา  ปุตามา
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
23. ศ. ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์
24. อ. ALFREDO VILLARROEL GUERRERO คณะแพทยศาสตร์
25. รศ. ปริญญา  อัครานุรักษ์กุล
คณะแพทยศาสตร์
26. รศ. ดร. รุ้งตะวัน  สุภาพผล
คณะแพทยศาสตร์
27. รศ. ดร. พรรณี  หนูซื่อตรง
คณะแพทยศาสตร์
28. รศ. ดร. ฉัตรศรี  เดชะปัญญา คณะแพทยศาสตร์
29. รศ. นิยม  ละออปักษิณ
คณะแพทยศาสตร์
30. ผศ. วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์
31. นางสาวเสาวนีย์  จันทร์น้อย
คณะแพทยศาสตร์
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ผศ. เกียรติชัย  รักษาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายพีรพล  เกลียวทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายจ�ำเนียร  มนัสทวี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายบุญเลิศ  เอี่ยมสะอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ. บุษยมาศ  มาลยมาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ. ดร. กมลภัทร  จรรยาประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ. ดร. ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะเภสัชศาสตร์
นายสมภพ  จันเพ็ง
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
อ. ดร. ปองทิพย์  เทพอารีย์
ส�ำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผศ. ดร. ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นางสาวจุฑามาศ  เพ็ญเจริญ
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางสาวฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์ ส�ำนักงานอธิการบดี
นายบัญชา  นิ่มประเสริฐ
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางนิตยา  อินทร์พญา
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางสุพิชชา  ฤกษ์หิรัญโชติ
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางเรียม  เนียมปาน
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
นางสาวละออ  ไวยมานะกิจ
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นางสาวปณิสรา  แก้วมณี
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นางพรทิพย์  สุขทนต์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางกษิรารัตน์  เจริญทรง
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางพิมพา  ตุลวรรธนะ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวพิมลา  จรัสสิงห์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสมคิด  ลาดใหญ่
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นายสาธิต  เทศน์ดี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวจันทิมา  ชลหาญ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
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นางสาวส�ำลี  สุรินทร์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวอุทุมพร  ม่วงอยู่
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวยินดี  ผลทรัพย์เจริญ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวสมใจ  วรรณศิริมงคล
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวปดิษฐ์วรดา อธิพัฒน์เดชากฤต ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางดารุณี  กุลพิโมกข์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสมหวัง  นุชถาวร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางกนกวรรณ  เหมือนสิน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นายผดุงศิลป์  เพ็งชะอุ่ม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางดาว  ลิ้มวงษ์สินธุ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสมคิด  เรืองยิ้ม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางพรรณเพ็ญ  นามเอี่ยม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางจุฑารัตน์  ทัพอยู่
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางอัมพร  อุดมศรี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางบุษกล  รัตนโบรานันท์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวเณศรา  สัมพันธรัตน์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางวันเพ็ญ  สีสัน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นายพริ้ง  ก�ำมณี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางอาภาภรณ์  แซ่ตัน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสุวรรณา  ดาบเพ็ชร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวเพ็ญศรี  พันธ์กล้วย
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสุภาพร  ท�ำสุนา
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางพรทิพย์  นาฤทธิ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางดวงกมล  คล้ายอุดม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางราตรี  นรินทรกุล ณ อยุธยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
อ. ดร. กิตติกร  สันคติประภา บัณฑิตวิทยาลัย
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เห็นไม้ไผ่
แข็งแรงด้วย
หากไม่ขัด
จึงท�ำให้

ขัดกัน
ก็เพราะขัด
ไม่รัดกัน
เป็นข้อคิด

มันดูสวย
รัดกันไว้
พลันล้มไป
หมู่มิตรเรา

หมู่เพื่อนนั้น
บางคนขวาง
คนขัดกัน
ช่วยบรรเทา

การขัดกัน
บางคนข้าม
ด้วยเหตุผล
ปัญหาใหญ่

มันมีบ้าง
ตามใจเขา
ใช่บ่นเอา
ให้ผ่อนคลาย

จะว่าไป
ไม้อ่อนดัด
เด็กอ่อนหัด
ถึงเป้าหมาย

ไม้หรือคน
ขัดสอดไป
ขัดให้ดี
ส�ำเร็จชัด

ไม่พ้นขัด
ได้ดังหมาย
ให้มีลาย
เพราะขัดดี
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