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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ คุณกฤษณา สุนันทเกษม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่าสมาชิก 500 บาท ตลอดชีพ
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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1 มกราคม 2565
วันขึ้นปีใหม่

• ปีใหม่โควิดไซร้
คงอยู่รู้เท่าทัน
สุขได้ทุกคืนวัน
รู้เท่าทันโยกย้าย

ปูนปัน
โรคร้าย
มีสติ  ครองเอย
เปลี่ยนร้ายเป็นดี  

ด้วยรักและปรารถนาดี
แด่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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Happy New Year 2022
To Members of Our SWU Seniorclub
There’s no denying that happiness is not our
ultimate goal in life .  From my experience , to secure
happiness, one needs to have three essential things
namely:
1. Good Health - attained from eating healthy
diet and exercising regularly.
2. Good Relationships - in family and among
friends.
3. Peace of Mind - through self-content and
freedom from craving.
Happiness rarely comes with a wish .  It has to be
earned .  I firmly believe you will succeed in developing
these qualities and thus be blessed with long-lasting
happiness.
With best wishes.
Sucha Na Patalung

http://seniorclub.swu.ac.th
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อวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2565

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
พร้อมญาติมิตรสนิทใจที่ใกล้ชิด
ขอคุณพระคุ้มครองให้ผ่องใส
อายุยืนมั่นคงเกียรติขจร

ขออวยชัยให้ทุกท่านสราญจิต
ประสบสุขชั่วนิจนิรันดร
ทัง้ กายใจสุขสวัสดิป์ ระภัสสร
ได้รับพรในทุกสิ่งที่หวังเอย
ด้วยรักและปรารถนาดี จาก
รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา ชมรมผู้สูงอายุ มศว
12 ธันวาคม 2564

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
จงสดใสแสนส�ำราญเกินขานไข
ขอไกลทุกข์ห่างโศกไร้โรคภัย
ขอจงได้สิ่งสมหวังดั่งใจจินต์
ขอสถิตธ�ำรงในยศศักดิ์
ขอคนรักมากมีไม่มีสิ้นขอพ้นผ่านอุปสรรคไม่ยลยิน
ขอโควิดจงสูญสิ้นแผ่นดินไทย
รศ. สุภา  ปานเจริญ
ที่ปรึกษา ชมรมผู้สูงอายุ มศว
11 ธันวาคม 2564
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16 มกราคม 2565
วันครู
• กราบคุณครูด้วยรัก
ครูดุจประทีปไข
รู้ผิดถูกก้าวไป
ครูศักดิ์สิทธิ์เอ่ยอ้าง
• เป็นครูเคยผ่านร้อน
เป็นต�ำนานเรื่องราว
ความผิดใช่ทุกคราว
• ครูมวยไทยเกียรติก้อง
รู้ชนะแพ้อภัยผล
ครบยกกราบไหว้ยล
มรดกไทยรักษ์รู้

จากใจ
โลกกว้าง
พ้นทุกข์  ได้นา
ปกป้องผองภัย
ผ่านหนาว
สุขเศร้า
คิดใหม่  ได้นา
สากล
ต่อสู้
น่ารัก  ซึ้งนา
ต่อสู้กีฬาไทย

ขอกราบคารวะพระคุณครูอาจารย์ด้วยใจนิยมบูชา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อร่วมแบ่งปันสุขภาพที่ดี รวมถึงร่วมส่ง
ก�ำลังใจ วิ่งเพื่อให้แทนใจ เพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง
จะเดินหรือจะวิ่งในบ้าน-นอกบ้านก็สามารถท�ำได้ด้วยกิจกรรม
Virtual run โดยสามารถก�ำหนดระยะทาง และขีดจ�ำกัดของตนเองได้
สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2565
เริ่มวิ่งและส่งผลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2565
ก�ำหนดส่งเสื้อและของที่ระลึกวันที่ 20 มกราคม 2565 - วันที่ 20
ก.พ. 2565
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนไปจนกว่ามหาวิทยาลัย
จะประกาศท�ำงานปกติ เนื่องจากยังมีการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ส่วนจดหมายข่าวชมรมฯ จะผลิตเป็นเล่ม เมื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดท�ำงาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์ ที่มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต
ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง ส�ำนักศิลปกรรม
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
มศว แจ้งฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 (Pfizer) ให้แก่สมาชิกชมรมฯ
ระหว่างวันที่ 10-11-12 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.0012.00 น โดยลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม (Google form) ที่ มศว
ก�ำหนดมา รวมถึงสมาชิกฯที่ไม่ได้ฉีดเข็ม 1-2 (AZ) กับ มศว
สามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน
ข้าราชการบ�ำนาญผู้ที่ได้รับเงินบ�ำนาญเดือนละ 13,500 บาท
ขึ้นไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และผู้ได้รับเงิน
บ�ำนาญเดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ
70 ปีบริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กอง
การเจ้าหน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่อง
ขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02260-3558 และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
http://seniorclub.swu.ac.th
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1. ส�ำเนาบัตร ปชช.
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏ
รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันท
เกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และ
หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ธนะชานันท์ ในการ
ถึงแก่กรรมของ รศ.ปราณี ธนะชานันท์ ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดธาตุทอง
ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2564 บรรจุศพไว้ 50 วัน และก�ำหนด
พระราชทานเพลิงศพวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา
17.00 น.

ผู้บริจาคเงิน
1. รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
2. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
3. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมกราคม
					ให้ประสบ
โชคชัย
สิ่งประเสริฐ
ใดใด
ปราศจาก
โรคภัย
ทั้งมั่งคั่ง
สุขสราญ
										

1. รศ. ศศิธร  วรรณพงษ์
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. ผศ. วรรณี  พุทธาวุฒิไกร
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. คุณศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี
15. คุณประทินทิพย์  อินทวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
21. คุณกริยา  สามเสน ปานเจริญ
23. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
25. อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
27. ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
29. อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์
31. รศ. ดร. พัชรินทร์  แสงจารึก
33. คุณถนอมศรี  โมฬี
35. รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
37. คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์
39. อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
http://seniorclub.swu.ac.th

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

2. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย
4. อ. มารศรี  บัววราภรณ์
6. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
8. อ. สมพล  จุลโลบล
10. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์
12. คุณอุไร  ฉายแก้ว
14. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์
16. อ. จรูญ  โกมลบุณย์
18. อ. จรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
22. ผศ. ดร. ปัทมา  ลี้วนิช
24. รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
26. อ. ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
28. รศ. จริยา  สินเดิมสุข
30. อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
32. รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
34. ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
36. รศ. สุชา  ณ พัทลุง
38. อ. สุวัฒน์  บัววราภรณ์
40. อ. จูงใจ  แสงพันธุ์
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41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

คุณวิไล  พิพัฒนโยธะพงศ์
รศ. สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
คุณสุปาณี  ผิวข�ำ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
รศ. ดร. สมชาย  สันติวัฒนกุล
คุณวิไล  หัสดินวิชัย
ทันตแพทย์วินัย  นันทสันติ
อ. สมบุญ  ปิยะสันธ์ชาติ

42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.

รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
คุณบุญเรือง  แตงไทย
ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย
อ. โสภิณ  จันทะคล้อย
คุณสุภา  อัศววัลลภ
อ. พญ. สุรีพร  ภัทรสุวรรณ

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 บ�ำเหน็ดด�ำรงชีพ
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วาทะธรรม : ขันติ
ต้นเหตุของความทุกข์ทบี่ งั เกิดขึน้ ในชีวติ ล้วนเกิดจากการตัง้ ทิฐไิ ว้บน
หนทางทีผ่ ดิ ถ้าเริม่ ต้นแก้ไขปัญหาด้วยการท�ำความเห็นให้ถกู ต้อง โดยยึด
มั่น “ขันติธรรม” คือความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐาน เป็นเครื่องยับยั้ง ไม่
ให้พูด และไม่ให้ท�ำสิ่งใดๆ อย่างหุนหันพลันแล่น ท่านย่อมสามารถผ่าน
พ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้เสมอ
ขันติจึงเป็นตบะ ซึ่งช่วยบรรเทากิเลสให้เบาบางลง เป็นการเปิด
โอกาสให้คุณธรรมอื่นๆ เช่น ความจริงใจ ความเมตตา ความเสียสละ
และความสามัคคี สามารถงอกงามขึ้น เป็นดั่งพรที่ทุกคนพึงหยิบยื่นแบ่ง
ปันให้กัน ในที่ทุกสถาน และในกาลทุกเมื่อ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความลับธรรมชาติ
ความลับข้อที่ 1 'จิตที่ไม่ว่าง' น�ำสู่.. 'ความป่วยไข้' ได้ เพราะ
จิตไม่ได้พัก จิตยังท�ำงานแม้ยามหลับ
ความลับข้อที่ 2 "ยาวิเศษรักษาเบาหวาน" .. ทีไ่ ด้ผล ไม่ตกค้าง กิน
ได้ตลอดชีวิต แถมไตไม่วาย.. "อาหารรสเปรี้ยว หรือ รสขม" ลดเบาหวาน
ความลับข้อที่ 3 "โรคนอนไม่หลับ" .. เคล็ดลับสามประการ ที่
ท�ำให้ 'หลับลึก'
(1) ถ้า 'กระเพาะอาหาร - ท�ำงาน ท�ำให้นอนไม่หลับ.. แก้ไข: โดย
งดมือ้ เย็น หรือ กินเร็วขึ้น .. หลังบ่ายสามงดกินอาหารหนักกระเพาะ.. จะ
หลับดีมาก
(2) อย่าให้ 'ไต' ท�ำงานหนัก.. ให้กนิ 'ผลไม้สเี หลือง' แนะน�ำฟักทอง
หรือ เก็กฮวย อะไรก็ได้ขอให้เน้นสีเหลืองๆ
(3) ให้ 'หัวใจ' ได้พักผ่อน .. แนะน�ำให้เพื่อนกิน 'ยาหอม' ก่อน
นอน หรือผักที่มี 'น�้ำมันหอมระเหย' เช่น ชาใบมะกรูด ใบสะระแหน่
สามสี่เคล็ดลับนี้ หวังว่า.. ช่วยท่านให้ห่างสารเคมี ให้ท่านได้อยู่กับ
ธรรมชาติมากขึน้ ท่านสามารถช่วยชาติ ช่วยลดขาดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
ได้มากโข
ไทยเราน�ำเข้า 'ยาสารเคมี' ปีละสี่แสนล้าน ยาสมุนไพรขายเพียงสี่
หมื่นล้าน .. 90% เป็นยาน�ำเข้า ... ไปดูจีน เขาขายยาสมุนไพร ปีละเป็น
ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 90% ของยาที่ใช้ในประเทศจีน.. ตัวเลขกลับ
กันกับประเทศไทยครับ
โรคธรรมชาติ เยียวยาได้ด้วย 'สมุนไพรธรรมชาติ'
12
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ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง...
ชายหนุม่ หญิงสาวคูห่ นึง่ ได้พบกับท่านตาอายุเกือบเก้าสิบปี ทัง้ สาม
พบกันโดยบังเอิญเพราะถนนด้านหน้ามีไม้ลม้ ขวางทาง ตอนนีท้ างการก�ำลัง
ให้คนมาขนย้าย พวกเขาจึงรอที่ศาลาพูดคุยกัน
หญิงสาวเอ่ยถาม "ท่านตาอายุมากแล้ว ไฉนยังเดินทางเพียงล�ำพัง"
ชายชราตอบด้วยสีหน้าอ่อนโยน "ครอบครัวข้าจากไปหมดแล้ว เหลือเพียง
ข้าผู้เดียว"
ชายหนุ่ม "ท่านจะไปไหนหรือ ให้ข้าไปส่งดีหรือไม่"
ชายชราส่ายหน้า "ไม่ต้องหรอก ข้าเดินทางไปเรื่อยๆ ค�่ำไหนนอน
นั่น ไม่มีอะไรต้องห่วง ชีวิตข้าข้ามผ่านภูเขา ทะเลกว้างมาแล้ว ไม่มีอะไร
ต้องกังวล หวาดกลัว ที่ส�ำคัญแม้ครอบครัวจะจากไปแล้ว แต่เดี๋ยวข้าก็ได้
พบพวกเขาจะคิดมากไปท�ำไมกัน"
หญิงสาวได้ฟังก็รู้สึกอยากสนทนาด้วย "ท่านตา สิ่งใดที่ท�ำให้ท่านมี
ความสุขที่สุดในชีวิตหรือเจ้าคะ"
"ตราบที่ข้ายังมีประโยชน์ข้าก็มีความสุขที่สุด"
หญิงสาวแปลกใจในค�ำตอบจึงถามต่อ "แล้วสิง่ ใดทีท่ ำ� ให้ทา่ นเสียใจ
ที่สุดเจ้าคะ"
"เมื่อใดที่ข้าไร้ประโยชน์ต่อโลกใบนี้ นั่นคือความเสียใจที่สุด"
ชายหนุ่มแย้งว่า "ท่านตา ท่านจะแบกโลกไว้ทั้งใบไม่ได้นะขอรับ
สรรพสิง่ มีวถิ ตี ามครรลองของมันเอง ยามนีท้ า่ นแก่ชราแล้ว สมควรหยุดพัก"
ชายชราหัวเราะ "พ่อหนุ่ม ยามที่เจ้าชวนข้าคุยก็เท่ากับข้าได้ท�ำ
ประโยชน์แล้ว การท�ำประโยชน์ให้โลกใบนี้ไม่ใช่แค่การแบกหาม หรือไป
เที่ยวแบกความรู้สึกของใคร แต่เป็นสิ่งที่เราสมัครใจท�ำ  เพื่อให้การด�ำรง
http://seniorclub.swu.ac.th
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อยู่มีคุณค่ามากที่สุด"
ชายชราผายมือให้คนหนุม่ สาวได้เห็น "พวกเจ้าเห็นต้นไม้ไหม ต้นไม้
อยู่กับที่แต่กลับให้คุณมากมาย พวกเขาให้ร่มเงา ให้อากาศที่บริสุทธิ์ เป็น
ทีพ่ กั พิงแก่เหล่าสัตว์มากมาย บ้างเป็นอาหารให้ทงั้ คนและสัตว์ ขนาดพวก
เขาเคลื่อนย้ายตนเองไม่ได้ ยังคงมีประโยชน์มากมาย แล้วคนอย่างเราจะ
ไม่ท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่นเลยหรือ"
ชายหนุ่มพยักหน้ารับฟัง "ข้าขอถามหน่อยเถอะท่านตา แล้วในวัย
ของท่านตอนนี้ นอกจากพูดคุยแล้ว ท่านท�ำอะไรได้อีกบ้างขอรับ"
ชายชราหัวเราะร่า  "เยอะแยะเลย  ข้าเคยช่วยนกที่ตกน�้ำให้รอด
ตายได้
ข้าเคยเดินผ่านครอบครัวยากจนและหยุดสอนหนังสือเด็กๆอยู่สาม
เดือนจนพวกเขา นับเลขได้ คิดเลขเป็น
ข้าเคยทานอาหารแล้วเห็นขอทานสองคนพ่อลูกเดินทางผ่านมา ข้า
ชวนพวกเขามาทานอาหารด้วย แต่เมือ่ ร้านไม่อนุญาต ข้าก็แค่ซอื้ ไก่ให้พวก
เขาคนละน่อง หมั่นโถวสามลูกต่อคนและน�้ำอีกหนึ่งถุงต่อคน
ข้าเคยช่วยหญิงชราวัยเดียวกันถือของกลับบ้านนาง นางแก่มากแล้ว
แต่ยังต้องท�ำงานเลี้ยงลูกที่พิการ
ข้าเคยนั่งฟังหญิงหม้ายที่สามีทอดทิ้งและนางจะพาลูกชาย ลูกสาว
มาโดดแม่นำ�้ ตาย ข้านัง่ คุยครึง่ ค่อนวันจนนางยอมวางโศกเศร้าและจูงลูกๆ
กลับบ้าน ข้าแอบตามไปเห็นนางปาดน�ำ้ ตาท�ำครัวให้ลกู ๆ กิน และบอกลูกๆ
ว่าต่อไปต้องช่วยนางท�ำสวนนะจะได้ไม่อดตาย
ข้าไม่ได้ทำ� การใหญ่อะไรเลย แค่ทำ� ประโยชน์เล็กๆ น้อยก็เท่านัน้ แม้จะ
ไม่ยงิ่ ใหญ่ แต่นกน้อยตัวนัน้ ก็ยงั รอดชีวติ พ่อลูกคูน่ นั้ ไม่ตอ้ งหิวตายในวันนัน้
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ครอบครัวหนึง่ สามารถคิดเลขได้เป็น ก็จะไม่โดนหลอกเวลาไปซือ้ ของ
หญิงชราผูน้ นั้ วันนัน้ นางได้พกั เหนือ่ ยหนึง่ วัน เพราะมีคนช่วยแบกของ
ข้าช่วยให้สามแม่ลกู รอดชีวติ ได้ เพราะแค่นงั่ ฟังนางระบายความในใจ
... ก็แค่นั้นเอง ชีวิตคนเรามันก็แค่นั้นเอง"
ชายหนุ่มหญิงสาวรู้สึกประทับใจมากๆ กับค�ำสอนของชายชรา ใช่
แล้วการด�ำรงอยู่บนโลกใบนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องบริจาคทรัพย์นับล้าน หรือท�ำ
อะไรมากจนเกินกว่าที่ตัวเราจะท�ำได้ ทว่าหากเพียงท�ำสิ่งเล็กๆ ในแต่ละ
วัน ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราขณะนั้นรู้สึกดี มีก�ำลังใจ สุขใจ หรือขอบคุณในใจ
ได้ แค่นั้นก็มากพอแล้ว
ชายหนุ่มหญิงสาวเห็นทางการเลื่อนไม้ออกแล้ว จึงหันมาชวนชาย
ชราให้เดินทางต่อ แต่ชายชราหายไปแล้ว พวกเขางุนงงจึงออกเดินทางไป
เพียงผ่านจุดทีต่ น้ ไม้ลม้ ไปเพียงไม่กี่กา้ วกลับเห็นรูปปัน้ ผูเ้ ฒ่าคนหนึ่งยืนยิ้ม
ตระหง่านอยู่ พวกเขาถามทหารแถวนั้นว่าชายผู้นี้คือใคร
ทหารตอบว่า "เป็นพ่อเฒ่าท่านหนึ่งแซ่หู ท่านเป็นคนทางเหนือ
เดินทางมาทางใต้จนลงหลักปักฐานที่นี่ ครอบครัวนี้ดีมาก มักท�ำบุญท�ำ
ทาน ช่วยเหลือผู้คนไปทั่ว จนวันหนึ่งครอบครัวทยอยจากไปเหลือผู้เฒ่า
เพียงล�ำพัง ท่านผู้เฒ่ามักท่องเที่ยวไปทั่ว สร้างรอยยิ้มให้ผู้คน และสอน
เรื่องดีๆ แต่ท่านจากไปได้สิบปีแล้ว ท่านเป็นที่รักของชาวบ้านแถวนี้มากๆ
ทุกคนเคารพท่านเหมือนเทพประจ�ำหมู่บ้านก็ว่าได้"
ทหารเล่าจบก็หันไปขนท่อนไม้ที่ผ่าไว้เป็นท่อนๆ ให้ออกไปพ้นทาง
ชายหนุม่ หญิงสาวยกมือไหว้ "ขอบคุณทีช่ ที้ างพวกเรา การท�ำความดี
ท�ำเพียงเล็กน้อย แต่ท�ำอย่างสม�่ำเสมอก็นับว่าวิเศษแล้วจริงๆ"
http://seniorclub.swu.ac.th
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หมอซาน
ชาวเมืองจีหนานเรียกเขาว่า หมอซาน เขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนคน
ส่วนใหญ่จ�ำความได้
หมอซานมีรปู ร่างบอบบาง ท่าทางอ่อนล้า เคลือ่ นไหวเชือ่ งช้าเพราะ
เขามีอายุเกินหนึ่งร้อยปีแล้ว แต่เขายังท�ำงานรักษาคนไข้ สังขารที่ร่วงโรย
ท�ำให้งานตรวจคนไข้ลดลงเหลือวันละสามชั่วโมง สัปดาห์ละหกวัน
คลินิกเล็กๆ ของเขามีคนไข้วันละ 20-30 คน เขาตรวจอาการคนไข้
ทีละคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส คนไข้หลายคนเป็นเด็ก หมอซานก็สั่งให้
เด็กอ้าปาก ดูคอ สั่งจ่ายยา เหมือนคุณทวดใจดี
น้อยคนนักจะรูค้ วามเป็นมาของใคร หากรูเ้ ข้าพวกเขาอาจตกใจอย่าง
ใหญ่หลวง
หมอซานมีความลับ เขาไม่ใช่คนจีนโดยก�ำเนิด ชื่อจริงของเขาคือ
ฮิโรชิ ยามะซากิ
เขาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของคนจีน
ในอดีตเขาเป็นทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาเข่นฆ่าราวีชาวจีน
ฮิโรชิ ยามะซากิ เดินทางมาที่นี่ในปี ค.ศ. 1937 เป็นหนึ่งในทหาร
ญี่ปุ่นหนึ่งหมื่นห้าพันคนที่ข้ามทะเลมายึดเมืองจีน
เขาเป็นสัตวแพทย์ ท�ำงานในหน่วยเสนารักษ์ กองพลที่ 10 ดูแล
สัตว์สงคราม
เวลานัน้ กองทัพญีป่ นุ่ เกณฑ์ชายฉกรรจ์จากทุกบ้าน บ้านละคน ฮิโรชิ
เป็นลูกชายคนเล็ก ยังเป็นโสด จึงเข้าร่วมกองทัพเพือ่ ให้พชี่ ายทีม่ คี รอบครัว
ไม่ต้องไปรบ
กองทัพญี่ปุ่นเข้าล้อมกรุงปักกิ่งและเทียนจิน ที่ปักกิ่ง ฮิโรชิอยู่ใน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เหตุการณ์ที่หลูโกวเฉียวหรือสะพานมาร์โค โปโล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
สงครามจีน-ญีปุ่นที่กินเวลาแปดปี
ฮิโรชิถูกส่งไปประจ�ำการที่เทียนจิน ตลอดหกเดือนนั้นเขาพบความ
โหดเหี้ยมของทหารฝ่ายตน เขาเริ่มคิดว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ที่นั่น
ปลายปีนั้นกองพลที่ 10 เคลื่อนก�ำลังไปที่เมืองนานกิง นายทหาร
ชั้นสูงอนุญาตให้เหล่าทหารฆ่า ปล้น และข่มขืนผู้หญิงจีนได้ตามใจชอบ
พลเรือนชาวจีนที่นานกิงจ�ำนวนสามแสนคนถูกฆ่าหมู่ ปล้นสะดม และ
ถูกข่มขืน ฮิโรชิไม่เคยคาดคิดว่ามโนธรรมของทหารแต่ละคนจะขาดวิ่นได้
ถึงเพียงนี้
เขาเรียนรู้ว่าสงครามเป็นเรื่องไร้สาระ สงครามไม่เคยมีเกียรติและ
ศักดิศ์ รี เพราะเกียรติยศและชาตินยิ มจะมีคา่ อะไรหากต้องพรากชีวติ ผูอ้ นื่
และท�ำให้คนอื่นบ้านแตกสาแหรกขาด
มนุษย์ทะเลาะกัน แก่งแย่งกันตลอดเวลา เมื่อรองรับด้วยความคลั่ง
ชาติ มนุษยธรรมก็ระเหยหายไปอย่างรวดเร็ว
เส้นพรมแดนมิใช่เส้นแบ่งสองประเทศ หากคือเส้นที่แบ่งความเป็น
มนุษย์กับอสูรร้าย การก้าวข้ามไปสู่โลกของอสูรง่ายนิดเดียว
ฮิโรชิรแู้ ล้วว่าเขาเกลียดสงคราม และทนไม่ได้ทเี่ พือ่ นทหารท�ำต่อคน
จีนอย่างไร้มนุษยธรรม
วันหนึ่งเขาเห็นเพื่อนทหารในหน่วยบีบคอเด็กทารกคนหนึ่ง เขา
พยายามช่วยชีวิตเหยื่อ แต่ไม่ส�ำเร็จ ทารกคนนั้นเสียชีวิต
คืนนัน้ ฮิโรชิกห็ นีออกจากค่ายทหาร ก้าวข้ามเส้นพรมแดนแห่งความ
รู้ผิดชอบชั่วดี หนีจากอสูรร้ายคืนสู่ความเป็นมนุษย์เขามุ่งหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก สู่คาบสมุทรซานตงซึ่งใกล้ญี่ปุ่นที่สุด ตั้งใจจะหาทางข้ามทะเล
http://seniorclub.swu.ac.th
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กลับบ้าน
เขาเดินทางหลายวัน จนในทีส่ ดุ ก็หมดแรงล้มลง หากไปเรือ่ ยๆ อย่างนี้
เขาจะตายเพราะขาดอาหาร
ชาวบ้านชาวจีนสูงอายุครอบครัวหนึ่งช่วยชีวิตเขา ให้อาหารเขากิน
มอบเสื้อผ้าเก่าๆ และเสบียงพอประทังชีวิตระหว่างเดินทางต่อ
เขารู้สึกแปลกใจที่ชาวจีนช่วยเหลือเขาทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นทหารญี่ปุ่นที่
ท�ำร้ายชาวจีนอย่างแสนสาหัส เขาไม่อยากเชื่อว่าโลกยังมีคนที่ตอบแทน
ศัตรูด้วยความดี เขาโค้งค�ำนับชาวบ้านผู้อารี แล้วจากไปทั้งน�้ำตา
ภาพทหารญี่ปุ่นท�ำเรื่องเลวร้ายต่างๆ ในเมืองจีน และภาพคนจีนใจ
อารีช่วยชีวิตเขา ขัดแย้งกันอยู่ภายในใจเขาตลอดชีวิต
ด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านตลอดทาง เขาเดินทางไปถึงจีหนาน
เมืองหลวงของซานตง
ความช่วยเหลือของศัตรูท�ำให้เขาลังเลที่จะกลับบ้านเกิด เขาใช้ชื่อ
ปลอมและหางานท�ำ  ได้งานเป็นคนเฝ้าโกดังก่อสร้างทางรถไฟของญี่ปุ่น
ผู้จัดการโครงการเป็นคนญี่ปุ่น
ด้วยมโนธรรม เขาช่วยคนงานชาวจีนที่อดอยากขโมยของในคลัง ใน
ที่สุดก็ถูกจับได้ เขาถูกทุบตีอย่างหนัก แต่ก็ไม่ยอมเผยชื่อของคนงานเหล่า
นัน้ การกระท�ำของเขาท�ำให้คนจีนรูส้ กึ ว่าชายญีป่ นุ่ ผูน้ ตี้ า่ งจากคนญีป่ นุ่ อืน่ ๆ
ฮิโรชิผ่านชีวิตหลายปีต่อมาบนแผ่นดินศัตรูจนสงครามสิ้นสุด เขามี
โอกาสกลับบ้าน แต่เขาเลือกไม่หวนกลับไป เขาเลือกที่จะไม่ถือสัญชาติ
ญี่ปุ่นอีก
ความรักชาติพาเขามาถึงประเทศนี้ ความรักชาติอกี เช่นกันท�ำให้เขา
อยู่ต่อ
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เขาจะอยู่ต่อเพื่อลบล้างบาปของชนชาติเขา
ความชัว่ ร้ายเกิดขึน้ แล้ว มีคนตาย มีคนบาดเจ็บ มีคนสูญเสียมากมาย
นับไม่ถว้ น เขาไม่อาจลบล้างอาชญากรรมสงครามทีช่ าติของเขาก่อ ไม่อาจ
ชุบชีวิตผู้ที่จากไปแล้ว แต่เขาอาจสามารถลดความเจ็บปวดโดยยื่นมือช่วย
แผ่นดินนี้ในงานที่เขาท�ำได้
เขาใช้ชื่อหมอซาน แล้วเริ่มรักษาคนป่วย
นี่คือหนทางล้างบาปของเขา
เขาอาศัยอยูท่ จี่ หี นานนานต่อมาอีกเจ็ดสิบปี ใช้ชวี ติ ทีเ่ หลือช่วยเหลือ
ชาวจีน ท�ำงานในศูนย์แพทย์จหี นานและโรงพยาบาลชุมชน เขาเปิดคลินกิ
รักษาคนป่วย ส่วนมากไม่คิดค่ารักษา
เขาผ่านช่วงเวลาความผันผวนทางการเมืองในจีน การรบกันระหว่าง
ฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ จนเมื่อเหมาเจ๋อตงยึดเมืองจีนส�ำเร็จ เปลี่ยน
ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ เขาก็ยงั อยูต่ อ่ ไป เพราะไม่วา่ ใครชนะ ชาวบ้านก็
เดือดร้อนเหมือนกัน สงครามไม่วา่ จะก่อกับชาติศตั รูหรือชาติเดียวกัน สร้าง
ผลลัพธ์เดียวกัน
เขาแต่งงานกับหญิงสาวชาวจีน และมีครอบครัว เขาไม่เคยเล่าอดีต
ของเขาให้ลูกฟัง จนนานปีหลังจากนั้น ลูกพบความจริงโดยบังเอิญ
หลังจากประเทศจีนกับญีป่ นุ่ ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตใหม่ในช่วง
ทศวรรษ 70 เขาเดินทางกลับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสี่สิบปี แต่เขา
ก็ไม่ปักหลักที่บ้านเกิด เขาหวนกลับเมืองจีนเพื่อท�ำงานของเขาต่อไป
การล้างบาปยังไม่จบ
บางทีมนั อาจไม่มที างจบ เพราะบาปนัน้ หนาเกินไป แต่หากไม่มใี คร
ลุกขึ้นมาล้างบาป โลกจะเป็นอย่างไร?
http://seniorclub.swu.ac.th
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เขาเป็นทหารทีเ่ รียนรูว้ า่ คุณค่าของการเป็นทหารมิได้อยูท่ กี่ ารใช้อาวุธ
พรากชีวิต แต่อยู่ที่รู้จักวางอาวุธเพื่อรักษาชีวิต
และเขาก็เรียนรู้ว่าเครื่องมือรักษาสันติภาพของโลกมิใช่สงคราม แต่
คือสันติภาพ
ความเมตตาไม่มีเส้นสมมุติ หัวใจมนุษย์ไม่มีเส้นพรมแดน
หมอซานท�ำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต เขาตายอย่างสงบในเมือง
จีนเมื่อปี 2010 อายุ 103 ปี
เพราะโลกนี้ยังมีคนที่รู้จักแยกผิดแยกถูก ท้องฟ้าจึงยังไม่หมองหม่น
เกินไปนัก
และเพราะโลกนี้ยังมีคนที่กล้าสลัดชาตินิยมที่เกาะกินวิญญาณ แล้ว
กระท�ำสิง่ ดีๆ เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ เราจึงยังพอเห็นแสงดาวช�ำแรกฟ้ายามมืดมิด
จากหนังสือ 'วีรบุรุษที่เราลืม' วินทร์ เลียววาริณ
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เด็กขนมปัง ครูผู้เสียสละ
มีครูทา่ นหนึง่ ในเขตชนบทของเมืองอัล-มุนากิล เขาเป็นครูในโรงเรียน
แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนในชั้นประถมศึกษาปีที่สาม..
นอกหน้าต่างห้องเรียนเขาเห็นเด็กผู้หญิงน่าสงสารคนหนึ่งแต่งตัว
โกโรโกโสไร้เดียงสาเธอขายขนมปังให้กับแม่ของเธอในตอนเช้าทุกวัน เธอ
เข้าสูว่ ยั เรียนแล้ว แต่ไม่ได้เข้าโรงเรียน เนือ่ งจากฐานะครอบครัวไม่คอ่ ยดี..
เธอมีน้องชายสี่คน พ่อของพวกเขาเสียชีวิตไปแล้ว เธอช่วยแม่ด้วย
การขายขนมปังที่โรงเรียน เพื่อเป็นค่าอาหารและช่วยน้องๆ ให้ได้เข้า
โรงเรียนทุกคน ...
วันหนึง่ ขณะทีค่ รูอธิบายบทเรียนคณิตศาสตร์ให้นกั เรียนในห้อง เด็ก
ขายขนมปังมองจากหน้าต่างด้านนอกห้องเรียน..ครูถามค�ำถามที่ยากแก่
นักเรียนทุกคนและสัญญาจะมอบรางวัลให้ผู้ที่ตอบถูก..ไม่มีนักเรียนคนใด
ตอบได้แม้แต่คนเดียว เขารู้สึกประหลาดใจที่เด็กขายขนมปังส่งสัญญาน
ด้วยการชูนวิ้ จากนอกหน้าต่างแล้วตะโกนว่า คุณครู..คุณครูคะ่ ครูอนุญาต
ให้หนูตอบไหมคะ ? คุณครูหันไปตามเสียงเรียก และอนุญาตให้เธอตอบ
.. ปรากฏว่าเธอตอบได้และเป็นค�ำตอบก็ถูกต้อง ... !!
ตัง้ แต่วนั นัน้ คุณครูจงึ สนใจเด็กหญิงคนนีเ้ ป็นพิเศษและคิดจะดูแลเธอ
ได้มโี อกาสเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอืน่ ครูจะช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็น
ในโรงเรียนด้วยเงินเดือนของเขาเอง...
เขาตกลงกับอาจารย์ใหญ่ว่า จะลงทะเบียนเด็กคนนี้ให้เป็นนักเรียน
ในโรงเรียนและอนุญาตให้เธอท�ำการสอบได้โดยไม่ตอ้ งเข้าห้องเรียน  และ
ให้เธอเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม..และคุณครูขอความเห็นกับ
ครูในวิชาอื่นๆ ให้เด็กหญิงคนนี้ฟังการสอนบทเรียนทุกวิชาจากด้านนอก
http://seniorclub.swu.ac.th
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หน้าต่าง...
ครูทุกคนเห็นด้วยกับความมุ่งมั่นของเขา เขาจึงไปบอกแม่ของเด็กผู้
หญิงเกี่ยวกับเรื่องนี้และขอร้องให้เด็กหญิงหยุดขายขนมปังและอุทิศตัวให้
กับการเรียนหนังสืออย่างทุ่มเทและคุณครูขอร้องให้พี่ชายคนหนึ่งของเธอ
รับหน้าที่เป็นคนขายขนมปังแทน..
ความประหลาดใจคือเมื่อผลการสอบปรากฏออกมา เนื่องจากเป็น
ครัง้ แรกในโรงเรียนทีม่ เี ด็กนักเรียนลักษณะนีแ้ ละอยูภ่ ายใต้การดูแลของครู
ท่านนี้จนกระทั่งเขาสามารถน�ำเธอเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง..
ถึ ง ตอนนั้ น ครู ท ่ า นนี้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งออกจากซู ด านไปท� ำ งานในต่ า ง
ประเทศและในเวลานัน้ ไม่มโี ทรศัพท์เพือ่ ติดตามข่าวสารของเด็กหญิงคนนี้
...พีช่ ายคนหนึง่ ของเธอได้ทำ� งานเป็นคนส่งน�ำ้ และดูแลเธอเรือ่ งค่าใช้จา่ ยให้
เธออย่างต่อเนื่อง..
ความสัมพันธ์ของเธอกับคุณครูก็ถูกตัดขาดเป็นเวลาสิบสองปี ..
หลังจากห่างหายไปสิบสองปีครูก็กลับไปซูดาน เขามีเพื่อนร่วมงาน
ในซูดาน...เพื่อนร่วมงานคนนี้มีลูกชายคนหนึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยคาร์ทูม
คณะแพทยศาสตร์ เพื่อนร่วมงานขอร้องให้เขาไปที่มหาวิทยาลัย
..ช่วงทีเ่ ขาก�ำลังเข้าไปมหาวิทยาลัยกับเพือ่ นร่วมงานและเข้าไปอยูใ่ น
โรงอาหารครู่หนึ่ง...มีหญิงสาวมองมาที่เขาด้วยความโหยหา เมื่อหญิงสาว
เห็นเขา.. เขาไม่รู้ว่าท�ำไมหญิงสาวถึงจ้องมาที่เขาด้วยความอ่อนโยนเพียง
นี้ .. !?
เขาถามลูกชายของเพือ่ นร่วมงานว่ารูจ้ กั หญิงสาวคนนีห้ รือเปล่า? เขา
ตอบว่า :ใช่ รู้จัก เธอเป็นศาสตราจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 6
และชั้นปีสุดท้ายของมหาลัยแห่งนี้ ...
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ลูกชายเพื่อนร่วมงานถามเขาว่า คุณลุงรู้จักเธอไหม? เขาบอกว่า
เปล่า !.. แต่หญิงสาวกลับมองฉันแปลกๆ เหมือนเธอจะรู้จักฉัน...
ทันใดนั้นเอง..ไม่มีการแนะน�ำใดๆ หญิงสาวก็วิ่งเข้ามาหาเขาและ
สวมกอดเขา หญิงสาวร้องไห้ด้วยเสียงที่แผดดัง ท�ำให้ทุกคนที่อยู่ในโรง
อาหารหันมาสนใจเธอ หญิงสาวสวมกอดเขาโดยไม่คิดอะไร ทุกคนคิดว่า
ลุงเป็นพ่อของหญิงสาว หญิงสาวน�้ำตาไหลและมองไปที่ลุงและพูดว่า: จ�ำ
ฉันไม่ได้เหรอคุณครูของฉัน?
ฉันคือเด็กผูห้ ญิงทีแ่ ต่งตัวโกโรโกโสคนนัน้ ..คุณครูทำ� ให้เด็กหญิงคน
นั้นประสบความส�ำเร็จในวันนี้...
ฉันคือเด็กผู้หญิงที่คุณให้โอกาสเรียนหนังสือและใช้เงินของคุณครู
กระทั่งฉันมาถึงจุดนี้..
คุณเอาใจใส่ฉนั คุณห่วงใยฉันและคุณครูมจี ติ ใจทีด่ งี ามไม่เหมือนใคร
ฉันยังจ�ำเหตุการณ์วนั นัน้ ไม่เคยลืม ..ฉันเป็นลูกสาวของคุณ ฉันคือเด็กขาย
ขนมปังคนนั้น..
..หลังจากพูดคุยครู่หนึ่ง เธอได้เชื้อเชิญคุณครูและเพื่อนร่วมงานของ
เขามาทีบ่ า้ นและแนะน�ำคุณแม่ ญาติพนี่ อ้ งของเธอเกีย่ วกับคุณครูผทู้ ยี่ นื อยู่
ตรงหน้าพวกเขาว่า "คุณครูทา่ นนีเ้ ป็นผูท้ เี่ ปลีย่ นชีวติ ของพวกเขา"...จากนัน้
คุณครูได้กล่าวถ้อยค�ำหนึ่งว่า
"เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นครูและเป็นคนที่สมบูรณ์" ...
ถ่ายทอดโดยศาสตราจารย์ ญัรญิซ วาญิฮ์ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐซูดาน
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รองเท้าไนกี้
ใครจะไปเชือ่ ว่าหนึง่ ในโลโก้ทที่ รงพลังทีส่ ดุ ในโลก อย่างเครือ่ งหมาย
Swoosh ของแบรนด์ไนกี้  จะมีค่าจ้าง "นักออกแบบ" แค่ 35 ดอลลาร์
เท่านั้น
ที่ส�ำคัญคนออกแบบ ไม่ใช่กราฟฟิกดีไซเนอร์ระดับประเทศ ตรงกัน
ข้าม เธอเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่หางานพิเศษระหว่างเรียนแค่นั้น
จุดเริม่ ต้นของเรือ่ งนี้ เริม่ ขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 เมือ่ แคโรลีน
เดวิดสัน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพอร์ทแลนด์ สเตท ในรัฐโอเรกอน
ตอนแรกเธอเรียนวิชาสื่อมวลชน แต่ตัดสินใจย้ายสาขา มาเรียนกราฟฟิก
ดีไซน์ที่เธอดูจะชอบมากกว่า
ในวันหนึ่ง พอแคโรลีนเรียนวิชา Drawing เสร็จแล้ว เธอเดินออก
มาจากห้องเรียน เพือ่ นของเธอได้ถามว่าแคโรลีนสนใจจะไปลงคลาสพิเศษ
วิชาวาดภาพสีน�้ำมันด้วยกันไหม
แคโรลีนตอบว่าเธอไม่มีเงินมากพอ เพราะการไปเรียนวิชาสีน�้ำมัน
ต้องใช้แปรงอันใหม่ กระดานผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย เธอไม่ได้มีฐานะ
ดีพอที่จะเรียนอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการ
ในจังหวะนั้นเอง ฟิล ไนท์ อาจารย์สอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัย
เดินมาได้ยินบทสนทนาโดยบังเอิญ จึงเข้ามาถามแคโรลีนว่า ถ้าเธออยาก
ได้เงินล่ะก็ เขามีงานพิเศษให้ท�ำ
แคโรลีนดีใจมาก รีบตอบรับทันที ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย การ
ได้จ๊อบเสริมถือเป็นโบนัสอย่างใหญ่หลวงทีเดียว
ณ เวลานั้น ฟิล ไนท์ มีบริษัทขายอุปกรณ์กีฬาของตัวเอง ชื่อ Blue
Ribbon Sports และบริษัทของเขาก�ำลังจะเข้าไปประชุมกับผู้บริหารของ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Onitsuka Tiger แบรนด์รองเท้าดังจากญีป่ นุ่ ดังนัน้ จึงต้องการมือกราฟฟิก
สักคน วาดรูปชาร์ท แผนผัง กราฟ ต่างๆ เพื่ออธิบายผลประกอบการ
บริษัท โดยเขาจะจ่ายค่าจ้างให้แคโรลีนชั่วโมงละ 2 ดอลลาร์
ถามว่าน้อยไหม ในยุคนั้นก็ถือว่าปกติ เพราะที่รัฐโอเรกอน ค่าแรง
ขั้นต�่ำอยู่ที่ชั่วโมงละ 1.25 ดอลลาร์
แคโรลีนเขียนชาร์ทต่างๆ อย่างที่ฟิล ไนท์ต้องการ และปรากฏว่า
เขาชอบผลงานของเธอ จากนัน้ ก็เลยจ้างงานต่อมาเรือ่ ยๆ ทัง้ วาดโปสเตอร์
และ วาดใบปลิวโฆษณา ซึง่ เมือ่ เธอท�ำงานทีย่ ากขึน้ ค่าจ้างของเธอก็คอ่ ยๆ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ในตอนแรก Blue Ribbon Sports ท�ำหน้าที่น�ำเข้า Onitsuka
Tiger จากญี่ปุ่นมาขาย แต่ในปี 1971 ความสัมพันธ์ของสองบริษัทก็สิ้น
สุดลง และฟิล ไนท์ ตัดสินใจว่าต่อจากนี้ไป Blue Ribbon Sports จะ
ผลิตรองเท้าขายเองไม่ต้องน�ำเข้าอีกแล้ว
ในช่วงที่น�ำเข้า Onitsuka Tiger ทางฟิล ไนท์ ก็ศึกษารูปแบบของ
รองเท้าเอาไว้หมดแล้ว นอกจากนั้นเขายังมีบิลล์ บาวเวอร์แมน โค้ชกรีฑา
ทีมชาติสหรัฐฯ ที่มีความรู้เรื่องรองเท้าที่เหมาะสมกับนักกีฬาเป็นอย่างดี
อีกต่างหาก
ดังนัน้ Blue Ribbon Sports จึงมัน่ ใจว่าผลิตเองก็นา่ จะขายได้ พวก
เขาจึงติดต่อโรงงานทีเ่ ม็กซิโกให้ผลิตรองเท้าให้ ซึง่ โรงงานก็ตอบตกลง และ
ผลิตทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบตามสเป็กที่ต้องการ
แต่ "ชื่อของแบรนด์" ก็ส�ำคัญ คือใช้ชื่อ Blue Ribbon Sports ก็
คงไม่เข้าท่า แบรนด์ดังๆ ระดับโลก ล้วนใช้ชื่อสั้นๆ เข้าใจง่ายทั้งนั้น หลัง
การประชุม เจฟฟ์ จอห์นสัน พนักงานฝ่ายมาร์เกตติ้งของบริษัทจึงเสนอ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไอเดียว่ารองเท้าของบริษัทเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ไนกี้ (Nike) ดีไหม
จอห์นสันอ้างอิงจากต�ำนานเทพของกรีก โดยในต�ำนานจะมี เทพี
ที่ชื่อไนกี (Nike) เธอคือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูก
ส่งไปท�ำสงคราม เธอจะคว้าชัยได้เสมอ
ตอนแรกฟิล ไนท์ไม่ชอบเท่าไหร่ แต่ชื่อนี้ก็ดีกว่า Blue Ribbon ดัง
นั้นเขาจึงตัดสินใจแล้วว่ารองเท้าที่ก�ำลังจะผลิตจะใช้ชื่อไนกี้
ตอนนีท้ กุ อย่างพร้อมแล้ว โรงงานพร้อม ชือ่ แบรนด์พร้อม เหลือเพียง
ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ Stripe ลงไปในรองเท้า
Stripe แปลว่าลวดลาย หรือเรียกง่ายๆ ว่า มันคือ "โลโก้ของรองเท้า"
นี่เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก เพราะถ้าคุณสร้าง Stripe ที่ดีพอ รองเท้าของคุณก็
จะถูกจดจ�ำได้
เหมือนแบรนด์พูม่าในยุคแรกๆ ได้คิดค้นลวดลายที่ชื่อ Formstrip
ขึ้นมา แล้วใส่ไว้ในรองเท้า ซึ่งถึงปัจจุบันนี้ คนเห็นลายนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่า
มันคือพูม่า
ตามแผนเดิม โรงงานรองเท้าจะผลิตเสร็จในเดือนมิถุนายน 1971
ดังนั้น ฟิล ไนท์ จ�ำเป็นต้องออกแบบ Stripe ให้เสร็จตามเวลาที่ก�ำหนด
และคนที่เขานึกถึงก็คือ นักศึกษาคนเดิม แคโรลีน เดวิดสัน
ฟิล ไนท์พูดขึ้นมาว่า "ผมอยากให้คุณวาด Stripe ที่สามารถอยู่ใน
รองเท้าของเราได้" กล่าวคือมันต้องเป็นลวดลายอะไรสักอย่าง ที่พออยู่ใน
รองเท้าแล้วคนจะปิ๊งทันที ว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทนี้ มันต้องมีความ
โดดเด่น แต่ก็ต้องเรียบง่ายไปพร้อมๆ กัน เพราะถ้าโลโก้หวือหวาเกินไป
คนอาจจะต่อต้านมากกว่าสนับสนุน
ฟิล ไนท์ บรีฟมาง่ายๆ เพียงแค่ประโยคเดียวเท่านัน้ คือ "ต้องการให้
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ดูมคี วามเร็ว" ไอเดียของเขาคือคนใส่รองเท้าของเขา ควรจะได้ความรูส้ กึ ที่
พุ่งทะยานดูปราดเปรียว
เอาล่ะ เมื่อการได้บรีฟสั้นๆ เพียงแค่นี้ แคโรลีนก็ต้องมาตีความว่า
เจ้านายของเธอชอบแบบไหนกันแน่ จากการที่ท�ำงานด้วยกันมานาน เธอ
รู้ว่าเขาชอบโลโก้ "สามแถบ" ของอาดิดาส แต่จะไปก็อปสามแถบมาดื้อๆ
แล้วพลิกแพลงนิดหน่อยก็ตลกไปหน่อย ดังนั้นเธอจึงมองหาไอเดียใหม่ๆ
ในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกคุณภาพดีเหมือนยุคนี้ ดังนั้น
สิ่งที่แคโรลีนท�ำ  คือเอารองเท้ามาวางไว้ข้างหน้า จากนั้นเขียนแบบลงใน
กระดาษทิชชู่อย่างใจเย็น แล้ววางแปะดูบนรองเท้าว่าโลโก้ใดๆ ที่เธอคิด
มันเข้าท่าหรือเปล่า ที่จะเป็นโลโก้ใหม่ของรองเท้าในบริษัท Blue Ribbon
Sports
แคโรลีนอธิบายว่า "ฉันต้องท�ำแบบนั้นเพราะโลโก้อันนี้ มันต้องดูดี
เมื่ออยู่บนรองเท้า"
สุดท้ายแคโรลีนออกแบบมา 5 โลโก้ ให้ Blue Ribbon Sports
เอาไปเลือก แต่เมื่อ ฟิล ไนท์ได้เห็น เขาไม่ชอบเลยสักโลโก้ แต่ตอนนั้น
มันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะโรงงานที่เม็กซิโกก�ำลังรอ Stripe อยู่ ดังนั้นจึง
ต้องเลือกอันทีเ่ ขาพอจะโอเคทีส่ ดุ ในนัน้ นัน่ คือเครือ่ งหมาย Swoosh หรือ
เส้นโค้งคล้ายเครื่องหมายติ๊กถูกนั่นเอง
ไอเดียของแคโรลีนในการสร้าง Swoosh เธออ้างอิงจากชื่อแบรนด์
ไนกี้ ที่มาจากเทพธิดาไนกี
โดยเทพีไนกี จะมี "ปีก" อันเป็นเอกลักษณ์ตดิ อยูบ่ ริเวณแผ่นหลังของ
เธอ โดยส่วนโค้งของปีกนัน่ ล่ะ ทีแ่ คโรลีนจะเอามาดัดแปลงเป็น Stripe และ
เธอได้ปรับแต่งอีกนิดหน่อยให้ดูมีความพุ่งทะยานและดูรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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แต่เอาจริงๆ ฟิล ไนท์ ไม่ได้ชอบเครื่องหมาย Swoosh เลย เขา
เห็นแล้วรู้สึกไม่โดนใจ โดย บ๊อบ วูเดลล์ หนึ่งในคณะกรรมการของบริษัท
ที่อยู่กับฟิล ไนท์ ในตอนนั้นเล่าว่า "มันชัดเจนว่า มีโลโก้อันไหนที่ดูแล้วไม่
ผ่าน และมีอันไหนที่พอจะยอมรับได้"
ฟิล ไนท์ กล่าวว่า "ผมไม่ชอบมัน แต่บางทีผมอาจจะชอบมันมาก
ขึ้นในอนาคตก็ได้"
เมื่อฟิล ไนท์ เลือกแล้ว แคโรลีนขอเอาไปปรับแก้เพิ่มอีก เพราะ
มันเป็นดราฟต์แรก แต่ฟิล ไนท์ ปฏิเสธ โดยบ๊อบ วูเดลล์อธิบายว่า "เรา
ก�ำลังรีบมาก และไนท์ไม่อยากให้เธอใช้เวลาอีก 1 สัปดาห์เพื่อแก้ไขมัน"
สุดท้ายก็เลยเอาโลโก้ Swoosh ส่งให้โรงงานผลิตรองเท้าที่เม็กซิโกเลย
ทันที
ส�ำหรับค่าจ้าง แคโรลีนบอกว่า เธอใช้เวลา 2 ชัว่ โมงในการร่างแบบ
Swoosh ดังนั้นเธอก็เลยเรียกเก็บเงินเขา ชั่วโมงละ 17.5 ดอลลาร์ รวม
เป็น 35 ดอลลาร์แค่นั้น ซึ่งแม้จะเป็นปี 1971 ก็ถือว่าเป็นค่าจ้างที่ไม่ได้
เยอะเลย
แคโรลีนอธิบายว่า "ฉันไม่รเู้ รือ่ งธุรกิจและไม่รวู้ า่ โลโก้ทอี่ อกแบบควร
มีราคาเท่าไหร่" สุดท้ายเธอเลยคิดค่าจ้างตามชั่วโมง
เมื่อโลโก้ Swoosh ถูกใส่ไปในรองเท้า มันโดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่นอย่าง
เห็นได้ชัดมาก รองเท้าสีขาว Swoosh สีแดง มันมีความตัดกันอย่างลงตัว
ยอดขายของรองเท้าจึงพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วมาก ในเวลาต่อมาชื่อไนกี้
กลายมาติดหูของประชาชนเป็นอย่างมาก บริษัท Blue Ribbon Sports
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Nike, Inc. ในที่สุด
แน่นอน รองเท้าก็ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพถึงจะขายดี แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้เช่นกัน
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ว่า โลโก้ที่แคโรลีนออกแบบ มันส่งเสริมให้แบรนด์มีพลังมากขึ้น แคโรลีน
เล่าว่า "ส่วนตัวแล้วฉันชอบมันนะ ฉันไม่เคยเบื่อที่จะมองมันเลยล่ะ"
แคโรลีนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพอร์ทแลนด์ สเตท ในช่วงปลายปี
1971 และเธอท�ำงานกับไนกี้ต่อจนถึงปี 1975 จากนั้นก็ลาออกมาท�ำงาน
ฟรีแลนซ์ ส่วนไนกี้ ก็เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ และไปจ้างเอเยนซีร่ ะดับประเทศมา
ท�ำกราฟฟิกให้ ไม่ต้องพึ่งพานักศึกษามหาวิทยาลัยอีกแล้ว
ในปี 1980 ด้วยยอดขายมหาศาล ท�ำให้ไนกี้ สามารถเข้าตลาดหุ้น
นิวยอร์กได้ นั่นท�ำให้ ฟิล ไนท์ กลายมาเป็นคนที่ร�่ำรวยอย่างแท้จริง เช่น
เดียวกับบ๊อบ วูเดลล์ คนที่อยู่ในห้องประชุมตอนเลือกโลโก้ ก็มีฐานะที่
มั่งคั่งอย่างมาก
แต่ปมในใจของวูเดลล์กค็ อื ไนกีเ้ ติบโตได้ขนาดนีด้ ว้ ยโลโก้ของแคโรลีน
และทุกคนทราบดีว่า Swoosh คือหนึ่งในโลโก้ที่ทรงพลังที่สุดในโลก แต่
เอาจริงๆ ตัวแคโรลีนเธอไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลย นอกเหนือจากเงิน 35
ดอลลาร์ และไม่ แม้แต่จะถูกจดจ�ำว่าเป็นคนคิดค้น Swoosh
ยิง่ ไปกว่านัน้ เธอก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรด้วย เธอก็ทำ� งานฟรีแลนซ์ของ
ตัวเองไปตามปกติ ซึ่งท�ำให้ ในปี 1983 ฟิล ไนท์ กับ บ๊อบ วูเดลล์ จึง
คิดว่าต้องท�ำอะไรสักอย่างแล้ว
วูเดลล์โทรศัพท์หาแคโรลีน และบอกว่า "แคโรลีน! ผมกับฟิล เรา
ไม่ได้เจอคุณมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยะ ท�ำไมคุณไม่แวะมาหาพวกเราแล้วกินมื้อ
เที่ยงกันหน่อยล่ะ"
15 กันยายน 1983 แคโรลีนมาถึงส�ำนักงานใหญ่ของไนกี้ และเธอ
ก็ต้องประหลาดใจ เมื่อทั้งคนทั้งบริษัทรอต้อนรับและปรบมือให้เธอ จาก
นั้น ฟิล ไนท์ ก็เดินมาหาและมอบของขวัญสุดพิเศษให้ เป็นกรอบรูปโลโก้
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Swoosh มีลายเซ็นของเขากับวูเดลล์ และด้านในมีค�ำที่เขียนว่า
The Creator of The Swoosh
จากนั้นแคโรลีนได้ของขวัญกล่องเล็กๆ อีกหนึ่งกล่อง ด้านในเป็น
แหวนทรง Swoosh ท�ำด้วยทองค�ำประดับเพชร ตอนนีเธอเริ่มน�้ำตาไหล
ออกมา เพราะคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่เธอท�ำ จะยังได้รับเครดิตมากขนาดนี้
แต่นั้นยังไม่หมด เพราะฟิล ไนท์ ได้ยื่นซองจดหมายให้อีก 1 ซอง
ข้างในมีเอกสารระบุวา่ ไนกีไ้ ด้มอบหุน้ ของบริษทั ให้จำ� นวน 500 หุน้ เพราะ
เธอเองคือหนึง่ ในบุคคลทีก่ อ่ ร่างสร้างองค์กรนีข้ นึ้ มาเช่นกัน และขนานนาม
เธอว่า The Logo Lady
ส�ำหรับหุ้นของไนกี้ จ�ำนวน 500 หุ้น เธอไม่เคยขาย ซึ่งตั้งแต่เข้า
ตลาดหุ้นนิวยอร์กในปี 1980 หุ้น NKE มีการ Split ทั้งหมด 6 ครั้ง ท�ำให้
ในปัจจุบันเธอมีหุ้นในมือทั้งหมด 32,000 หุ้น
หุ้นไนกี้ในวันนี้ มีราคาหุ้นละ 168.02 ดอลลาร์ เท่ากับว่าหุ้นที่เธอ
ได้รับในวันนั้น ปัจจุบันมีมูลค่า (32000 x 168.02) = 5.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ 180 ล้านบาทนั่นเอง
ปัจจุบนั แคโรลีนอายุ 77 ปี เธอเกษียณแล้ว ใช้ชวี ติ ในบัน้ ปลายอย่าง
สงบสุข เธอบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนรวย แต่ก็ปล่อยขายหุ้นออกมาบ้างเล็กๆ
ดังนั้นจึงมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
แคโรลีนกล่าวสรุปในเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ "เมือ่ ไหร่กต็ ามทีฉ่ นั เห็นผลงานของ
ตัวเองในชีวิตประจ�ำวัน มันรู้สึกเหลือเชื่อและแปลกดีเหมือนกัน ในขณะที่
ฉันภูมิใจกับสิ่งที่ได้ท�ำ  แต่อีกมุมมันก็เป็นแค่โลโก้นะ การที่บริษัทเติบโต
ได้ขนาดนั้น เพราะฟิล และพนักงานที่เก่งกาจของไนกี้ต่างหาก ถ้าพวก
เขาไม่มคี วามพยายามในการสร้างธุรกิจล่ะก็ มันก็คงเป็นแค่รปู วาดรูปหนึง่
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เท่านั้นเอง"
นีค่ อื เรือ่ งราวของการออกแบบโลโก้ Swoosh ในต�ำนาน ซึง่ มันแสดง
ให้เห็นว่า "โลโก้ที่ดี" ย่อมผลักดันให้สินค้าไปได้ไกล อย่างที่หลายคนคาด
ไม่ถึงเลยทีเดียว
ในเรือ่ งนี้ ประเด็นทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ คือ ฝัง่ ไนกี้ จะปล่อยผ่านเรือ่ งแคโร
ลีนไปก็ได้ เพราะไม่มใี ครรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าเธอคือใคร หรือเครือ่ งหมาย Swoosh
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร พวกเขาไม่ต้องเสียเงิน หรือเสียหุ้นอะไรเลยด้วยซ�้ำ
แต่พวกเขาก็เลือกจะ "ให้คณ
ุ ค่า" กับผูผ้ ลิตงานศิลปะ เพราะสุดท้าย
แล้ว การให้คุณค่ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ก็เป็นการสร้างคุณค่าให้ตัวเรา
เองเช่นเดียวกัน
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ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ
เที่ยวบิน ที่ 2565 ก�ำลังจะออกเดินทาง ในอีกไม่กี่ชั่วโมง กรุณา
ไปยังประตูทางออก หมายเลข 2564 สัมภาระท่าน ควรมีแต่สิ่งที่ดีที่สุด
ติดตัวไปเท่านั้น
ทางเราไม่อนุญาตให้น�ำความเศร้าหมอง ความผิดหวัง ความทุกข์
ยาก ล�ำบาก เข็ญใจ โรคภัยไข้เจ็บ หรือสิ่งไม่ดี ทั้งหลายทั้งปวง ติดตาม
ท่านไปด้วย กรุณาทิ้งลงในถังขยะ ณ ประตูทางออก ก่อนขึ้นเครื่อง
เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาเดินทาง 12 เดือน กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย
จุดหมายปลายทางคือ
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
จิตใจที่เบิกบาน
ความรัก
ความเมตตา กรุณา
ความเจริญรุ่งเรือง สมหวัง
ความร�่ำรวย
เที่ยวบินนี้เราจะบริการอาหาร ดังต่อไปนี้
เครื่องดื่มที่ผสมด้วยมิตรไมตรี อาหารที่ท�ำให้สุขภาพแข็งแรง ของ
ว่างทีท่ ำ� ให้เบิกบานใจ หนังสือพิมพ์แห่งความก้าวหน้า สลัดรวมของความ
ส�ำเร็จ เค้กที่กินแล้วมีแต่โชคลาภ และของหวานที่รวมเอารอยยิ้มเข้าด้วย
กัน ขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข มีความรื่นรมย์ มีความสะดวก
สบาย ตลอดเส้นทางการบิน 2565
เราขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดการ
เดินทาง
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