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พรปีใหม่ 2565 สมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระคติธรรม ความว่า
“บัดนี้ ถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 อันเป็นวาระ
เถลิงศก ซึง่ เป็นกาลทีผ่ คู้ นต่างหวังจะได้รบั พรมงคลกันทัว่ หน้า ผูป้ รารถนา
ความสวัสดีโดยบางคน เข้าใจว่าต้องมีผู้ประสาทพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้จึงจะ
เกิดความสวัสดีแก่ตน
หากว่าแท้จริงแล้ว “พร” ซึ่งหมายถึงสิ่งประเสริฐดีงามนั้น เป็น
สภาวะที่เราทั้งหลาย สามารถสรรค์สร้างให้บังเกิดมีขึ้นได้ด้วยตนเอง เช่น
ถ้าประสงค์ผลอันเลิศ หรือฐานะอันประเสริฐ ก็ย่อมต้องบ�ำเพ็ญบุญกิริยา
ด้วยการ “ให้” สิ่งอันเลิศ เพื่อเหตุต้นแห่งผลดี จะได้เริ่มบังเกิดขึ้นแก่ตัว
ท่านเองในทันที
การบริจาควัตถุปัจจัยแก่ผู้ประสบความทุกข์ยาก เป็นปรกติจริยา
ของคนไทยนับแต่โบราณกาล ดังประจักษ์ได้จากวิกฤตการณ์ใหญ่ทเี่ กิดขึน้
ในบ้านเมืองแต่ละครั้ง ล้วนบรรเทาได้เพราะ “การุณยธรรม” ของเพื่อน
ไทย การให้ปันกันนี้เองย่อมก่อมิตรภาพและความกลมเกลียวในหมู่คณะ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตลอดมา
http://seniorclub.swu.ac.th
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อย่างไรก็ตาม การให้ยังสามารถเป็นไปโดยหลากหลายวิธี หาได้
จ�ำกัดอยูเ่ พียงทีพ่ สั ดุขา้ วของเงินทองไม่ หากยังรวมไปถึงการแผ่ “อภัยทาน”
คือการให้ความไม่ผูกเวร ไม่ก่อภัย ไม่เบียดเบียน ไม่ริษยาอาฆาต และ
ไม่ประทุษร้ายกันอีกด้วย การให้ในลักษณะนีส้ ำ� คัญยิง่ กว่าการให้จตุปจั จัย
ทั้งมวล เพราะล้วนตั้งต้นจากความสะอาดใสในจิตใจของตน อย่างชนิดที่
ไม่ตอ้ งลงทุนลงแรง ไม่ตอ้ งเสียเวลา และไม่จำ� กัดฐานะ สามารถบ�ำเพ็ญได้
ในทุกขณะและในทุกสถาน ขอเพียงแผ่พรหมวิหาร มุ่งดี มุ่งเจริญ
มองเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตาธรรมอย่างยุติธรรมเสมอหน้า
ผูก้ ำ� ลังคิดตัง้ ปณิธานท�ำความดีในปีใหม่ จึงพึงระลึกไว้เสมอว่า หาก
ท่านมั่นในอุดมการณ์แห่ง “อภัย” ประคับประคองจิตใจให้ถึงพร้อมด้วย
“อวิหงิ สา” คือความไม่เบียดเบียนแล้ว บรรดาพรมงคลอันน�ำมาซึง่ ความสุข
ในชีวิต ย่อมเกิดมีขึ้นโดยมิต้องเรียกร้องสิ่งประเสริฐอื่นใดจากภายนอก
และพรนั้นยังอาจเปลี่ยนแปลงศัตรูให้กลับกลายเป็นมิตร ดับเพลิงโกรธ
ที่เผาผลาญชีวิต ให้กลับเป็นฉ�่ำเย็นสนิทด้วยน�้ำใจไมตรี สมดังพระพุทธ
ภาษิตที่ว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ” แปลความว่า “ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”
ทุกประการ
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ทุกท่านร่วม
กันสร้างสรรค์ จงบันดาลดลความโสมนัสชุ่มชื่นพระราชหฤทัย ให้บังเกิดมี
ในสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทัง้ สองพระองค์ ผูท้ รงพระคุณอัน
ประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทัง้ บันดาลให้สรรพสิรสิ วัสดิ์ และ
สันติสุขพลันมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ให้เกิดภิญโญสโมสร
ด้วยความสุขเกษมศานต์ ตลอดพุทธศักราช 2565 โดยทั่วกัน เทอญ.”
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พระราชด�ำรัสอ�ำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำรัสอ�ำนวยพรเนือ่ งใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ความว่า
บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เรา
ควรระลึกถึงกัน และอ�ำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุข ความ
เจริญ และความส�ำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์
คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุข ความเจริญ ความสุข ความเจริญ
ของแต่ละบุคคล กับความสุข ความเจริญ ของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ
เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี
ความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทัง้ หลาย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทั้งนี้ ความส�ำเร็จเกิดจากการที่เรามิได้เพียงแต่ค�ำนึงถึงความสุข
ความเจริญของแต่ละบุคคล แต่ยงั ค�ำนึงถึงความสุข ความเจริญของบ้านเมือง
เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้
อย่างส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ท่ี า่ นเคารพนับถือ
พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง พร้อม
มีกำ� ลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ดว้ ยสติปญ
ั ญาทีจ่ ะด�ำรงตนในทางทีด่ ที ี่
เจริญ ซึ่งจะน�ำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป
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ข้อคิดของโป๊ปฟรานซิส

แบบ

โป๊ปฟรานซิส พระองค์ให้ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับครอบครัว
1. ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
2. เราไม่มีผู้ปกครองที่สมบูรณ์แบบ ตัวท่านเองก็ไม่สมบูรณ์แบบ
เราไม่ได้แต่งงานกับคนทีส่ มบูรณ์แบบ หรือเราไม่มลี กู ๆ ทีส่ มบูรณ์

เราบ่นกัน เราไม่สามารถเจริญชีวิตด้วยกัน โดยปราศจากการท�ำ
ผิดต่อกัน
เราผิดหวังบ่อยๆ ใช่เพราะเหตุผลมากมายในเวลาต่างๆ เราถูก
ท�ำให้ผิดหวังโดยกันและกัน
ไม่มีการแต่งงานที่ดี   หรือครอบครัวที่ดี   โดยไม่ต้องปฏิบัติการ
ให้อภัย  การให้อภัยเป็นยารักษา
ครอบครัวให้ยินดี  และมีความสุข
การให้อภัยเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งต่อสุขภาพทางอารมณ์   และการอยู่
รอดฝ่ายจิต ไม่วา่ ความผิดหรือผูก้ ระท�ำความผิด ปราศจากการให้อภัยแล้ว  
ครอบครัวจะกลายเป็นสังเวียนแห่งข้อขัดแย้ง และป้อมปราการแห่งความ
ชั่วร้าย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปราศจากการให้อภัย  ครอบครัวจะป่วยและไม่แข็งแรง
การให้อภัยเป็นการปลอดเชือ้ ของวิญญาณ การท�ำให้จติ ใจบริสทุ ธิ์
และหัวใจมีอิสรภาพ ไม่มีบาปใดหนักเกินให้อภัย บุคคลผู้ไม่ยอมให้อภัย
จะไม่มีสันติสุขในวิญญาณ และไม่มีสัมพันธ์กับพระเจ้า
การไม่ให้อภัยเป็นความชั่ว และยาพิษที่ท�ำร้าย และท�ำลายชีวิต
ของคนนั้นผู้ปฏิเสธการให้อภัย
การไม่ยอมให้อภัยเป็นการท�ำลายตนเอง
คนที่ไม่ให้อภัยเป็นผู้ป่วยทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ  
และเขาจะทนทุกข์ในสองทาง
ด้วยเหตุนคี้ รอบครัวต้องเป็นสถานทีแ่ ห่งชีวติ ไม่ใช่ความตาย  สถาน
ทีแ่ ห่งการให้อภัย สถานทีข่ องสวรรค์ไม่ใช่นรก เป็นเขตแดนแห่งการรักษา
ไม่ใช่แพร่เชือ้ โรค ฝึกงานการให้อภัยไม่ใช่การรูส้ กึ ผิด การให้อภัยน�ำความ
ยินดี ทีค่ วามเศร้าโศกน�ำความเสียใจ การให้อภัยช่วยรักษาความเศร้าโศก
ซึ่งน�ำโรคภัยไข้เจ็บ
ครอบครัวเป็นสถานที่แห่งการสนับสนุนให้ก�ำลังใจ  มิใช่การนินทา
ใส่ร้าย ป้ายสีกัน
ต้องเป็นสถานที่แห่งการต้อนรับ มิใช่สถานที่แห่งการปฏิเสธ
น่าอายแก่คนทีห่ ว่าน ความชัว่ ร้ายต่อผูอ้ นื่ เราเป็นครอบครัวมิใช่ศตั รู
เมื่อมีใครก�ำลังพบสิ่งท้าทาย  พวกเขาทุกคนต้องการ การสนับสนุน
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
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14 กุมภาพันธ์ 2565
วันวาเลนไทน์ (Valentine Day)
• ความรักจัดแบ่งได้
ทางโลกคือ  เสน่หา
ทางธรรม  ณ  เมตตา
ครองสติให้อภัยเข้า
• แม่รักลูกแต่ครั้ง
ความรักมั่นผูกพัน
ลูกเป็นอย่างไรกัน
ลูกแม่คือ  ชาติเชื้อ
• ความรักจักอยู่ยั้ง
อยู่ที่ใจมั่นคง
เข้าใจจิตจ�ำนง
ให้อภัยร้ายแรงแม้

สองสาขา
ห่างเศร้า
หวังสุข  ได้นา
สุขได้เพราะรักเป็น
ในครรภ์
หน่อเนื้อ
แม่รับ  ได้นา
เลือดเนื้อขวัญใจ
ยืนยง
รักแท้
ทุกข์สุข  กันนา
เลือดเนื้อใจสลาย

ขอมอบความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจ แด่เพื่อนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกท่าน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์)
http://seniorclub.swu.ac.th
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16 กุมภาพันธ์ 2565
วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
• เดือนสามสิบห้าค�่ำ
พระพุทธองค์  ทรงเทศนา
เว้นชั่ว  ท�ำดีพา
ประพฤติธรรมไม่แล้ง

วันมา  ฆบูชาเอย
สว่างแจ้ง
จิตสงบ  สว่างเอย
ส่งให้นิพพานเอย
ขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์)
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ค�ำอวยพรวันตรุษจีน แด่...สมาชิกชมรมฯ
ขอพรพระรัตนตรัยแผ่ไพศาล ให้มวลมิตรและบริวารจงสุขเกษม
อารมณ์รื่นชื่นฤดียิ่งปรีดิ์เปรม
อายุยืนเต็มไม่น้อยเกินร้อยปี
ให้จดจ�ำแต่เรื่องดีมีความสุข ให้ลืมทุกข์เรื่องเศร้าโศกหมองศรี
ให้ได้ลิ้มอิ่มอร่อยทุกมื้อมี
ให้นอนหลับฝันดีทุกค�่ำคืน
ให้รูปทรงหล่องามไม่ทรามทรุด  ผิวผ่องผุดหูตาไม่พร่าขืน
อารมณ์ดียิ้มหวานทุกวันคืน
นั่งนอนยืนย�่ำตลอดให้ปลอดภัย
ให้ทรัพย์สินพูนเพิ่มเติมหลายล้าน  ให้บุญทานชูชีวิตจิตแจ่มใส
สุขภาพแกร่งแข็งแรงไร้โรคภัย
ให้มีชัยโชคดีทั้งปีเทอญ
รศ. ดร. วิจิตร วรุตบางกูร ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะ
ประกาศท�ำงานปกติ เนื่องจากยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่วน
จดหมายข่าวชมรมฯ จะผลิตเป็นเล่ม เมือ่ มหาวิทยาลัยเปิดท�ำงาน จึงเรียน
มาเพื่อทราบ
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกบั รศ.ดร.ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ ใน
วาระทีไ่ ด้เข้ารับพระราชทานรางวัลคณบดีเกียรติยศจากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวัน
อังคารที่ 4 มกราคม 2565
มศว ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับสมาชิกชมรมรวมจ�ำนวน 209  
คน ระหว่างวันที่ 10-11-12 และ 24-25 มกราคม 2565 ชมรมฯ
ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ลัดดาวัลย์
ผิวทองงาม ผูป้ ระสานงานกับชมรมฯ ให้ได้รบั ความสะดวกในการฉีดวัคซีน
ให้แก่สมาชิก และขอบคุณ ดร.อุมาพร นาคะวัจจนะ (ดร.แอน) ที่ช่วย
จัดเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันรายชื่อและดูแลสมาชิกที่มาฉีดวัคซีนทุกวันอย่าง
เรียบร้อย รวมถึง คุณลักขณา แซ่ลู้ คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร คุณฉันทนา
ไชยวัฒน์ ที่มีจิตอาสามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ในวันที่ 12
มกราคม 2565 ตัวแทนชมรมฯ : ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน อ.พรรณี
บุญประกอบ คุณลักขณา แซ่ลู้ คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร คุณฉันทนา
ไชยวัฒน์ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ และประธานชมรมฯ ได้มอบขนมเปียกปูน
จ�ำนวน 184 ถ้วยให้แก่คณะท�ำงานของศูนย์ฉีดวัคซีน และอีก 22 ถ้วยให้
กับแม่บ้าน รปภ ที่ท�ำงานอยู่ในบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีน ชมรมฯ ขอขอบคุณ
http://seniorclub.swu.ac.th
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อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและทีมงานมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทราร่วมท�ำบุญกับชมรมศิษย์กรรมฐาน
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมทบจัดพิมพ์หนังสือ
เรื่อง “ศีล 5 เรื่องน่ารู้” เรียบเรียงโดยอาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์
ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2565 ราคาเล่มละ 40 บาท (ผู้บริจาคจะ
ได้รับหนังสือ 1 เล่ม) มีผู้จิตศรัทธาบริจาคจ�ำนวน 66 คน จ�ำนวน
1,205 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 48,200 บาท  (ชมรมฯ 1,000 บาท)
และได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว ชมรมฯ ขออนุโมทนาในการร่วมจัดพิมพ์
หนังสือ ขอให้ทา่ นมีวรรณะ สุขพละ ปราศจากโรคภัยใดๆ มีจติ ใจทีส่ ะอาด
สว่าง สงบ สาธุ ค่ะ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ผศ. พนอ
อัศวรุจานนท์ เชิญชวนชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมห่มผ้าภูเขาทอง ณ วัด
สระเกศวรวิหาร มีสมาชิกร่วมท�ำบุญ 8,000 บาท (ชมรมฯ 1,000 บาท)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ ผศ. นิรันดร์ พงษ์พันธ์
ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง ผศ. ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผศ.ดร.สุณี
รักษาเกียรติศกั ดิ์ คุณลักขณา แซ่ลู้ คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร คุณกัญญา  
จันทร์ดี คุณฉันทนา ไชยวัฒน์ และประธานชมรมฯ ขออนุโมทนาสาธุ ค่ะ
ข้าราชการบ�ำนาญผูท้ ไี่ ด้รบั เงินบ�ำนาญเดือนละ 13,500 บาท ขึน้ ไป
(ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และผู้ได้รับเงินบ�ำนาญ
เดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 70 ปี
บริบรู ณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้า
หน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558
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และเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
1. ส�ำเนาบัตร ปชช.
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนนั ทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์  081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์  มศว ชือ่ บัญชีชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี  2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครองครัว พัฒนพิชัย ในการ
ถึงแก่กรรมของ รศ. เผดียง พัฒนพิชัย ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัด
ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 และฌาปนกิจ  
เมื่อวันที่  8 มกราคม 2565  เวลา 15.30 น
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วัฑฒนาธร ในการ
ถึงแก่กรรมของ ผศ.คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล
ณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส  ราชวรวิหาร  ระหว่างวันที่ 15 - 21มกราคม 2565
และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ค�ำเพิ่มพูล ในการ
ถึงแก่กรรมของ ผศ.ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัด
พระศรีมหาธาตุ  บางเขน ระหว่างวันที่  26 - 28  มกราคม  2565  
http://seniorclub.swu.ac.th
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เคลื่อนศพมาท�ำพิธีทางคริสต์ศาสนา ณ คริสตจักรเมธอดิสท์รังสิตคลองสี่  
และฌาปนสถาน พิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น.  

ผู้บริจาคเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ แพทย์หญิง สุรีพร  ภัทรสุวรรณ
ผศ. ดร.พรรณรัตน์  พลอยเลื่อมแสง
รศ. ดร.ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
สมาชิกทัวร์เที่ยวด้วยกัน
ผศ. ระวีวรรณ  พันธ์พานิช

1,000
1,000
1,000
1,200
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรม

ผศ. ดร.  ประทีป  จินงี่
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์
					ให้ประสบ
โชคชัย
สิ่งประเสริฐ
ใดใด
ปราศจาก
โรคภัย
ทั้งมั่งคั่ง
สุขสราญ
										

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

1. รศ. ดร. สกล พงศกร
2. คุณศรียา สุดสาย
3. คุณทรงศรี เฮงสุนทร
4. อ. ประยูร สะสม
5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์
6. อ. วรดี สิรพิทูร
7. ผศ.ประดิษฐ์ คุณรัตน์
8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช
9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน
11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข
12. อ. มารศรี ตันติวงศ์
13. ผศ. ดร. พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง  14. คุณวงจันทร์เพ็ญ วิรุฬห์สิงห์
15. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  16. อ. น�้ำทิพย์ มากชู
17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์
20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร
21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล
23. คุณกานดา ไทรฟัก
24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ 26. คุณกนกวรรณ ชูนาค
27. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ
28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ
30. คุณนงคราญ หงษ์ทอง
31. คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ
32. คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
33. รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่
34. คุณจารุวรรณ ชูศรี
35. อ. สมบัติ เทศน้อย
36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
http://seniorclub.swu.ac.th
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.

ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช
38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง
40. อ. ชมภร กมลสุทธิ
คุณมานิต ศรยุทธเสนี
42. คุณบรรจง แสงทอง
รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ
44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ
ศ. ดร. ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์
46. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง
ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์    48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
ผศ. องอาจ จิยะจันทน์
50. คุณล�ำใย ประดับสี
รศ. ดร. อารี พันธ์มณี
52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย
รศ. ประณต เค้าฉิม
54. ผศ. วัลลดา สุขมาก
ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง
56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ
คุณภรณี วาจาสัตย์
58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์
อ. จ�ำลอง ช่างต่อ
60. คุณสังเวียน รอดกร
คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร
62. อ. ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล
คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ
64. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ
คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล
66. อ. กัญญา พานิชสกุล
อ. อ�ำไพ อ�ำรุงทรัพย์

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
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วาทะธรรม : ความส�ำคัญในการฝึกตน
ในโอกาสที่เราจะขึ้นปีใหม่ อาตมาจึงขอโอกาสให้ก�ำลังใจให้ข้อคิด
เพื่ อ จะได้ เ ป็ น ปั จ จั ย ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ เ หมาะกั บ เป็ น พุ ท ธมามกะ
หมายความว่าให้ด�ำเนินชีวิตในทางที่มีทุกข์ให้น้อยที่สุด มีความสุขให้มาก
ที่สุด สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นให้น้อยที่สุด สร้างความสุขให้คนอื่นให้
มากที่สุด สร้างประโยชน์ให้ตัวเอง สร้างประโยชน์ให้คนอื่นให้มากที่สุด
ทีนี้ในปัจจุบันสิ่งท้าทายมีมากมาย สิ่งที่ชวนเครียด ชวนกังวล ชวน
กลัว เยอะเหลือเกิน แต่สุดท้ายก็ขอให้ส�ำนึกอยู่เสมอว่า ไม่มีอะไรในโลก
นี้ที่จะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่ง ถ้าเรามีคุณธรรมเป็นที่พึ่งภายในจิตใจ เราก็สามารถอยู่ได้ เอา
ตัวรอดได้ เจริญงอกงามก็ยังได้
ปัจจุบนั สิง่ ทีบ่ บี บังคับสิง่ ทีก่ ดดันทีเ่ ราแก้ไม่ได้กม็ อี ยูส่ ว่ นหนึง่ แต่สงิ่ ที่
เราแก้ได้หรือป้องกันได้กม็ อี กี ส่วนหนึง่ ตรงจุดนีท้ ข่ี อให้เราเอาใจใส่ และขอ
ให้สงั เกตว่าความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ส่วนมากส่วนใหญ่เกิดเพราะความ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปรุงแต่ง เพราะความคิด ขอให้เราสังเกตตรงนี้ให้ดี ใช่หรือไม่ ว่าเราทุกข์
เพราะความคิดมากกว่าอย่างอื่น สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เราวิตกกังวลว่าอาจ
จะเกิด กลัวจะเกิด สิ่งที่เราคิดได้มีไม่มีขอบเขตเลย คิดไปเรื่อยๆ ยิ่งคิดก็
ยิ่งดูเหมือนก็น่าจะเกิดขึ้นได้ จากสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย กลายเป็นสิ่งที่
มีโอกาสเกิดขึ้นมาก เพียงเพราะความคิดปรุงแต่ง
ฉะนัน้ พระพุทธองค์จงึ เน้นในการฝึกจิตใจ การรับผิดชอบจิตใจของ
ตน ไม่มใี ครจะดูแลจิตใจของเราได้ ไม่มหี มอทีไ่ หนทีจ่ ะป้องกันกิเลสให้เรา
เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ มีสติอยู่กับกายอยู่กับใจ อยู่ในปัจจุบันให้
มาก พยายามท�ำสิ่งที่ดีที่งาม พูดสิ่งที่ดีที่งาม คิดในทางที่ดีที่งาม อันนี้ก็
เป็นพุทธธรรมชั้นอนุบาล แต่เราต้องยอมรับว่าน้อยคนที่ท�ำได้เลย แต่ว่า
ไม่เหลือวิสัย เพียงแต่ว่าเราต้องฝึกตน มนุษย์เราประเสริฐด้วยการฝึกตน
ในปีใหม่นกี้ ข็ อให้ทกุ คนเห็นความส�ำคัญในการฝึกตน ฝึกอย่างไร ฝึก
ในการให้ ฝึกในการควบคุม ในการอบรมการแสดงออกทางกายวาจา ตัง้ มัน่
อยู่ในศีลธรรม และที่ส�ำคัญฝึกทางด้านจิตใจในทางภาวนา ฝึกให้มีสติ
เป็นที่พึ่ง ฝึกให้ได้สัมผัสความสงบ ฝึกให้มีความตั้งมั่นในจิตใจพอจะเป็น
ฐานของการใช้ปัญญาแก้ปัญหาทั้งหลาย ไม่ไหลไปไม่ลอยไปตามอารมณ์
ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดกาลนาน
พระอาจารย์ชยสาโร
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บอกเล่าเก้าสิบ : สคส ฉบับแรก
ส.ค.ส. ฉบับแรกของไทย ส่งผ่านจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ
รัชกาลที่ 4
ในทุกเทศกาลปีใหม่ สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะพบเห็นอยู่เสมอคือ ผู้คนทั่ว
ทุกมุมโลกต่างส่งค�ำอวยพรให้แก่กันผ่าน ส.ค.ส. เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความปรารถนาดี ในการส่งมอบความสุขให้กับคนที่เรารัก เรียกได้ว่าการ
ส่ง ส.ค.ส. เป็นธรรมเนียมสากลของช่วงเทศกาลปีใหม่เลยทีเดียว
แล้วรู้ไหมครับว่า ส.ค.ส. ใบแรกของไทยเกิดขึ้นตอนไหน? และเป็น
ใครส่งให้ใคร?
ส.ค.ส. ฉบับแรกของไทยมีขึ้นในปี พ.ศ. 2409 ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ท�ำ
ขึน้ ส�ำหรับพระราชทานแก่คณะทูตานุทตู ข้าราชบริพาร และมิตรสหายชาว
ต่างประเทศ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่สากล เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 1866 (พ.ศ. 2409)
ซึ่ง ส.ค.ส. อันประเมินค่ามิได้ฉบับนี้ ถูกค้นพบในร้านหนังสือเก่า
แก่ ใจกลางกรุงลอนดอน และผู้ที่ซื้อกลับมาสู่แผ่นดินไทยคือ คุณธวัชชัย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตั้งศิริวานิช นักวิชาการอิสระผู้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามผ่าน
เอกสารของชาวตะวันตก
คุณธวัชชัย เล่าว่า ส.ค.ส. ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ในหลวง ร.4 ทรง
พระราชทานให้แก่ กัปตันจอห์น บุช หรือหลวงวิสูตรสาครดิษฐ ที่ดูแล
กรมเจ้าท่าในขณะนั้น โดยตัว ส.ค.ส. มีการเขียนค�ำอวยพรด้วยลาย
พระหัตถ์สวยงามเป็นระเบียบ ความยาวทั้งสิ้น 4 หน้า แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในด้านภาษาอังกฤษของพระองค์ และที่ส�ำคัญ
คือ ในหลวง ร.4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายเซ็นพระนาม
ลงบน ส.ค.ส. ฉบับนี้ด้วย
ส�ำหรับกัปตันจอห์น บุช เดิมเป็นนักเดินเรือชาวอังกฤษที่มีความ
สามารถ และได้เข้ามารับราชการในสยาม ในต�ำแหน่ง “เจ้าท่ายุโรป”
กรมท่ากลาง มีหน้าทีจ่ ดั ระเบียบการเดินเรือ และคอยดูแลเมือ่ เกิดคดีความ
ขึ้นในเขตน่านน�้ำไทย โดยกัปตันจอห์น บุช ได้รับใช้สนองพระเดชพระคุณ
พระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย ถึง 2 พระองค์ คือ ในหลวง ร.4 และ
ร.5 อีกทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานงานเจ้าท่าขึ้นในประเทศไทยด้วย
ส.ค.ส. ฉบับแรกของไทยนี้ นอกจากเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งพระราชหฤทัยของในหลวง ร.4 ในการส่งมอบความปรารถนาดี ให้
แก่ข้าราชบริพารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว หากเรามองให้ลึก
ลงไป ในสมัยนั้นยังเป็นยุคล่าอาณานิคม ประเทศรอบข้างต่างถูกยึดครอง
โดยชาติมหาอ�ำนาจ และด้วยการส่งบัตรอวยพรนัน้ ถือเป็นธรรมเนียมของ
ชาวตะวันตก ดังนั้นการส่ง ส.ค.ส. ของในหลวง ร.4 จึงมีนัยส�ำคัญเพื่อสื่อ
ให้ชาติตะวันตกเห็นว่า สยามเป็นประเทศที่มีความเจริญ มีอารยะ เรารู้
และเข้าใจธรรมเนียมของชาวตะวันตกเป็นอย่างดี สยามจึงไม่ใช่ประเทศ
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บ้านป่าเมืองเถื่อน ที่มหาอ�ำนาจจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเข้ามาครอบครองได้
เรื่องราวของ ส.ค.ส. เก่าแก่ที่สุดของไทยฉบับนี้ จึงเป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในด้านต่างๆ ของในหลวง ร.4 ไม่ว่าจะ
เป็นการคัดเลือกชาวตะวันตกที่มีความสามารถอย่างกัปตันจอห์น บุช เข้า
มาท�ำงานเพือ่ ผลประโยชน์ของประเทศ รวมถึงการใช้ธรรมเนียมของตะวัน
ตกอย่างการส่ง ส.ค.ส. ท�ำให้ชาวยุโรปต่างรู้จักสยามเป็นอย่างดีในนาม
ประเทศที่มีอารยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการ
ถูกล่าอาณานิคมมาได้จนถึงปัจจุบัน

ที่มา :
[1] ส.ค.ส. ฉบับที่เก่าแก่ที่สุดแห่งสยาม ร.4 ทรงแสดงศักยภาพของสยามผ่าน ส.ค.ส.ให้ชาติ
มหาอ�ำนาจได้ตระหนัก
[2] ก�ำเนิดส.ค.ส. ในไทยเริ่มจากเจ้านาย…พระองค์ทรงส่งให้ใคร?
[3] ส.ค.ส.โบราณ ใบแรกของไทย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ติช นัท ฮันห์
ค�ำว่า ติช ในนาม 'ติช นัท ฮันห์' ของท่านเป็นค�ำเรียกสงฆ์ในภาษา
เวียดนาม ค�ำว่า นัท หมายถึง ความเป็นหนึ่ง ค�ำว่า ฮันห์ หมายถึง การ
เคลื่อน หรือกิริยาที่งดงาม ช่างเป็นนามที่ตรงกับจริยวัตรของท่าน เพราะ
ตลอดชีวิตของท่านคือการเคลื่อนไหวอันงดงามสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของ
มนุษยชาติ
แม้จะเข้าสู่ร่มเงาของวัดมาตั้งแต่อายุสิบหก แต่ท่านก็ผ่านชีวิตทาง
โลกมาอย่างโชกโชน สงครามเวียดนามท�ำให้ท่านเห็นว่า พระมีหน้าที่ช่วย
เหลือผู้คนในสังคม ไม่ใช่จ�ำวัดอยู่ในมุมสงบ ไม่รับรู้ความเป็นไปของโลก
ตลอดชีวติ ของท่าน ท่านเป็นมากกว่าพระ เป็นนักต่อสูเ้ พือ่ สันติภาพ
ด้วย ท่านเชื่อว่าพระก็คือคน ไม่ใช่ผู้วิเศษ ท่านปล่อยใจไปตามธรรมชาติ
เข้าใจมัน แต่ไม่ฝืนมัน ยกตัวอย่างเช่น ยามเมื่อได้ยินข่าวความตายของ
เพื่อน ชาวบ้าน และคนเวียดนามที่ถูกฆ่าจากสงคราม หยดน�ำ้ ตาก็ร่วง
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ไหลจากนัยน์ตา
ท่านไม่เชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์ ท่านเขียนว่า "ปาฏิหาริย์มิใช่การเดิน
บนผืนน�ำ 
้ ปาฏิหาริยค์ อื การเดินบนแผ่นดินสีเขียวในขณะจิตปัจจุบนั ดืม่ ด�ำ่
ชื่นชมกับสันติและความงามที่ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบันขณะ"
และเป็นปัจจุบันขณะนี่เองที่เป็นหัวใจของปรัชญาพุทธ ใช้ชีวิตใน
เวลานี้ ขณะจิตนี้ ไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านพ้น และอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ท่านสอนเรื่องปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ การรักษาจิต การตื่น
การเข้าใจโลกและสังคม
ติช นัท ฮันห์ เกิดเมือ่ ปี ค.ศ. 1926 ในชีวติ เป็นทัง้ พระเซน ครู นักเขียน
กวี และนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ
อายุสิบหกบวชเป็นเณร และบวชเป็นพระเมื่ออายุยี่สิบสาม
ยุคต้นของทศวรรษ 1960 ท่านก่อตัง้ โรงเรียนเยาวชนเพือ่ การบริการ
สังคมที่ไซ่ง่อน (ปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้) เพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจาก
สงครามเวียดนาม สร้างบ้านและโรงเรียนใหม่ทถี่ กู ท�ำลาย รวมไปถึงสถาน
พยาบาล
สงครามเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดของมนุษย์ แต่ท่านเชื่อและแสดงให้
คนเห็นว่า มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ และจะมีทางใดที่
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น หากมิใช่การเริ่มต้นเสริมสร้างจิตใจให้งดงาม
ก่อน?
ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทัง้ เพือ่ เรียนต่อด้านศาสนาเปรียบเทียบ
และสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยต่างๆ จุดหมายคือเพื่อขอร้องให้อเมริกา
ยุติสงครามเวียดนาม นี่เป็นสาเหตุที่ท่านได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ แต่ผลจากการท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ
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นี่เองท�ำให้ท่านต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยนานหลายสิบปี
ติช นัท ฮันห์ ใช้ชวี ติ ในต่างประเทศมานานปี หาทางเผยแผ่หลักการ
ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย การใช้สติในชีวิตประจ�ำวัน และส่งเสริมสันติภาพ
ในวัยแปดสิบกว่า ท่านยังชอบเดินชมสวน และท�ำสวน
ท่านบอกว่า เราทุกคนควรท�ำตัวเป็นคนสวน ดูแล 'สวน' ของเรา
เองอย่างทะนุถนอม
หากสวนคือจิตใจของเรา เมล็ดพืชก็คือความคิด ซึ่งมีทั้งเมล็ดพันธุ์ดี
และไม่ดี
เราควรรักษาความคิดที่ดี ไม่ให้มันถูกโรคร้ายคุกคาม ปลูกฝังมันใน
ดินดี รดน�้ำพอเหมาะ ให้มันได้รับแสงสว่างเพียงพอ ให้ปุ๋ย หมั่นถางหญ้า
คา วัชพืชออกไป ต้นไม้แห่งชีวิตจึงสามารถงอกงามกลางสวนสวย ผลิดอก
ออกผลน่าชื่นใจ
แน่ละ จะปลูกพืชได้ ต้องลงมือขุดดินเอง มืออาจเลอะดิน แต่ผลที่
ออกมาคือสวนงาม
ค�ำสอนของ ติช นัท ฮันห์ เรียบง่าย ลึกซึ้ง กินใจ และเข้าถึงได้ง่าย
เช่นความคิดของการสร้างปาฏิหาริยจ์ ากการตืน่ อยูเ่ สมอ การรับรูค้ วามงาม
ของธรรมชาติ (ซึ่งมิได้หมายถึงแต่ทิวทัศน์อันงดงาม) การอยู่กับปัจจุบัน
ขณะ การสามารถซึมซับสรรพสิ่งรอบตัวจนกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของโลก
ท่านกล่าวว่า "ปาฏิหาริยม์ ใิ ช่การเดินบนน�ำ 
้ ปาฏิหาริยค์ อื การเดินบน
ยอดหญ้า ณ ปัจจุบันขณะ คือการที่สามารถยินดีกับสันติภาพและความ
งามที่มีอยู่ ณ ขณะจิตนี้"
ท่านยังกล่าวว่า "ถ้าเรารู้จักการมีชีวิตอยู่จริงๆ จะมีวิธีใดดีไปกว่า
การเริ่มต้นวันด้วยการยิ้มเล่า? การยิ้มของเรายืนยันความรู้ตัวของเราและ
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ความมุ่งมั่นของเราที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยสันติและความรื่นรมย์ จุดก�ำเนิดของ
การยิ้มที่จริงใจก็คือจิตที่ตื่นแล้ว"
หลักเซนสอนให้คนเรียนรู้ชีวิตได้จากธรรมชาติ จากการปลูกต้นไม้
จากการเฝ้าดูสงิ่ มีชวี ติ และสิง่ ไร้ชวี ติ จากการไม่ยดึ ติดกับความเป็นเจ้าของ
เพราะโลกนี้ไม่ใช่ของเขาหรือของเรา โลกคือบ้านของสรรพชีวิต
ท่านกล่าวว่า "บ้านที่แท้จริงของเจ้าอยู่ที่นี่ และ ณ ขณะจิตนี้ มัน
ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยกาลเวลา ขนาดพื้นที่ สัญชาติ หรือเชื้อชาติ บ้านที่แท้
จริงของเจ้ามิใช่ความคิดนามธรรม มันคือบางสิ่งที่เจ้าสัมผัสได้ และอาศัย
อยู่ได้ในทุกขณะจิต ด้วยสภาพจิตที่เต็มเปี่ยม จดจ่อ และพลังแห่งพุทธะ
เจ้าสามารถค้นพบบ้านที่แท้จริงของเจ้าในการผ่อนคลายอย่างสิ้นเชิงทั้ง
จิตใจและร่างกายในปัจจุบันขณะ ไม่มีผู้ใดสามารถแย่งมันไปจากเจ้า
ผูอ้ นื่ อาจสามารถครอบครองประเทศของเจ้า จองจ�ำเจ้าในคุก แต่พวกเขา
ไม่สามารถแย่งชิงบ้านที่แท้จริงและอิสรภาพของเจ้าได้"
รักกันดีกว่าเกลียดกัน เป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นศัตรู สร้างสันติภาพ
ดีกว่าสงคราม ทุกขณะจิตก็คือปาฏิหาริย์ ทุกวันที่เหลืออยู่คือวันที่มี
ความหมาย
และอย่างทีท่ า่ นบอก "มีทางใดทีด่ ไี ปกว่าการเริม่ ต้นวันด้วยการยิม้ ?"
ติช นัท ฮันห์ ละสังขารจากโลกใบนี้แล้ว ทิ้งความทรงจ�ำให้เรารู้ว่า
ชีวติ ก็คอื ปาฏิหาริย์ และปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ เกิดขึน้ ได้จริง บนยอดหญ้านีเ่ อง
ที่มา วินทร์ เลียววาริณ
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ยาพิษ
ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว เด็กสาวคนหนึง่ นามว่าลีล่ ี่ เมือ่ เธอแต่งงานจึงได้
ย้ายมาอยูก่ บั สามีและแม่สามี ภายในเวลาอันสัน้ ลีล่ กี่ พ็ บว่าเธอไม่สามารถ
เข้ากับแม่สามีได้เลย เพราะบุคลิกของทั้งคู่ช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ลี่ลี่ทนนิสัยหลายอย่างของแม่สามีไม่ได้ ฝ่ายแม่สามีก็ได้แต่วิพากษ์
วิจารณ์ลลี่ เี่ สมอมา วันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือน ลีล่ แี่ ละแม่สามีทะเลาะ
กันไม่หยุดหย่อน แต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ ตามธรรมเนียมจีน สะใภ้
จะต้องก้มหัว และเชือ่ ฟังแม่สามีในทุกเรือ่ งราว ทัง้ หลายทัง้ ปวงนีน้ ำ� มาซึง่
ความทุกข์โศกแก่ผู้เป็นสามีเป็นอย่างยิ่ง
ในทีส่ ดุ วันทีล่ ลี่ หี่ มดสิน้ ความอดทนได้มาถึง จึงตัดสินใจทีจ่ ะท�ำอะไร
บางอย่าง
เธอตรงไปหาคุณหวาง เพื่อนรักของพ่อที่ขายสมุนไพร
หลังจากเล่าเรือ่ งราวทัง้ หมดให้เขาฟัง เธอจึงถามว่า พอจะหายาพิษ
อะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลในคราเดียวได้ไหม
คุณหวางคิดอยู่ชั่วขณะ ในที่สุดจึงกล่าวกับลี่ลี่ว่า
“ลุงจะช่วยหนูเองแต่หนูต้องฟังค�ำของลุงและเชื่อฟังสิ่งที่ลุงบอกนะ”
ลี่ลี่ตอบรับทันทีว่า “ค่ะ หนูจะท�ำตามที่คุณลุงแนะน�ำทุกอย่าง”
คุณหวางหายไปหลังร้าน และกลับมาภายในเวลาชั่วครู่พร้อมกับห่อ
สมุนไพรในมือ
เขากล่าวกับลี่ลี่ว่า
“ลุงจะจ่ายยาสมุนไพรให้หนูจ�ำนวนหนึ่ง แต่หนูต้องไม่ใช้ยาพิษนี้
ทั้งหมดในคราวเดียวกันนะ เพราะนั่นจะท�ำให้ทุกคนสงสัย
หนูจงเติมสมุนไพรนี้ลงไปในหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ปรุงวันเว้นวัน สารพิษ
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นี้จะได้ค่อยๆ สะสมอยู่ในตัวเธอ ขณะเดียวกัน หนูก็ต้องพูดจากับเธอดีๆ
และเชือ่ ฟังเธอด้วย วันหนึง่ ข้างหน้า เมือ่ แม่สามีตายลง จะได้ไม่มใี ครสงสัย
ในตัวหนูไงล่ะ
อย่าลืมนะ ห้ามเถียงเธอ แต่จงเชื่อฟังทุกอย่างที่เธอบอกและปฏิบัติ
ต่อเธออย่างดีที่สุด”
ได้ยนิ ดังนัน้ ลีล่ รี่ สู้ กึ สุขใจยิง่ นัก กล่าวขอบคุณและร�ำ่ ลาคุณหวางเพือ่
กลับไปเตรียมอุบายสังหารแม่สามี
วันและคืนผ่านไป ลี่ลี่จะต้องปรุงอาหารจานพิเศษให้แม่สามีทุกวัน
เว้นวัน เธอจดจ�ำค�ำของคุณหวางได้เป็นอย่างดี พยายามควบคุมอารมณ์
เชื่อฟังและดูแลเธอเหมือนดั่งเป็นแม่ของตนเอง
เวลาล่วงไปได้หกเดือน ทุกสิง่ ทุกอย่างภายใต้หลังคาบ้านนัน้ กลับแปร
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ลี่ลี่ได้ฝึกตนให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก ไม่เคยมีปาก
เสียงกันเลยตลอดหกเดือนนี้ แม่สามีดเู หมือนจะมีเมตตาต่อเธอและเข้ากัน
ได้เป็นอย่างดี
ในขณะทีท่ ศั นคติของแม่สามีทมี่ ตี อ่ ลีล่ ไ่ี ด้เปลีย่ นไปเช่นกัน เธอเริม่ รัก
ลี่ลี่เหมือนกับลูกสาวแท้ๆ ของตัวเอง เธอพร�่ำบอกเพื่อนฝูงและคณาญาติ
ว่า ลี่ลี่เป็นลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดและยากจะหาใครมาเสมอเหมือน
บัดนี้ ลี่ลี่ และแม่สามีรักกันดุจแม่-ลูกจริงๆ แล้ว ฝ่ายสามีลี่ลี่รู้สึก
สุขใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นภาพนั้น
วันหนึ่ง ลี่ลี่กลับไปหาคุณหวางเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้ง
“คุณลุงหวางคะ กรุณาช่วยหนูดว้ ยค่ะ หนูไม่อยากให้แม่สามีตายแล้ว
ค่ะ คุณลุงรู้มั้ยคะว่าตอนนี้แม่เปลี่ยนไปมาก ท่านดีกับหนูมากและหนูก็รัก
ท่านเหมือนแม่จริงๆ ของหนู หนูไม่อยากให้ทา่ นตายด้วยยาพิษของหนูเลย”
http://seniorclub.swu.ac.th
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คุณหวางพรายยิ้ม ผงกศีรษะและกล่าวว่า
“ลี่ลี่เอ๋ย ไม่มีอะไรต้องกังวล ลุงไม่เคยให้ยาพิษอะไรแก่หนูเลย
สมุนไพรที่ให้ไปเมื่อคราวก่อนนั้นเป็นพวกวิตามินที่บ�ำรุงร่างกาย ยาพิษ
อย่างเดียวนั้นอยู่ที่จิตใจและทัศนคติของหนูที่มีต่อแม่สามีต่างหาก และ
นั่นก็ได้รับการช�ำระล้างหมดแล้วด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลที่หนูมอบให้
ท่าน”
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เพชรบุรี
ประกาศแล้ว! UNESCO ประกาศให้ จ.เพชรบุรี ของไทย เป็นหนึ่ง
ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก ประจ�ำปี 64 (UNESCO Creative Cities
Network) ในด้านเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ City of Gastronomy
ส่วน จ.เชียงรายทีเ่ สนอไปพร้อมกันให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ดา้ นการออกแบบ
ยังไม่ได้ในปีนี้
ส�ำหรับ จ.เพชรบุรี ถือเป็นเมือง 3 รส และเป็นแหล่งผลิตใหญ่
ที่สุดของประเทศใน 3 อย่างคือ การผลิตเกลือ การปลูกและผลิตน�้ำตาล
จากตาลโตนด และเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่รสชาติที่ดีสุด โดย อพท. ได้
เข้าไปจัดท�ำโรดแมปก่อนเสนอ UNESCO จนได้รับการประกาศให้เป็น
เมืองสร้างสรรค์โลกในปีนี้
อีกทั้งยังเป็นแหล่งวัตถุดิบการท�ำอาหารที่เชื่อมโยงกับชุมชน-ธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว มีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เอาผลผลิตทีข่ นึ้ ชือ่ ในท้องถิน่ มาต่อยอด
เป็นเมนูอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารคาว หวาน เช่น แกงหัวตาล ตาล
โตนด ย�ำหัวโตนด ต้มสีนวล (ต้มข่าไก่) แกงไก่บ้านหน่อไม้ดอง ขนมโตนด
สุก ขนมหม้อแกง
ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโกแล้ว 4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ และสุโขทัย ซึ่ง
จ.เพชรบุรี ที่ได้เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนั้น ถือเป็นเมืองที่ 2 ของไทย
ต่อจากภูเก็ตที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อ
ปี 2015

http://seniorclub.swu.ac.th
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บทกวี ความรัก : อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
...
ความรักไม่ต้องการการเป็นต่อ
ความรักไม่ต้องรอขอเหตุผล
ความรักไม่ต้องย�้ำความมีจน
ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก
ความรักคือหัวใจให้แก่กัน
ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร
ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์
ความรักคือความประจักษ์ในใจเรา
ความรักคือนิยายไร้นิยาม
ความรักคือความงามใช่ความเขลา
ความรักคือหมอกควันอันบางเบา
ความรักคือการเฝ้าเข้าใจกัน
ความรักคือส�ำเนียงเสียงปลอบปลุก
ความรักคือความทุกข์และสุขสันต์
ความรักคือเสน่หาสารพัน
ความรักคือความฝันอันตราตรู
ความรักคือศิลปะของหัวใจ
ความรักคือสายใยโยงใจอยู่
ความรักคือการให้ไม่หมายรู้
ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก
30
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