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โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
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ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
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94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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24 กันยายน 2565
วันมหิดล
เป็นวันสิ้นพระชนม์ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อ พ.ศ. 2472
มหิดลศิรวาท
• พระบรมราชชนกเจ้า
เป็นแบบอย่างภิบาลชน
ทรงสละประโยชน์ผล
ประโยชน์เพื่อจักก้าว
• พระบ�ำราศโรคร้าย
เพื่อราษฎร์สุขสมบูรณ์
วิสัยทัศน์จ�ำรูญ
ส�ำนึกคุณทั่วหล้า

นฤมล
ทั่วด้าว
ส่วนพระ  องค์เอย
หนึ่งนั้นชัยเฉลิม
มลายสูญ
ทั่วหน้า
เยี่ยงชาติ  พัฒนาเอย
สถิตไว้ในดวงใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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16 กันยายน 2565
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
• กราบอาจารย์สาโรชด้วย
สาธุการพฤตินัย
ท่านสร้างศิษย์ เกรียงไกร
การศึกษาก้าวหน้า
• ค�ำสอนท่านลึกซึ้ง
เป็นแบบเรียนต้องท�ำ
อริยมรรคชี้น�ำ
แบบอย่างทรงศีลกู้
• นักปราชญ์เป็นได้ยาก
ต้องหมั่น เพียรศึกษา
วิจัยเพื่อค้นหา
ปวงศิษย์ได้ต่อสู้
• อาจารย์เราเลิศแท้
เป็นนักปราชญ์ผู้ทรงศีล
แบบอย่างที่ต้องปีน
เกริกเกียรติ ทั่วแหล่งหล้า

ดวงใจ
เลิศหล้า
สร้างชาติ เจริญเอย
เกียรติก้องสากล
ควรจ�ำ
เพื่อรู้
วิรุฬหิ สัมปัตตา
จากร้ายเป็นดี
หนักหนา  
ใคร่รู้
ค�ำตอบ จริงเอย
ส�ำเร็จได้ดังประสงค์
แดนดิน
เก่งกล้า
จะพบ ได้นา
ศิษย์น้อมบูชาคุณ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2565 สถาบั น วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนีใ้ นงาน
ยังมีกิจกรรม จิตอาสาตรวจรักษาสุขภาพฟันและขูดหินปูน ณ โถงชั้น 1
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
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ข่าวชมรมฯ

ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ
ตัง้ เจริญ เนือ่ งในโอกาสได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็น
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม ส�ำนักศิลปกรรม  
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565
ตามที่ชมรมฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ประจ�ำเดือนกันยายน 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นั้น
เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีวาระการประชุมที่จะ พิจารณา
เป็นการเร่งด่วน ดังนั้น จึงของดการประชุมในเดือนกันยายน 2565 แต่
เนือ่ งด้วยชมรมฯ ได้กำ� หนดการประชุมสามัญประจ�ำปี 2565 และ
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จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ ปี 2564, 2565 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ ตามก�ำหนดการดังนี้
08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30 - 10.00 น. ประธานสรุปงานปี 2564 และกล่าวต้อนรับ
น้องใหม่วัยเกษียณ
10.00 - 11.30 น. บรรยายเรื่อง “เกษียณควรรู้อะไร” โดย
นายชัยพร ถาวรรัตน์
11.30 - 12.00 น. น้องใหม่แนะน�ำตัว จับฉลาก one day trip
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และนันทนาการ
ในการนี้ ชมรมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมประชุมสามัญ
ประจ�ำปีฯ และงานรับน้องใหม่วยั เกษียณ ในวัน เวลาดังกล่าว เพือ่ แสดงถึง
น�ำ้ ใจ และความร่วมมือทีม่ อบให้นอ้ งใหม่ ซึง่ น้องใหม่จะเกิดความประทับใจ
และรู้สึกอบอุ่นที่รุ่นพี่ได้มาต้อนรับเป็นจ�ำนวนมาก อันจะส่งผลให้น้องใหม่
ร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ เพิม่ มากขึน้ เพือ่ สืบสานงานของชมรมฯ ต่อไป ทัง้ นี้
ท่านใดจะมาร่วมงาน ขอได้แจ้งที่ไลน์ชมรมฯ ภายในวันที่ 5 กันยายน
2565 เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม
อนึง่ เพือ่ เป็นการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 อีกเช่นเคย จึงใคร่ขอ
ให้ทา่ นทีม่ าร่วมงานตรวจ ATK และส่งผลการตรวจมายัง นางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 หรือท่านใดไม่สะดวกจะมา
ตรวจ ATK (แบบน�้ำลาย) ที่หน้างานก็ได้ ซึ่งชมรมฯ ได้เตรียมชุดตรวจ
ไว้ให้ ในราคาชุดละ 30-40 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 11.30 น. รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ) มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “กฎหมาย PDPA
(Personal Data Protection Act) พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ชมรมฯ
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ดังนี้ :
- วันที่ 8 กันยายน 2565 ประชุมสามัญประจ�ำปี 2565 และ
งานรับน้องใหม่วัยเกษียณ
- วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
- วันที่ 10,15,17 พฤศจิกายน 2565 งาน Rummage Sale
ณ ตลาดนัด มศว
- วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
ที่มีอายุครบ 84 ปี ในปี 2563, 2564, 2565
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจ กับศิษย์เก่า มศว
โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ปัทมาพร
นพรัตน์ ที่ได้รับรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ด้านสตรีและครอบครัว
ยกย่องเชิดชูเกียรติ แบบอย่างท�ำความดีให้กับประชาชนและสังคม ครู
ปัทมาพร นพรัตน์ ครูผู้สร้างสรรค์อาหารกลางวันถาดหลุมระดับพรีเมี่ยม
ส�ำหรับโรงเรียนบ้านเพชรน�ำ้ ผึง้ จังหวัดอุทยั ธานี จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565
6
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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
บริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการ
เจ้าหน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558
และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
1. ส�ำเนาบัตรประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏ
รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว   ประวาลพฤกษ์
ในการถึงแก่กรรมของ ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์ สามีของ รศ. วาสนา
ประวาลพฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และฌาปนกิจเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทรรพสุทธิ
ในการถึงแก่กรรมของ อาจารย์เชาวนี ทรรพสุทธิ พิธสี วดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ วัดธาตุทอง
ศาลา 17 และพิธีฌาปนกิจ วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.

1.
2.
3.
4.
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ผู้บริจาคเงิน

อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์  
รศ. จินตนา   พุทธเมตะ   
คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ  
รศ. โมรี ชื่นส�ำราญ   

2,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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Srinakharinwirot University Thrift and Credit Cooperative limited

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110. Thailand. Tel. 0-2258-0227, 0-2259-1474 FAX. 0-2261-5703
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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
เรื่อง การรับเงินฝาก สาหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี บริบูรณ์ ขนึ ้ ไป)
........
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ครัง้ ที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ได้ กาหนดเปิ ดรับเงินฝากสาหรับสมาชิกผู้สงู อายุ (สมาชิกที่มี
อายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป) เป็ นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี ้ยรายเดือน ไม่หกั ภาษี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ดังนี ้
1. สมาชิกที่มีอายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป (ใช้ สาเนาเอกสารแสดง วัน เดือน ปี เกิด)
สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 ครัง้ ไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้ วน)
2. เปิ ดบัญชีเงินฝากใหม่/หรื อฝากต่อจากบัญชีเดิม
บัญชีเงินฝากขันต้
้ น 100,000.00 บาท ข้ อกาหนดอื่นและเงื่อนไข ตามเงินฝากประเภท 24 เดือน
3. อัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
เงินฝากตังแต่
้ 100,000.00 บาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.50 ต่อปี
4. เมื่อครบกาหนด หากสหกรณ์ไม่ได้ เปิ ดรับเงินฝาก(ต่อ) สมาชิกจะต้ องปิ ดบัญชีเงินฝากนี ้
เพื่อกาหนดบัญชีใหม่ หรื อหากไม่มาดาเนินการ สหกรณ์จะโอนย้ ายไปบัญชีออมทรัพย์ เพื่อไม่ให้
ดอกเบี ้ยเป็ น ศูนย์ (0)
5. สมาชิกที่เปิ ดบัญชีประเภทนี ้ไปแล้ ว จะเปิ ดบัญชีประเภทนี ้อีกไม่ได้
6. สมาชิกที่เปิ ดบัญชีประเภทนี ้ไปแล้ ว และอายุไม่ถึง 60 ปี ให้ ฝากต่อไปได้ แต่จานวนเงินฝากต้ อง
ไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้ วน)
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ลงชื่อ
(นายสมชาย ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกันยายน
					ให้ประสบ
สิ่งประเสริฐ
ปราศจาก
ทั้งมั่งคั่ง

โชคชัย
ใดใด
โรคภัย
สุขสราญ

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

									

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

1. ผศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
3. ผศ. เกษร  ผดุงรศ
5. คุณสมศรี  วิชาแหลม
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์  โพธิสาร
9. อ. สมฤดี  แย้มขจร
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

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  ประสิทธิรัตน์
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. อ. วรวรรณ  สัมบุณณานนท์
34. ผศ. ดร. จินดา  แต้มบรรจง
36. ผศ. มณฑา  ไพบูลย์

10

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2565

37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.

ผศ. ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
38. ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
ผศ. วีรีย์  ศวิตชาติ
40. คุณวิลัย  ดวงศรี
อ. อุดมลักษณ์  บุญพรรคนาวิก 42. คุณเภาพงา  ไทยถาวร
อ. กัลยา  เตชัสอนันต์
44. อ. สิฎฐากร  ชูทรัพย์
ผศ. สุกัญญา  ติยะสุวรรณ
46. รศ. ดร. วนิดา  ข�ำเขียว
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
48. คุณเสถียร  อักษรชู
คุณผิว  ค�ำใหญ่
50. ผศ. วิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ
คุณกมลวรรณ  สุระประจิต
52. อ. สาโรช  เมาลานนท์
ผศ. ดร. ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ 54. รศ. สมชาย  วรัญญานุไกร
รศ. ดร. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์  56. อ. ดร. ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร
รศ. เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา

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

http://seniorclub.swu.ac.th
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วาทะธรรม

หลวงพ่อชาเล่าว่า... ท่านเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินรี
หลวงพ่อชาตัง้ ใจปฏิบตั มิ าก เดินจงกรม และ นัง่ สมาธิทงั้ วัน แต่กอ็ ด
แปลกใจไม่ได้ว่า หลวงปู่กินรี วันๆ ไม่ค่อยเดินจงกรม ไม่ค่อยนั่งสมาธิเลย
ท�ำโน่นท�ำนี่ เกือบตลอดเวลา แล้วท่านจะเห็นอะไร แต่หลังจากที่ได้อยู่
ปฏิบัติกับหลวงปู่นานๆ และได้ฟังธรรมอันลุ่มลึกจากท่าน
หลวงพ่อชาก็รวู้ า่ เป็นความเขลาของท่านเองทีค่ ดิ เช่นนัน้ ท่านพูดถึง
บทเรียนที่ท่านได้ จากประสบการณ์ครั้งนั้นว่า
“เรามันคิดผิด หลวงปู่ท่านรู้อะไรๆ มากกว่าเราเสียอีก ค�ำเตือนของ
ท่านสั้นๆ และไม่ค่อยมีให้ฟังบ่อยนัก เป็นสิ่งที่ลุ่มลึก แฝงไว้ด้วยปัญญาอัน
แยบคาย ความคิดของครูบาอาจารย์กว้างไกลเกินปัญญาเราเป็นไหนๆ
ตัวแท้ของการปฏิบัติ คือ ความพากเพียร ก�ำจัดอาสวกิเลสภายใน
ใจ ไม่ใช่ถือเอากิริยาอาการภายนอกของครูบาอาจารย์เป็นเกณฑ์”
ท่านมาได้ตระหนักชัดอีกครั้งว่า... การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่
รูปแบบ แต่อยู่ที่การวางใจให้ถูกต้อง ไม่ว่าท�ำอะไร... ก็สามารถเป็นการ
ภาวนาได้
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คราวหนึ่งท่านนั่งปะชุนจีวรที่ขาดวิ่น ใจนั้นนึกถึงการภาวนาอยู่
ตลอดเวลา อยากรีบปะชุนให้เสร็จเร็วๆ เพื่อจะได้ไปภาวนาต่อ
ขณะนั้นเองหลวงปู่กินรีเดินผ่านมา สังเกตเห็นอาการของพระหนุ่ม
จึงพูดขึ้นมาว่า
“ท่านชา จะรีบร้อนไปท�ำไมเล่า”
“ผมอยากให้เสร็จเร็วๆ ครับหลวงปู่”
“เสร็จแล้วท่านจะท�ำอะไรล่ะ”
“จะไปท�ำอันนั้นอีก”
“ถ้าเสร็จอันนั้นแล้ว ท่านจะท�ำอะไรอีกล่ะ”
“ผมก็จะท�ำอย่างอื่นอีก”
“เมื่อท�ำอย่างอื่นเสร็จแล้ว ท่านจะไปท�ำอะไรอีกเล่า”
เมื่อเห็นว่า ใจของหลวงพ่อชา ไม่ได้อยู่กับงานที่ก�ำลังท�ำ  แต่คิดถึง
งานชิ้นอื่นๆ ที่อยู่ข้างหน้า และรีบร้อนจะท�ำให้เสร็จไวๆ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อ
ไปภาวนาต่อ
หลวงปู่กินรีจึงเตือนว่า...
“ท่านชา ท่านรู้ไหม นั่งเย็บผ้าผืนนี้ก็ภาวนาได้ ท่านดูจิตตัวเองสิว่า
เป็นอย่างไร แล้วก็แก้ไขมัน ท่านจะรีบร้อนไปท�ำไมเล่า ท�ำอย่างนี้เสียหาย
หมด ความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัว ท่านยังไม่รู้เรื่องของตนอีก”
ค�ำพูดของหลวงปูก่ นิ รี กระตุกใจของหลวงพ่อชาอย่างแรง ท�ำให้ทา่ น
ได้สติ และ เกิดความเข้าใจชัดเจนว่า...
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ท�ำอะไร ก็ภาวนาได้ทั้งนั้น ขอให้หมั่นดูใจของตน
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
http://seniorclub.swu.ac.th
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นี้เป็นบทเรียนที่ประทับใจท่านมาก และถือเป็นหลักปฏิบัติของท่าน
ตลอดมา
เมื่อท่านไปตั้งส�ำนักปฏิบัติธรรมที่หนองป่าพง จึงท�ำให้มีกิจกรรม
หลายๆ อย่าง และมีเรื่องเล่าว่า ตอนนั้นหลวงพ่อชาอายุมากแล้ว มีเด็ก
หนุ่มมาถามท่านว่า...ท�ำไมพระจึงไม่นั่งสมาธิ
พอหลวงพ่อชาได้ฟงั น�ำ้ เสียงแล้วรูว้ า่ ไม่ได้ถามเพราะต้องการค�ำตอบ
ที่แท้จริง ท่านจึงตอบว่า
“นั่งอย่างเดียวมันถ่ายไม่ออกว่ะ จะนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ มันต้อง
ปฏิบัติ กับการท�ำงานด้วย” และท่านก็บอกว่า...
- การปฏิบตั ธิ รรมมันต้องมาดูกายและใจ ไม่วา่ ท�ำอะไร ต้องให้รทู้ นั
กายและใจ ท�ำงานก่อสร้างก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ อันนี้ส�ำคัญมาก
เดีย๋ วนีน้ กั ปฏิบตั ธิ รรมจ�ำนวนมากคิดอย่างเดียวว่า เวลาปฏิบตั ธิ รรม
จะต้องเข้าวัด จะต้องหลบลี้หนี้หน้าผู้คน โดยไม่คิดว่า... การอยู่ที่ไหนก็
ปฏิบตั ธิ รรมได้ อยูบ่ นท้องถนน รถติดก็กำ� หนดลมหายใจไปด้วย หรือ เวลา
เจอไฟแดง หงุดหงิดขึ้นมา...ก็ปฏิบัติธรรมได้
ถามว่าเวลารถติด ท�ำไมถึงหงุดหงิด
นั่นก็เพราะใจมันไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางแล้ว ใจมันอยู่ข้างหน้า
แล้ว... ใจไม่อยู่กับปัจจุบัน จึงกลัวไปไม่ทัน กลัวไม่ทันประชุม เป็นต้น
ดังนั้น ให้พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จะตามลมหายใจด้วยก็ได้
การปฏิบตั ธิ รรมก็คอื ติดไฟแดงท�ำอย่างไรจะไม่หงุดหงิด ท�ำอย่างไร
เวลาถูกต่อว่าจะไม่หงุดหงิด เวลาเสียเงินจะไม่โมโห เวลาเงินหายก็หายแต่
เงิน แต่ใจไม่หาย ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ก็เรียกว่า...ปฏิบัติธรรมแล้ว!
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เล่า
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บอกเล่าเก้าสิบ : 9 ความโชคดี
"แก่" ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ถ้าโชคดี ชีวิตก็มีความสุขได้
1. เมื่ออายุขึ้นเลข 50 ให้ยิ้มรับกับความยาวนาน ที่มีชีวิตมาได้ถึง
ขนาดนี้ พร้อมอ้าแขนรับวัยเกษียณ ในอีก 10 ปีข้างหน้า
2. เมื่ออายุ 55 ปี ให้รีบส�ำรวจเงินทองทรัพย์สิน ที่มีทั้งหมดของเรา
(ความจริงต้องส�ำรวจมาเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้) ว่าเรามีอะไรบ้าง จะแบ่งให้
ใครบ้าง และจะมีเหลือให้ตัวเองไว้ใช้จ่าย ไปจนอายุเท่าได้เท่าไร
3. เมื่ออายุ 60 ปี จงภูมิใจที่เราได้เดินมาถึงเส้นชัยของชีวิตการ
ท�ำงาน ที่เหลือต่อจากนี้ ถือเป็นรางวัลของชีวิต ที่มีโปรโมชั่น มาให้เรา
ใช้ เราท�ำเป็นระยะๆ ถ้ายังมีงานให้ท�ำ ก็ท�ำต่อไป แต่ต้องไม่สมบุกสมบัน
เหมือนตอนหนุ่มสาว
4. เมือ่ อายุ 65 ปี ถ้ายังตื่นเช้ามาออกก�ำลังเบาๆ ได้ ท�ำงานที่เรารัก
ได้บา้ ง ออกจากบ้านไปกินของอร่อยได้ ไปพบปะเพือ่ นฝูงเฮฮากันได้ นับว่า
ชีวิตนี้ สุดยอดแล้ว
5. อายุเข้าวัย 70 ปี ค�่ำคืนนอนหลับ ตื่นเช้าขึ้นมา ลุกเดินไปเข้า
ห้องน�้ำได้เอง ไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมกันฉี่ราด ออกเดินเบาๆ รอบบ้าน หรือสวน
สาธารณะได้ ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงได้บ้าง กินของอร่อยได้ ไม่มีโรคประจ�ำ
ตัวชนิดรุนแรง นับเป็นบุญวาสนาแล้ว
6. เมื่ออายุ 75 ปี นอนหลับกลางคืนได้สนิท นอนหลับกลางวันได้
บ้างพอควรชีวิตไม่เป็นภาระกับใครไม่ต้องนอนติดเตียง ยังท�ำงานอดิเรก
ทีร่ กั ได้บา้ ง ออกไปเทีย่ วนอกบ้านใกล้ๆ ได้บา้ งนับว่า ชีวติ ก�ำลังได้รบั รางวัล
แล้ว
http://seniorclub.swu.ac.th
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7. เมื่ออายุครบ 80 ปี ชีวิตยังพอช่วยตัวเองได้ เดินเองได้กินเองได้
ล้มตัวลงนอนเองได้ ลุกขึ้นนั่งเองได้ อาบน�้ำ  แต่งตัวเองได้ กิน และรู้รส
ของความอร่อยได้นับว่า มีบุญวาสนาแล้วล่ะ ชีวิตนี้
8. เมื่ออายุ 85 ปี ถ้ายังมีชีวิตที่ลุกนั่งได้ เดินเองได้กินเองได้ ท�ำ
อะไรให้ตัวเองได้เดินถือไม้เท้าเองได้ ชีวิตไม่เป็นภาระลูกหลานมากเกินไป
นับว่า ชีวิตนี้ใช้มาเกินความคุ้มค่าแล้ว ที่เหลือ ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ที่เป็น
สิ่งสิริมงคลให้กับลูกหลานแล้ว
9. ถ้าอายุเดินทางมาถึง 90 ปี แล้วยังพอลุกยืนด้วยสองขาตัวเองได้
ตักข้าวกินเองได้ พูดรู้เรื่องได้ฟังได้ยิน มองเห็นได้ หายใจเองได้ ชีวิต และ
ลมหายใจทีเ่ หลือต่อแต่นี้ คุม้ เกินคุม้ แล้วล่ะครับส�ำหรับความเป็นมนุษย์ ที่
ได้เกิดมายืนบนโลกใบนี้
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20 ค�ำพูด
20 ค�ำพูดสอนใจของสุดยอด 20 ปราชญ์จีน ที่ไม่มีวันล้าสมัย
1. ซุนวู
"ชมคนด้วยวาจา... มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ ท�ำร้ายคน
ด้วยวาจา... สาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ.."
2. ฮั่วหลัวเกิง
"คนอืน่ ช่วยเรา... เราจะจ�ำไว้ชวั่ ชีวติ เราช่วยคนอืน่ ... จงอย่าจ�ำใส่ใจ"
3. ปันกู้
"น�้ำใสสะอาดเกินไป... ย่อมไร้ซึ่งมัจฉา คนที่เข้มงวดเกินไป... ย่อม
ไร้ซึ่งบริวาร"
4. หลี่ต้าเจา"
"ความไม่พอใจ... ความกลัดกลุ้มหงุดหงิด ควรจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เรา
ฮึดสู้มากยิ่งขึ้น ไม่ควรเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราท้อแท้... ห่อเหี่ยวยอมจ�ำนนต่อ
อุปสรรค ..."
5. ปาจิน
"ในชีวิตของเรา... มิตรภาพเปรียบเสมือนโคมส่องสว่างดวงหนึ่ง...
ซึ่งสาดส่อง จิตวิญญาณของเราให้สว่างไสว ท�ำให้ชีวิตของเรามีแสงสีอัน
งดงาม.."
6. หยางว่านหลี่
"ตัวสกปรกก็คิดจะอาบน�้ำ เท้าสกปรกก็คิดจะล้างเท้า แต่ใจสกปรก
กลับไม่คิดที่จะช�ำระใจ..."
http://seniorclub.swu.ac.th
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กลัว"

7. หูหลินอี้
"สุขสบายเกินไป... เส้นสายก็พลอยหย่อนยาน จิตใจก็พลอยขลาด

8. ซุนซือเหมี่ยว
"พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย... ถ้าสี่อย่างนี้น้อย ก็ใกล้
จะเป็นเซียนแล้ว"
9. ลู่ซู
"คนทีเ่ ชือ่ มัน่ ในตนเองมากเกินไป... เป็นคนทีโ่ ดดเดีย่ วอ้างว้างทีส่ ดุ !"
10. ฟังเสี้ยวหยู
"ไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเย่อหยิ่งอวดดี..ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอ คือ
คนที่ดีพอ..ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้ว คือ ผู้ที่ดีไม่พอ"
11. จางจื้อซิน
"ต้องกล้าที่จะมองความจริง.. แม้ว่าความจริงอาจจะท�ำให้เรา
เจ็บปวดมากๆ"
12. ซุนยาง
"ความอิจฉา... เป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ ความระแวงสงสัย... เป็น
ศัตรูตัวร้ายกาจของความรัก ความรัก... ถ้าปราศจากความซื่อสัตย์จริงใจ
ต่อกันเสียแล้ว ก็ไม่อาจเชื่อถือซึ่งกันและกันได้"
13. เจิงจิ้นเสียนเหวิน
"ใช้จิตใจที่ชอบต�ำหนิผู้อื่น... มาต�ำหนิตัวเอง...ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัย
ตัวเอง...ให้อภัยผู้อื่น.."
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14. ก่วนจ้ง
"ขี้เกียจแล้วยังฟุ่มเฟือย... ย่อมยากจน ขยันและประหยัด... ย่อม
ร�่ำรวย.."
15. ขงเบ้ง
"สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง ชนะแต่ไม่ล�ำพอง ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที
เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น.."
16. หลี่ปุ๊เหว่ย
"..ก่อนที่จะเอาชนะคนอื่น..จักต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อน ก่อน
ที่จะว่าคนอื่น... ควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อน ก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่น...
ควรจะรู้จักตัวเองเสียก่อน.."
17. เล่าจื๊อ
"ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด... ผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ..."
18. ขงจื๊อ
"สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ... จงอย่าท�ำกับคนอื่น.."
19. ซือหม่าเชียน
"คนที่ท�ำได้อาจไม่พูด... คนที่พูดได้อาจท�ำไม่ได้.!!"
20. ซือหม่าเชียน
"คนเราหนีไม่พ้นความตาย... แต่ความหมายการตายนั้น ไม่เหมือน
กัน..บ้างมีค่าหนักกว่าขุนเขา..บ้างไร้ค่าเบากว่าขนนก..."

http://seniorclub.swu.ac.th
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12 ประตูพระบรมมหาราชวัง
อัศจรรย์ !! 12 ประตูพระบรมมหาราชวัง อ่านชื่อปกติว่าไพเราะ
อ่านย้อนหลังยิ่งหยดย้อยกว่า
เกร็ดความรู้ที่ประชาชน พสกนิกรชาวไทย  สามารถภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อีกประการหนึ่งก็คือ ชื่อของประตูชั้นนอก  ซึ่ง
อยูต่ ามแนวก�ำแพงพระบรมมหาราชวัง 12 ประตูใหญ่นนั้ นอกจากจะมีชอื่
คล้องจองกันทัง้ 12 ประตู แล้ว เวลาอ่านย้อนจากประตูสดุ ท้ายมากประตู
แรก และสลับอ่านชื่อจากหลังมาหน้า ก็ยิ่งมีความไพเราะเป็นที่อัศจรรย์
ยิ่งกว่า โดยเรียงล�ำดับดังนี้
1. ประตูวิมานเทเวศร์
2. ประตูวิเศษไชยศรี
3. ประตูมณีนพรัตน์
4. ประตูสวัสดิโสภา
5. ประตูเทวาพิทักษ์
6. ประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์
20
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7. ประตูวิจิตรบรรจง
8. ประตูอนงคารักษ์
9. ประตูพิทักษ์บวร
10. ประตูสุนทรทิศา
11. ประตูเทวาภิรมย์
12. ประตูอุดมสุดารักษ์
และเมื่ออ่านหลังย้อนขึ้น โดยอ่านสลับชื่อหน้าหลัง เรียงล�ำดับดังนี้
12. สุดารักษ์-อุดม
11. ภิรมย์-เทวา
10. ทิศา-สุนทร
9. บวร-พิทักษ์
8. คารักษ์-อนง
7. บรรจง-วิจิตร
6. ไชยสิทธิ์-ศักดิ์
5. พิทักษ์-เทวา
4. โสภา-สวัสดิ
3. นพรัตน์-มณี
2. ไชยศรี-วิเศษ
1. เทเวศร์-วิมาน
ทั้งนี้หากต้องการชมสถานที่จริงเพื่อซึมซับความงดงามของแต่ละ
ประตู สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้
https://www.tnews.co.th/social/322967
http://seniorclub.swu.ac.th
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คังจินา
อัฟกานิสถาน : gangina / Kangina คังจินา วิธีถนอมอาหาร
คังจินา เก็บองุ่นได้นาน 6 เดือน - 1 ปี องุ่นสดใหม่ อยู่เสมอ
อัฟกานิสถาน เป็นพืน้ ทีแ่ รกๆ ในการปลูกองุน่ จากการส�ำรวจ 2000 ปี
ก่อนคริสตกาล คนที่นี่นิยมปลูก และบริโภคองุ่นตั้งแต่โบราณ การปลูก
ที่น่าทึ่งแล้ว
การเก็บรักษาน่าทึ่งกว่า  ก่อนหน้าพวกเขาใช้วิธีฝังดิน หรือ แช่น�้ำ
เย็นจัดในช่วงฤดูหนาวเพื่อรักษาองุ่น แต่ผลไม้ของพวกเขาเน่าเสียภายใน
ไม่กี่สัปดาห์ การจะถนอมอาหารไว้บริโภคช่วงฤดูหนาวนั้นยากล�ำบาก
จนชาวโบราณค้นพบวิธเี ก็บรักษาแบบ คังจินา ใช้ ฟาง ดินเหนียว เป็นส่วนผสม
หลัก โดยหล่อ ปั้น ขึ้นรูปเป็นถ้วย ตากแดดให้ถ้วยแห้ง น�ำถ้วย 2 ใบ
มาประกบกัน (คล้ายแฮมเบอร์เกอร์) และใช้ดินเหนียวอุดตามรอยประกบ
ห้ามให้อากาศเข้า 1 คังจินา เก็บองุ่นได้ 1 กิโลกรัม เก็บรักษาในห้อง
ใต้ดินของบ้าน หรือที่ไม่มีแสงแดด เก็บได้นาน 6-12 เดือนหรือมากกว่า
คังจินา ปัจจุบันยังนิยมใช้  ในชนบท เพราะเคลื่อนย้ายง่าย พกพา
ไปในทีต่ า่ งๆ หรือเป็นสตรีทฟูด๊ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมิ ผลไม้จากภูมปิ ญ
ั ญาที่
น่าทึ่ง
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ชะตาชีวิตแปรเปลี่ยนได้
คุณหลีเ่ ป็นพ่อค้าอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ วันนีร้ ะหว่างทีเ่ ดินอยูใ่ นตลาด
ได้มีซินแสหมอดูเข้ามาทักว่า "ปีนี้คุณอายุ 40 แล้ว และก็ยังไม่มีลูกหลาน
เลยใช่ไหม" คุณหลีร่ สู้ กึ แปลกใจ จึงหันไปตอบว่า "ใช่ครับ แม่นจริงซินแส"
ซินแสพูดต่อไปว่า "แม่นแค่นี้ยังไม่พอ คุณต้องระวังตัวให้จงดี เกรงว่าคุณ
จะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ไม่เกินตุลาคมปีน"ี้ ซินแสเตือนด้วยความหวังดีตอ่ ไปว่า "คุณ
ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่า" คุณหลีต่ กใจ แต่กเ็ ชือ่
ครึ่งไม่เชื่อครึ่ง พอสอบถามเพื่อนฝูงและชาวบ้านแถวนั้น จึงรู้ว่าซินแสคน
นี้ไม่ธรรมดา การท�ำนายทายทักมักจะแม่นจนชาวบ้านนับถือมาก
คุณหลีค่ ดิ หนักอยูห่ ลายวัน สุดท้ายก็ตดั สินใจว่าน่าจะเตรียมการอะไร
ไว้บา้ งตามทีซ่ นิ แสแนะน�ำ แกจึงออกเดินทางไปต่างถิน่ เพือ่ ตามเก็บหนีส้ นิ ที่
ลูกค้าติดค้างกันไว้ในช่วงท�ำการค้า หลังเก็บหนีส้ นิ ส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วก็
เตรียมเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางเจอฝนตกหนักตลอดทาง จนสุดท้าย
น�้ำท่วมถนนหนทางจนเดินทางต่อไปไม่ไหว แกจึงหาโรงเตี๊ยมพักระหว่าง
ทาง
หลังกินข้าวเย็นเสร็จ แกก็ออกไปเดินยืดเส้นยืดสายละแวกโรงเตี๊ยม
ก็พอดีเห็นผูห้ ญิงคนหนึง่ กระโดดลงไปในแม่นำ�้ ต่อหน้าต่อตาเพือ่ ฆ่าตัวตาย
แกตกใจมากรีบตะโกนบอกว่า "มีผหู้ ญิงกระโดดน�ำ 
้ ใครก็ได้ชว่ ยชีวติ เธอที
ใครช่วยได้มารับเงินรางวัลไป 20 ต�ำลึง" ในยุคนั้นเงินจ�ำนวนนี้ไม่ใช่เงิน
จ�ำนวนเล็กน้อย แม้น�้ำในแม่น�้ำจะเชี่ยวกรากแค่ไหน แต่ก็มีคนรีบกระโดด
ลงไปช่วย แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถูกช่วยขี้นมาจนส�ำเร็จ แน่นอนที่สุด เงิน
รางวัล 20 ต�ำลึงก็ถูกจ่ายให้คนช่วยทันที
http://seniorclub.swu.ac.th

23

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2565

คุณหลี่หันไปถามผู้หญิงว่า "อายุก็ยังไม่เยอะ ท�ำไมจึงคิดสั้น ถ้าช่วย
ไม่ทนั ก็คงตายไปแล้ว" ผูห้ ญิงเล่าทัง้ น�ำ้ ตาว่า "ทีบ่ า้ นขัดสนจนไม่มขี า้ วสาร
จะกรอกหม้อ ค่าเช่าที่นาก็ถึงเวลาต้องจ่ายค่าเช่าแล้ว สุดท้ายก็เลยน�ำเอา
หมูที่เลี้ยงไว้เพียงตัวเดียวไปขายที่ตลาด โชคร้ายที่เงินที่ขายได้ดันเป็นเงิน
ปลอมทั้งหมด สามีที่บ้านก็มีนิสัยมุทะลุดุดันไม่ยอมฟังเหตุผล ดิฉันไม่มี
ทางออก เลยคิดฆ่าตัวตายให้มันจบๆ กันไป" คุณหลี่ถามว่าขายหมูไปได้
เงินเท่าไหร่ พอรู้จ�ำนวนแล้วแกก็ควักเงินอีกเท่าตัวมอบให้ผู้หญิงไป "น�ำ
เงินกลับไปตัง้ หลักใหม่ หนีส้ นิ ไปจ่ายให้เรียบร้อย ทีเ่ หลือก็จดั การให้ดเี พือ่
ชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่าเดิม" ผู้หญิงก้มรับเงินจ�ำนวนนั้นด้วยคราบน�้ำตา
เมือ่ กลับถึงบ้าน ผูห้ ญิงเล่าเรือ่ งทัง้ หมดให้สามีฟงั แต่สามีไม่เชือ่ เด็ด
ขาด แน่ใจว่าภรรยาต้องเล่นไม่ซื่อกับแก แกบอกว่า "ยังมีคนดีขนาดนี้บน
โลกใบนี้อีกหรือ ต่อให้เธออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ออกเงินจ้างคนงมเธอขึ้น
มาจากน�ำ 
้ แล้วยังให้เงินก้อนโตมาอีก มันต้องมีอะไรซ่อนเร้นแน่นอน" เรือ่ ง
ท�ำท่าจะบานปลายไม่จบง่ายๆ สุดท้ายบังคับให้เมียพาไปพบผู้ชายคนนั้น
เมียจ�ำใจต้องท�ำตาม
เมื่อทั้งสองมาถึงโรงเตี๊ยม ซึ่งก็เป็นเวลาดึกมากแล้ว เมื่อทราบเบอร์
ห้องแล้ว ผู้หญิงก็ไปเคาะประตู ในขณะนั้นคุณหลีไ่ ด้หลับไปแล้ว พอได้ยิน
เสียงเคาะประตูเลยตะโกนถามว่า "ใคร" ผู้หญิงตอบว่า "ดิฉันเองค่ะ คน
ทีค่ ณ
ุ ช่วยชีวติ ไว้เมือ่ ตอนเย็น ดิฉนั รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจ จึงอยากมาขอบคุณ
เป็นทางการอีกครั้ง" คุณหลี่รีบตอบว่า "ไม่ได้เด็ดขาด เป็นสาวเป็นนาง
ดึกดื่นเที่ยงคืนมาเคาะประตูห้องแบบนี้ได้ไง ถ้ามีธุระอะไร พรุ่งนี้ค่อยพา
สามีมาพบพร้อมกันดีกว่า"
เมื่อสามีของผู้หญิงได้ยินเช่นนั้น รู้แน่ว่านี่คือสุภาพบุรุษผู้มีเมตตา
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จิตเป็นเลิศอย่างแท้จริง จึงรีบตะโกนบอกไปว่า "เถ้าแก่ครับ ผมกับ
ภรรยามาพร้อมกันอยูห่ น้าห้องเถ้าแก่แล้วครับ ขอพวกเราได้มโี อกาสกราบ
ขอบพระคุณบุญคุณอันมหันต์ครั้งนี้อีกสักครั้งนะครับ"
เมื่อคุณหลี่ได้ยินดังนั้น จึงได้รีบลุกจากเตียง เดินไปหยิบเสื้อคลุมมา
ใส่แล้วเดินตรงไปเปิดประตู วินาทีที่ประตูถูกเปิดออก ก�ำแพงห้องที่อยู่
ด้านหลังก็พังทะลายลงมาทันที สาเหตุคงเพราะฝนตกติดต่อกันมาหลาย
วัน ก�ำแพงปูนคงอมน�้ำและแบกน�้ำหนักไม่ไหว พร้อมฐานก�ำแพงก็อาจไม่
แข็งแรงพอ ท�ำให้กำ� แพงห้องด้านนัน้ พังครืนลงมาทับเตียงนอนพอดิบพอดี
เมื่อคุณหลี่หันไปเห็นก็ตกใจแทบช็อก นี่ถ้าแกไม่ลุกจากเตียงมาเปิดประตู
ห้อง ป่านนี้คงกลายเป็นผีเฝ้าโรงเตี๊ยมไปแล้ว
เมือ่ เหตุการณ์ผา่ นไป น�ำ้ ลดจนผูค้ นกลับมาสัญจรได้แล้ว คุณหลีเ่ ดิน
ทางกลับบ้านด้วยความสบายใจ ระหว่างทางได้เจอซินแสท่านนั้นอีกโดย
บังเอิญ ซินแสเข้ามาทักว่า "คุณไปท�ำบุญท�ำกุศลเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรมา
หรือเปล่า ท�ำไมหน้าตาอิม่ บุญราศีจบั จนกลายเป็นคนละคนไปเลย" คุณหลี่
ตอบไปว่า "ก็ไม่มีอะไรมากมายนักหรอก เล็กๆ น้อยๆ ตามประสามนุษย์
ที่ดีที่เขาควรจะท�ำกัน" แต่ซินแสยืนกรานว่า "ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อย
ธรรมดาสามัญแน่นอน คุณรอดแล้วด้วยน�้ำใจของคุณเอง ดีใจด้วยจริงๆ"
นับจากวันนัน้ มา ไม่มเี รือ่ งเลวร้ายเกิดขึน้ กับชีวติ คุณหลีอ่ กี เลย ธุรกิจ
การค้าและชีวิตครอบครัวล้วนราบรื่นไปหมด แถมแกยังมีอายุอยู่เกินร้อย
แล้วยังมีลูกหลานถึงสิบเอ็ดคนในบั้นปลายของชีวิต
ค�ำสอนจีนโบราณสอนไว้ว่า
คนทีท่ ำ� แต่ความดีงาม แม้สขุ อาจจะยังมาไม่ถงึ แต่ทกุ ข์โศกก็หนีหา่ ง
หายไปแล้ว
http://seniorclub.swu.ac.th
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ส่วนคนทีท่ ำ� แต่ความชัว่ ร้าย แม้ความอาบัตอิ าจจะยังไม่มาเยือน แต่
สุขที่ควรจะได้ก็ห่างหายจากไปไกลโขแล้ว
“ขจรศักดิ์”
แปลและเรียบเรียง
จากเรื่องเล่าโบราณของจีน

26

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2565

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/พนักงาน ปี 2565
ข้าราชการ
1. รศ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา
2. รศ. ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
3. นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี

คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ส�ำนักหอสมุดกลาง

ลูกจ้างประจ�ำ
1. นางสาวยุภา ตฤณธารารัตน์
2. นายอ�ำพล ตรีนิมิตร
3. นายสุระพล สุภาชล
4. นางวันเพ็ญ เทศน์ดี
5. นางธัณย์จิรา จิรโชตินิภัทธิ์

คณะพลศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. ผศ. ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล
2. ผศ. ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
3. ผศ. ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
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4. นางฉัตรพร ปุณะศิริ
5. อ. ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
6. อ. ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
7. ผศ. ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
8. อ. พัชรีวรรณ คุณชื่น
9. ผศ. ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
10. อ. โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
11. อ. ณัฐกร นาราษฎร์
12. ผศ. พัทยา การะเจดีย์
13. นางสมบูรณ์ เรือนทอง
14. อ. ปราโมทย์ แขกระจ่าง
15. อ. จินตนา นักบุญ
16. รศ. ดร.วนิดา ไตรพาณิชย์กุล
17. ผศ. ดร.พูลพล ผดุงชัยโชติ
18. รศ. ดร.บุษบา ปันยารชุน
19. ผศ. ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย
20. ผศ. ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพ
21. ศ. ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
22. ผศ. วิชิต ลีละศิธร
23. นายชรินทร์ อนันต์
24. นายสุรินทร์ นาคศรี
25. นางทิพาพร วรรณศิลปิน
26. นายบุญธรรม ทรงพินิจ
27. นางพรรณา มนัสทวี
28. นายด�ำรงค์ พูลด�ำริห์
29. ผศ. ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
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คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ผศ. ดร.รุจี ศรีสมบัติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ. เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ. ดร.นันทนา อรุณฤกษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
นางวรรณี สุขละมูล
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ. ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์
รศ. ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา ส�ำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
นางอ�ำพัน เลี้ยงเจริญ
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางสาววรรณี พิมพ์ชัยกุล
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางค�ำนึง พ่วงปิ่นเพชร์
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางสาวรัชนี นพจิราพงษ์
ส�ำนักงานอธิการบดี
นายวสันติ ฤทธิ์รอด
ส�ำนักงานอธิการบดี
นายเฟี้ยม เขียวงาม
ส�ำนักงานอธิการบดี
นายชาติชาย ทองแก้ว
ส�ำนักงานอธิการบดี
ผศ. ดร.ประทีป จินงี่
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รศ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
นางสาวสุพินยา ศรีกุล
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นางสมพิศ พรวิริยกุล
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นางมัณฑนา เจริญแพทย์
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
ส�ำนักคอมพิวเตอร์
ผศ. ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
คณะกายภาพบ�ำบัด
นายสุรธี เกิดสินธุ์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นางประทุม สวัสดี      สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
นางสาวสมพร เกตุงาม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางณปภา น้อยแก้ว
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวสมใจ ธนันประภัสร์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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นางพิชามญชุ์ หิรัญฐานุพงศ์
นางสาวอาริยา โกมารกุล ณ นคร
นายสุรพล พุ่มพฤกษ์
อ. ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก
นางสาวสุวรรณา เวิ่นทอง
นายแพทย์ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล
อ. เทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศ์พร
นางภิตินันท์ สอนแสง
นางพวงเพ็ญ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
นางสาวอริยา ข�ำสอาด
นายบัณฑิต นวมดี
นางสาวธัญชนก เฟื่องวุฒิ
นางบุษบา ปิ่นสุวรรณ
นางอมราพร องอาจอิทธิชัย
นางอ้อย ดวงศรี
นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์สวัสดิ์กุล
นางวัชรี ส่งศิริ
นางสุนีย์ นาคมั่น
นางเฉลารักษ์ ดอนพุดซา
นางกมนทรรศน์ พัฒนะ
นางฉวีวรรณ ดาวฤกษ์
นางดวงใจ ชัชวรัตน์
นางสาวอุมาพร สีผึ้ง
นางจ�ำเรียง สุขขี
นายส�ำราญ ค�ำมี
นางพจณีย์ นามชุ่ม

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

นางสาวสุภาพร สุดจิตต์
นางอ�ำไพ โคตะนนท์
นางสาวกุหลาบ สายรัตนี
นางสุวาณี ภางค์สอาด  
นายสมคิด จันทมงคล
นางสาวจันทร์จรัส  ทองสุข  
ผศ. ดร.ดนุลดา จามจุรี  

http://seniorclub.swu.ac.th

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ชมรมฯ สว มศว ขอต้อนรับ
น้อมค�ำนับรับน้องใหม่วัยเกษียณฯ
ขอขอบคุณคนดีที่พากเพียร
มุ่งแต่งานจนเกษียณฯ ด้วยวัยงาม
ขอจงมารื่นเริงบันเทิงกิจ
กับมวลมิตรน้อยใหญ่น่าใฝ่หา
กิจกรรมมีให้ท�ำนอนเนื่องมา
ให้ชื่นตาสุขใจไม่เว้นวาย
ขอจงมีความสุขกับชมรมฯ
ให้รื่นรมย์สมหวังดั่งใจหมาย
ให้สดชื่นระรื่นจิตทั้งใจกาย
แล้วพบกันตามนัดหมายจากใจจริง
รศ. สุภา ปานเจริญ ประพันธ์
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