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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 0-8130-0255-8
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. มาลี  โทณานนท์
โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 0-8148-9550-1
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 0-2258-4002-3 โทร. 0-8771-0982-1
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 0-8175-5982-3
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสาร 0-2260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว
ศ. พิเศษอารี สุทธิพันธ์ ข้าราชการบ�ำนาญ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำ
ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และจะเข้า
รั บ พระราชทานโล่ พ ร้ อ มเหรี ย ญเชิ ด ชู เ กี ย รติ จ าก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศิลปินแห่งชาติ
24 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอร่วมแสดงความยินดี
เป็นอย่างยิ่ง
ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว มอบ
รางวัลคุณภาพ ประจ�ำปีการศึกษา 2554 แก่อาจารย์ที่ได้รับต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ 11 คน และรางวัลคุณภาพแก่คณะกับหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินระดับดีมากที่มีคะแนนพัฒนาการสูง คณะและหน่วยงานที่มีผล
การประเมินดีมาก ได้แก่ 1) คณะแพทยศาสตร์ 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศึกษา 3) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
5) คณะวิทยาศาสตร์ 6) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 7) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 8) ส�ำนักคอมพิวเตอร์
9) ส�ำนักหอสมุดกลาง และ 10) ส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และหน่วยงานที่มีคะแนนพัฒนาการสูงกว่าเดิม ได้แก่ 1) วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย 2) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 3) คณะพลศึกษา
ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ไปร่วม
แสดงความยินดีที่ ปปช. ครบรอบการสถาปนาปีที่ 14 และแจ้งว่า มศว ขอ
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ร่วมสนับสนุนการท�ำงานของ ปปช. ในการลงโทษคนไม่ดี และขอให้ ปปช.
ได้กรุณาสนับสนุนให้คนดีที่ตั้งใจท�ำงานโดยซื่อสัตย์สุจริต เพื่อส่วนรวม
จะได้มีโอกาสท�ำงานสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ต่อไป
ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว เป็นผู้น�ำ
“ลดตัวตนคน มศว” เนื่องในวันสุขาโลกหรือวันห้องน�้ำโลก “ส้วมโลก”
นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดีมากซึ่งมีชื่อว่า “ล้างห้องน�้ำ เพื่อสุขภาพ
ลดตัวตนคน มศว” เนื่องจากห้องน�้ำเป็นสถานที่ส�ำคัญต่อชีวิตผู้คน
ทุกเพศทุกวัย และเพือ่ สุขลักษณะอนามัยทีด่ ี จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องกระตุน้ ให้
ผู้คนรู้จักใช้ห้องน�้ำให้ถูกสุขลักษณะและถูกสุขอนามัย เพราะห้องน�้ำเป็น
แหล่งเพาะเชือ้ โรคหลากหลาย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นมากทีจ่ ะต้องก�ำจัด
เชื้อโรคร้ายเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปด้วยการท�ำความสะอาดห้องน�้ำอยู่เสมอ
มศว จัดพิมพ์หนังสือ สุ จิ ปุ ลิ ขึ้นใน พ.ศ. 2555 เรื่อง รู้อดีต
เพื่อเข้าใจปัจจุบัน เขียนโดย รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์ มีการน�ำเสนอ
เนื้อหาภายในเล่มเป็นสามกลุ่ม คือ 1) โลกของเรา มุ่งที่โลกตะวันตก
เฉพาะคริสต์ศตวรรษที่ 15 และการฟื้นฟูศิลปวิทยา 2) บ้านเมือง
ของเรา เน้นที่ลายพระหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 3) สถาบันของ
เรา เน้นผู้มีคุณูปการ 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และ
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ผู้สนใจติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข่าวชมรมฯ
ศ. สุพจน์ ชะนะมา ข้าราชการบ�ำนาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปัจจุบันอายุ 86 ปี พักอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่ง
ความระลึกถึงมายังคณาจารย์ มศว ทุกคน เนื่องในวาระวันครูปี 2556
นี้ และได้อวยพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และประสบความ
สุขสวัสดีทั่วกัน
วันที่ 3 มกราคม 2556 ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีได้มอบเงินให้กับชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นเงิน 5,000 บาท และร่วม
รับประทานอาหารกลางวันกับคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ เนือ่ งในโอกาส
ปีใหม่ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังที่ได้
น�ำลงในจดหมายข่าวในคอลัมน์ “สังคมในแวดวง มศว “ ทุกเดือน ซึ่งใน
โอกาสนีป้ ระธานฯได้กล่าวขอบคุณท่านอธิการบดีใน 3 ประเด็น ได้แก่ การ
อนุญาตให้ผู้เกษียณอายุราชการแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญน�ำรถเข้ามา
ท�ำภารกิจต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวกและไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าจอดรถ
การให้ความอนุเคราะห์ในการพิมพ์จดหมายข่าวของชมรมโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายใด ๆ การให้ใช้ห้องประชุมสภา 1 และสถานที่อื่น ๆ ในการจัด
กิจกรรมของชมรมฯ มาโดยตลอด และจะพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นสถานที่ท�ำงานของชมรมฯ อีกด้วย ทั้งนี้
ขอขอบคุณท่านอธิการบดีแทนสมาชิกทั้ง 712 คน มา ณ โอกาสนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการบ�ำนาญและอาจารย์ปจั จุบนั ของ มศว
เป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.
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2556 ดังนี้ รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา เป็นกรรมการด�ำเนินงานและประธาน
กลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี อ. วินัย ภู่ระหงษ์ กรรมการ
กลุ่มหนังสือนวนิยาย ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล กรรมการกลุ่มหนังสือรวม
เรื่องสั้น รศ. วรรณี ศิริสุนทร กรรมการกลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก 3 5 ปี ผศ. เกษร เจริญรักษ์ รศ. กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ ผศ. จินดา
จ�ำเริญ อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการกลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ
6 - 11 ปี ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์ กรรมการกลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็ก
วัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ�ำหน่ายไปรษณียบัตร
อวยพรปีใหม่ เพือ่ หารายได้ซอื้ เครือ่ งมือแพทย์ให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศ พลอากาศเอก
วินัย เปล่งวิทยา รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม จัดท�ำโครงการ “สวัสดีปใี หม่ ร้อยใจไทย แด่ผเู้ สียสละ”
สนับสนุนโครงการเสียสละ เพือ่ ผูเ้ สียสละโดยจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรอวยพร
ปีใหม่ 2556 จ�ำนวน 5 ล้านฉบับ จ�ำหน่ายราคาฉบับละ 10 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อน�ำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์และ
เครือ่ งมือแพทย์ให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และอีกส่วนหนึง่ จะน�ำไปบ�ำรุง
ขวัญและก�ำลังใจให้เจ้าหน้าที่พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
แนวชายแดน และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ทุพพลภาพ จากการปฏิบตั หิ น้าที่ ส่วน
ไปรษณียบัตรที่ประชาชนส่งมาทั้งหมด จะน�ำมาจับรางวัลเพื่อมอบให้แก่
ผูโ้ ชคดี มูลค่ารวมประมาณ 2 ล้านบาท และมอบเงินรายได้ให้โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 จากนั้นจะน�ำไปรษณียบัตร
และถุงของขวัญไปมอบแก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวชายแดนทัว่ ประเทศ และ
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ผูบ้ าดเจ็บจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป
ตารางการจับของรางวัล มีดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 30 รางวัล มูลค่า
ประมาณ 600,000 บาท ของรางวัล ได้แก่ Smart Phone, Tablet และ
สร้อยคอทองค�ำ
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 จ�ำนวน 30 รางวัล มูลค่า
ประมาณ 600,000 บาท ของรางวัล ได้แก่ Smart Phone, Tablet และ
สร้อยคอทองค�ำ
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2556 จ�ำนวน 40 รางวัล มูลค่า
ประมาณ 2,000,000 บาท ของรางวัล ได้แก่ รถยนต์ Smart Phone,
Tablet และสร้อยคอทองค�ำ
นอกจากนีผ้ โู้ ชคดี จ�ำนวน 100 ท่าน จะได้เดินทางไปเยีย่ มเจ้าหน้าที่
พลเรือน และทหารตามแนวชายแดนทั่วประเทศ
ในการนี้ ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้ช่วยซื้อไปรษณียบัตรอวยพร
ปีใหม่ เป็นเงิน 5,000 บาท โดยน�ำเงินของชมรมซื้อไปรษณียบัตรเป็นเงิน
1,000 บาท คณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมซื้ออีกเป็นเงิน
4,000 บาท ขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้ร่วมกัน
ชมรม ผู้สูงอายุ มศว ขอขอบคุณ รศ. ชาตรี เมืองนาโพธิ์ ที่
กรุณาส่งบทความเรือ่ ง “จนกว่าจะพบกันใหม่” มาลงให้พวกเราได้อา่ นกัน
ในฉบับนี้
การประชุมสามัญประจ�ำปี ของชมรมผู้สูงอายุ มศว เมื่อวันที่
10 มกราคม 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 คน มีการบรรยายพิเศษ
โดย นพ. ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ เรื่อง “สื่ออย่างไร กับวัยที่แตกต่าง”
http://oldclub.swu.ac.th
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ซึ่งฝ่ายวิชาการจะสรุปการบรรยายในจดหมายข่าวเดือน มีนาคม ต่อไป
และได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ใหม่ ซึ่งหมดวาระลง
ผลการเลือกตั้งได้ประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดเดิม
ชมรมฯ ขอขอบคุณ คุณทรงยศ ขันบุตรศรี ผู้ดูแล website
ของชมรมผูส้ งู อายุ มศว ได้ปรับเปลีย่ นการเข้าถึงจดหมายข่าวในแต่ละเดือน
ให้สะดวกขึ้น สมาชิกชมรม ฯ ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ website :
http://oldclub.swu.ac.th
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ก�ำหนดการจัดทัศนศึกษา 2 โปรแกรม
ดังนี้
- ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พัทยาหรรษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
ดูรายละเอียดที่หน้า 27
- ดอยอินทนนท์ - เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2556
ดูรายละเอียดที่หน้า 29
ผศ.เกษร ผดุงรศ ขณะนี้ได้ย้ายไปรักษาตัวอยู่ที่ The Senior
Nursing Home ถนนรัชดาภิเษก ซอย 44 กทม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด ประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2556 ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
(3 เดือน) คือ 1) เงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ร้อยละ 1.50 ต่อปี 2) เงิน
ฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ร้อยละ 3 ต่อปี 3) เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000
บาทร้อยละ 3.25 ต่อปี 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ตลอดปี) คือ
1) เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ร้อยละ 3.25 ต่อปี 2) เงินฝากตั้งแต่
1,000,000 บาท ร้อยละ 3.50 ต่อปี และ 3) เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000
บาท ร้อยละ 4.00 ต่อปี ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556
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ผศ. มานี ทองกุม อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มศว
ถึงแก่อนิจกรรม ญาติตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
บางเขน และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ
วรวิหาร บางเขน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ชมรมผู้สูงอายุ ฯ
ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้
อ. นิกร จันทศร ข้าราชการบ�ำนาญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2556 ญาติตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล
ที่วัดมหาวงษ์ (ติดกับโรงเรียนนายเรือ) และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น. ชมรมผู้สูงอายุ ฯ
ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. รศ. วัญญา วิศาลาภรณ์			
3. อ. อัธยา ภาดานุพงศ์				
5. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ				
7. ผศ. ดร. นันทนา วงศ์อินทร์		
9. อ. สมพร ต่อประดิษฐ์				
11. ผศ. พัวพรรณ เหล่าวานิชย์		
13. รศ. วรรณี โสมประยูร			
15. คุณประยงค์ - คุณติ๋ว วินิจวงษ์

1,000
1,000
500
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง
6. อ. อ�ำนวย คเชนทร์เดชา
8. รศ. นิภา แนวบุญเนียร
10. รศ. สมัย เหล่าวานิชย์
12. ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง
14. อ. ยุวดี วันโณ
16. อ. เตือนใจ เฉลิมกิจ		

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมผู้สูงอายุ มศว (ตลอดชีพ)
คุณวารุณี อัศวโภคิน

เที่ยวยุโรปตะวันออกช่วงสงกรานต์ปีนี้
ด่วน ! สมาชิกผู้สนใจทัศนศึกษา 8 วัน 5 คืน “ชมดินแดนแห่งความสวยงาม
และโรแมนติก” เช็คโกสโลวาเกีย-ออสเตรีย-ฮังการี โทร. 086 176 2244
http://oldclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์
อัญเชิญเทพ โปรยมาลา คราวันเกิด
ประสาทสรรค์ ให้ท่าน สุขใจกาย			
สุขภาพ กล้าแกร่ง แรงแข็งขัน		
ให้โชคดี มากมีมิตร เนืองนิจไป			

น�ำพรเลิศ ประเสริฐสม ฤดีหมาย
ทุกข์มลาย หายซึมโศก ไร้โรคภัย

ฉวีวรรณ พรรณผ่อง มองสดใส
อายุขัย ยืนยาวนาน สราญเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

1. รศ. ดร.สกล พงศกร			 2. คุณศรียา สุดสาย
3. อ. ทรงศรี เฮงสุนทร			 4. รศ. นิภา แนวบุญเนียร
5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์		 6. อ. วรดี สิรพิทูร
7. ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล		 8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช
9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน
11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข			 12. อ. มารศรี ตันติวงศ์
13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ		 14. อ. ประยูร สะสม
15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 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. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์		 24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ		 26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย
27. คุณศศิน ปิณฑะดิษ			 28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ		
30. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
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31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.

คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ		 32. ผศ. ทัศนีย์ ศิวายพราหมณ์
รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่		 34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์
อ. สมบัติ เทศน้อย			 36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช		 38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
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. ผศ. วิรัช วิหครัตน์
รศ. ดร. อารี พันธ์มณี		 52. ผศ. พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง
รศ. ประณต เค้าฉิม			 54. ผศ. วัลลดา สุขมาก
ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง			 56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ
ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย

บอกเล่าเก้าสิบ : ไปประชุมสรุปผลงาน ปี 55 ที่สุโขทัย
รศ. บุษกร เพชรวิวรรธน์

1

		 ปีนคี้ ณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุ มศว ก�ำหนดการประชุมประจ�ำ
เดือนธันวาคม และการประชุมสรุปผลงานประจ�ำปี 2555 (รวม 2 รายการ
ประชุม) ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2555 ที่สถาบันการพลศึกษา
1 ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
http://oldclub.swu.ac.th
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(สพล) วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยท่านรองอธิการบดี ว่าทีร่ อ้ ยเอก
ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป ท่านรับเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ จัดที่พัก
อาหาร พร้อมทัง้ รสบัสของ สพล สุโขทัย มารับ - ส่ง คณะกรรมการชมรมฯ
จากกรุงเทพฯ - สุโขทัย ทั้งไปและกลับ งานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา
วิสุทธิสิน ท่านเป็นผู้ประสานงานตลอดรายการ คณะกรรมการชมรมฯ
ขอขอบคุณผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ณฐั ยา วิสทุ ธิสนิ ดร. เทียนชัย ทองวินชิ ศิลป
และบุคลากรของ สพล สุโขทัย เป็นอย่างมาก
คณะกรรมการทีเ่ ดินทางไปร่วมประชุม มีดงั นี้ ทีป่ รึกษา รศ. ดร. ชมพันธุ์
กุญชร ณ อยุธยา ประธาน ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ รองประธาน ผศ. มาลี
โทณานนท์ ผศ. สุพิน ทองธานี ฝ่ายวิชาการ รศ. เฉลียวศรี พิบูลชล
อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน ฝ่ายปฏิคม รศ. โมรี
ชื่นส�ำราญ ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์ รศ. บุญทิวา อภิสิงห์ ผศ. พัชรา
สุทธิส�ำแดง ฝ่ายนันทนาการ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ. ณัฐยา
วิสุทธิสิน รศ. ดร. ธวัช บุรีรักษ์ คุณทัศนา ทองภักดี ผศ. วัลลีพันธุ์
สถิตยุทธการ รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง ฝ่ายสถานที่ อ. พวงผกา คงอุทยั กุล
ผศ. ถวิลวงศ์ บุญหงส์ คุณอัครเดช อุดมชัชวาล ฝ่ายอาหาร ผศ. ระวีวรรณ
พันธ์พานิช อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์ รศ. สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์
คุณจ�ำรูญ เลียบใย ฝ่ายการเงิน คุณกฤษณา สุนันทเกษม ผศ. เกษร
เจริญรักษ์ อ. พัธนี โชติกเสถียร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รศ. เฉลียว พันธุส์ ดี า
ผศ. รัชนี ลาชโรจน์ อ. สุจิตต์ รักษ์เผ่า อ. อัธยา ภาดานุพงศ์ คุณอรุณี
สินสันธิเทศ ฝ่ายเลขานุการ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ คุณลักขณา แซ่ลู้
คุณอุมาพร นาคะวัจนะ และมีสมาชิกทีส่ มัครเป็นกรรมการชุดใหม่ (ปี 2556)
เข้าร่วมประชุมอีก 3 ท่าน คือ รศ. ปราณี วานิชเจริญธรรม อ. ดร. พรรณี
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และ อ. ดร. มนัส บุญประกอบ
วันที่ 8 ธันวาคม 2555
เวลา 6.30 น. ได้ฤกษ์งามยามดี คณะกรรมการออกเดินทางจาก มศว
มุ่งสู่จังหวัดสุโขทัย เดินทางได้ไม่นาน ก็เจอภาวะรถติด กว่าจะถึง สพล
สุโขทัย ก็เกือบบ่าย 2 โมง จึงยังไม่มกี ารเข้าทีพ่ กั ให้ทกุ คนเข้าห้องอาหาร
เพื่อรับประทานอาหารมื้อกลางวัน (บ่าย) เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย และ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย อิ่มแล้ว ก็เดินออกจาก
ห้องอาหาร ย้ายไปเข้าห้องประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ผศ. นงนารถ
เป็นประธานการประชุม ประชุมเสร็จก็เย็นพอดี กรรมการจึงแยกย้ายกัน
ไปขนกระเป๋าเข้าห้องพัก โดยมีนกั ศึกษาจาก สพล มาช่วยยกไปวางทีห่ น้า
ห้องของแต่ละท่านเรียบร้อย ช่วงนี้ให้เวลาประมาณ 15 นาที เสร็จแล้ว
ให้ทุกคนลงมาขึ้นรถไปชม Light and Sound ที่อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย (ที่จริงได้ดู Light ซึ่งเปิดไว้ตามจุดต่าง ๆ ส่วน Sound ให้พากษ์
กันเอง) คณะเราได้นั่งรถรางชมบรรยากาศของอุทยานยามค�่ำคืน ท�ำให้
รู้สึกประหนึ่งว่า ได้ย้อนเวลากลับไปอดีต อากาศก็เย็นสบาย นั่งรถรางชม
อุทยานฯ แล้ว ก็ขึ้นรถบัสกลับมารับประทานอาหารมื้อเย็น (ค�่ำ) ที่
สถาบันฯ
วันที่ 9 ธันวาคม 2555
เวลา 8.00 น. ท่านรองฯ เทียนชัย พาคณะเดินทางไปสักการะ
พระแม่ย่าสุโขทัย ซึ่งท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้คณะเราได้ปิดทองพระ
แม่ยา่ องค์จริง ซึง่ บุคคลทัว่ ไปจะได้ปดิ ทองทีอ่ งค์จำ� ลองเท่านัน้ ขอขอบคุณ
อีกครั้ง
เมือ่ ได้สกั การะพระแม่ยา่ แล้ว ก็ปดิ ทอง ท�ำบุญ แลกเปลีย่ นวัตถุมงคล
http://oldclub.swu.ac.th
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เพื่อน�ำไปสักการะที่บ้าน และท�ำบุญปล่อยปลาที่แม่น�้ำยม หน้าศาลพระ
แม่ยา่ แล้วทุกคนมีสหี น้าอิม่ เอิบ ขึน้ รถ เดินทางไปสนามบินสุโขทัย ทีน่ เี่ ราได้
ขึน้ รถราง (ไม่ใช่ขนึ้ เครือ่ งบิน) ชมรอบบริเวณสนามบิน ซึง่ สวยงามมาก มีทงั้
สวนสัตว์ (หรือคอกเลี้ยงสัตว์หลายชนิด) สวนดอกไม้ (หรือแปลงดอกไม้
และสระบัวเล็ก ๆ) แวะซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ไปรับประทานและ
ฝากทางบ้าน เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปอ�ำเภอศรีสัชนาลัย ระหว่าง
เดินทางไปชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มรดกโลก ทุกคนได้รับ
แจกวุ้นรังนก เย็นชื่นใจ ฝีมือของ ผศ. เกษร เจริญรักษ์ ให้รับประทาน
คนละ 1 ถุง ขอขอบคุณมากค่ะ
หลังจากชมอุทยานฯ ศรีสัชนาลัย ก็เคลื่อนขบวนมาร้านก๋วยเตี๋ยว
เจ้าอร่อย เพือ่ รับประทานมือ้ กลางวัน คณะของเรานัง่ กันจนเต็มร้าน ต้องไป
หาเก้าอีม้ าเสริม บางคนเดินเข้าไปหาทีน่ งั่ ถึงในครัว เจ้าของร้านท�ำอาหาร
ให้คณะเราไม่ทัน ท่านรองฯ เทียนชัย ก็แปลงร่างเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยว
ช่วยเจ้าของร้านได้อย่างคล่องแคล่ว
ภาคบ่าย คณะได้แวะชมผ้าทอง และผ้าโบราณของเมืองสุโขทัย
ทีค่ ณ
ุ สาธรจัดแสดงไว้ หลังจากฟังการบรรยายแล้ว ก็ชว่ ยกันอุดหนุนสินค้า
กันอย่างสนุกสนาน เปรมปรีด์ ทัง้ คนขายและคนซือ้ ซึง่ หอบหิว้ ถุงขึน้ รถอย่าง
สบายใจ เพราะตัว (กระเป๋าสตางค์) เบาไปเยอะ
โปรแกรมสุดท้ายของวันนี้ คือการไปท�ำบุญไหว้พระ ที่เมืองบางขลัง
ซึ่งเป็นเมืองโบราณอยู่ที่อ�ำเภอสวรรคโลก คณะได้รวบรวมปัจจัยท�ำบุญ
ถวายวัดไป 7 พันกว่าบาท และสมาชิกหลายท่านได้ทำ� บุญกระเบือ้ งหลังคา
และท�ำบุญแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลด้วย เมื่อท�ำบุญไหว้พระ และเดินชม
บริเวณวัดแล้วก็เดินทางกลับที่พัก
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ส�ำหรับอาหารค�ำ่ วันนี้ เจ้าภาพได้จดั เตรียมไว้อย่างพรักพร้อม มีทงั้
ข้าว น�้ำพริก ปลาทู ปลาแดดเดียว ผักลวก ผักสด และขนมจีนกับแกง
เขียวหวาน รับประทานอาหารอิ่มแล้ว ผศ. นงนารถ ประธานชมรมฯ
กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (ซึ่ง ผศ. มาลี ได้ช่วยจัดเตรียมมา)
ให้ทาง สพล สุโขทัย รายการต่อไป รศ. ดร. ชาญวิทย์ ก็จัดคิวให้นักร้อง
กิตติมศักดิ์ได้ขึ้นเวทีร้องเพลง มีทั้งร้องเดี่ยว ร้องคู่ และร้องหมู่ ให้สมาชิก
ได้รบั ความส�ำราญบานใจ เพลงดังทีส่ ดุ คือ เพลงต้นตระกูลไทย ขับร้องน�ำ
โดย รศ. สาลี (หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ) และมีนกั ร้องหมูต่ ามขึน้ มาจนเต็ม
เวทีอีกประมาณ 14 คน แถมด้วย ผศ. ถวิลวงศ์ ท่านเต้นประกอบเพลง
นีด้ ว้ ยจังหวะมาร์ชทัง้ แกว่งแขน ย�ำ่ เท้า จนเวทีแทบพัง คนชมก็หวั เราะกัน
อย่างสนุกสนานที่สุด คืนนี้จบลงด้วยเพลงดึกแล้วคุณขา และเพลงขอพบ
ในฝัน โดย ผศ. วัลลีพันธุ์ ... ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 10 ธันวาคม 2555
เวลา 8.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้ว ก็อ�ำลา สพล สุโขทัย
เดินทางมุง่ ตรงสูจ่ งั หวัดพิษณุโลก เพือ่ กราบสักการะพระพุทธชินราช หลัง
จากท�ำบุญและไหว้พระ ก็รวมพลขึน้ รถบัสออกเดินทางจากวัดมาประมาณ
5 นาที ก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา คณะเราได้นั่งห้อยขาไม่กี่คน (เพราะ
มีกลุ่มอื่นนั่งห้อยขากันเต็มไปหมด) ที่เหลือจึงต้องนั่งพับขาแทน เป็นการ
รับประทานอาหารกลางวันอีกบรรยากาศหนึ่ง
หลังจากห้อยขา พับขา แล้ว ก็ลุกขึ้นยืดขา เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ขากลับนี้ยังมีของแจกให้รับประทานเป็นมื้อบ่าย คือซาลาเปาจากสุโขทัย
และมื้อเย็นเป็นข้าวเหนียว 2 แบบ (ข้าวเหนียวด�ำและขาว) หน้าหมูฝอย
และหมูกระเทียม ห่อด้วยใบตอง แจกคนละ 1 ห่อ ซึง่ เป็นข้าวเหนียวหมูที่
http://oldclub.swu.ac.th
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อร่อยมากจนถึงมากที่สุด (รายการนี้ต้องยกนิ้วให้ ผศ. ณัฐยา เพราะท่าน
ได้ตื่นไปซื้อที่ตลาดสุโขทัยแต่เช้ามืด ขอขอบคุณเป็นที่สุด)
ระหว่างการเดินทางกลับนี้ มีการแวะให้เข้าห้องน�้ำ และซื้อของฝาก
ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้รถไม่ค่อยติด ท�ำให้กลับถึงจุดหมายปลายทาง
เร็วกว่าก�ำหนดถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง ทุกคนกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อม
กับประทับความทรงจ�ำที่ดีกับไมตรีจิต จาก สพล และการจัดกิจกรรม
ตลอดการเดินทาง 3 วัน ของ รศ. ดร. ชาญวิทย์ (หัวหน้าฝ่ายทัศนศึกษา)
ท�ำให้กรรมการหลายท่าน ลดอายุไปคนละหลายสิบปี ถ้าฟังแต่เสียง ดูแต่
บรรยากาศ จะไม่มใี ครทราบเลยว่านีค่ อื ชมรมผูส้ งู อายุ ซึง่ ความประทับใจนี้
จะอยู่ในความทรงจ�ำตลอดไป ... สวัสดี

จนกว่าจะพบกันใหม่
รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์

2

		 มีการกล่าวกันว่า การลาจากเป็นความเศร้าที่แสนหวาน (sweet
sorrow) ผมจึงมีความประสงค์จะกล่าวค�ำอ�ำลาต่อสมาชิกในครอบครัว
ญาติสนิท มิตรสหาย และผูท้ เี่ คารพรักใคร่นบั ถือทัง้ หลายก่อนจาก เพราะ
ความเศร้าที่แสนหวาน เป็นความรู้สึกที่อ่อนละเอียดละเมียดละไม ช่วย
กล่อมจิตใจของเราให้อ่อนโยนละมุมละไมได้ดีมาก แต่การจากไปโดยไม่
ทราบก�ำหนดล่วงหน้า ในคราวนี้คงไม่มีโอกาสจะกล่าวอ�ำลาแต่อย่างใด
2 อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ขณะนี้ผมยังมีชีวิตอยู่ครับ
แต่ขอแจกให้อ่านกันก่อน” (ยังมีภาคผนวกอีก 2 ตอน ในเดือนถัดๆ ไป)

14

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2556

โปรดอภัยให้ผมด้วยเถิด ที่ต้องจากไปโดยไม่ได้สั่งลา
		 ใจของผมขอกล่าวว่า ...
						จนกว่าจะพบกันใหม่
				 ชาติหน้าไม่ว่าชาติไหน
				 หากเกิดใหม่ดังใจฝัน
				 ขอได้ประสบพบกัน ... ทุกชาติไป
ผมคิดผมฝันเสมอว่า เราจากกันก็เพื่อเจอ คงไม่ใช่ผมคนเดียวที่
คิดฝันเช่นนี้ บทกวีจาก “ล�ำน�ำเพลงชีวิต” ของท่านรพินทรนาถ ฐากูร
(Rabindranath Tagore) จินตกวีเอก ชาวเอเชียคนแรกทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบล
ก็บรรยายความฝันอันเดียวกันไว้ว่า ...

“วันคืนแห่งฤดูใบไม้ผลิที่ ผ่านกรายเข้ามา ค่อย ๆ ล่วงลับไปวันแล้ววันเล่า
เดือนเพ็ญทีส่ าดทอยามค�ำ่ คืน คล้อยลับไปกับขอบฟ้าเมือ่ ค่อนรุง่ ในคืนต่อไป
จันทร์เจ้าก็จักมาเยือนอีกครา มวลบุปผาที่แห้งเฉาร่วงหล่นเมื่อฤดูกาล
หมุนเวียนไป ย่อมกลับมาชูชอ่ ไสวอีกเหมือนเดิม ตัวฉันเองก็อปุ มาดังฤดูกาล
นะที่รัก ที่ฉันจากไป ก็เพียงเพื่อจะได้หวนคืนมาหาเธออีกครั้ง”

การจากไปของผมคราวนี้ ก็เพียงเพือ่ จะได้หวนคืนมาหาท่านทัง้ หลาย
อีกครั้ง ในชาติหน้า ภพหน้า ไม่ว่าชาติไหน หรือว่าจะอีกนานสักเท่าใด
ก็ตาม การจากไปของผม จึงไม่ใช่การจากกันชั่วนิรันดรอย่างที่กล่าวกัน
การทีพ่ วกเราได้เกิดมาในโลกมนุษย์ในชาตินี้ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีค่ วรแก่
การยินดีอย่างยิง่ เพราะโอกาสทีจ่ ะเกิดมาเป็นคนมีนอ้ ยมาก ท่านว่าน้อยๆ
พอกับโอกาสทีเ่ ต่าซึง่ ก�ำลังด�ำผุดขึน้ เหนือน�ำ้ แล้วบังเอิญเอาหัวสอดเข้าไป
ในบ่วงเล็กๆ ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทร ความน่ายินดีที่ส�ำคัญยิ่ง
อีกประการหนึง่ คือ คนเราเป็นสัตว์ทสี่ ามารถพัฒนาตนเองไปสูค่ วามดีงาม
อันล�ำ้ เลิศได้ และสามารถพัฒนาให้สงู ยิง่ ๆขึน้ ไปเหนือความดีงามทัง้ ปวงได้
http://oldclub.swu.ac.th
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อีกด้วย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ตรัสถึงบางเรื่อง
บางราวของชีวิตคนเราไว้ว่า

		 “ ... ชีวติ นีน้ อ้ ยนัก แต่ชวี ติ นีส้ ำ� คัญนัก เป็นหัวเลีย้ วหัวต่อ เป็นทางแยก
จะสูงไปต�่ำไป จะไปดีไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น พึงส�ำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด ...”

ขอท่านทัง้ หลาย จงภูมใิ จ พอใจเสียเถิด ทีไ่ ด้เกิดมาเป็นคนทีเ่ ลือก
ทางเดินของตนเองได้ ชาติกอ่ นๆ เราคงได้ประกอบกรรมท�ำดีไว้มากทีเดียว
เราเกิดมาไม่ใช่ดว้ ยโชคชะตาราศี หรือมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั ใดดลบันดาล
แต่เราเกิดมาจากกรรมที่ท�ำไว้ในชาติก่อนๆ และกฎธรรมชาติ โดยมีธาตุ
ดิน น�้ำ ไฟ และลม มาประชุมปรุงแต่งร่วมกันเป็นรูปเป็นร่างกาย มีจิต
วิญญาณมาอาศัยครอง ท�ำให้เกิดมีการรับรู้ การมีความรูส้ กึ การมีความจ�ำ
ได้หมายรู้ (รวมความรู้สึกสมปฤดี) และมีการคิดปรุงแต่ง ชีวิตของเราจึง
ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 2 ประการ คือ กายและจิต (body and mind)
ที่ภาษาพระเรียกว่ารูปและนาม ทั้งสองส่วนท�ำงานร่วมกัน แบบ “จิตเป็น
นายกายเป็นบ่าว” นั่นคือการกระท�ำทุกอย่างของกาย (รวมวาจา) มีจุด
เริ่มต้นอยู่ที่จิตคิด เปรียบเสมือนจิตเป็นตัวคิดแล้วสั่งให้กายกระท�ำ ชีวิต
เมื่อเกิดมาแล้วก็เดินทางจากเวลาหนึ่งไปสู่อีกเวลาหนึ่ง โดยมีการปรุงแต่ง
เปลี่ยนแปรตลอดเวลา เดินทางย่างเข้าสู่ ความแก่ ความเจ็บ และความ
ตายในที่สุดเหมือนกันหมด ชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเอง
เพราะชีวติ เกิดมา ด�ำรงอยู่ และดับไปตามการปรุงแต่งของธรรมชาติ
อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผมจึงคิดว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่าเกลียดน่ากลัวแต่
อย่างใด มันเป็นสิ่งธรรมดาสามัญของชีวิต ดั่งที่ศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่า
		
“วันคืนย่อมล่วงไป ชีวติ ย่อมหมดไป อายุของสัตว์ทงั้ หลายย่อมสิน้ ไป
ดุจน�้ำในล�ำธาร ย่อมเหือดแห้งไป ฉะนั้น”
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และความตายก็ใช่ว่า จะเป็นความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างเสียเมื่อไหร่
มันเป็นแต่เพียงความสิ้นสุดของชีวิตในชาตินี้เท่านั้นเอง หากยังไม่หมด
กิเลส ตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ตามกรรมที่ท�ำไว้ ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
ในชาติใหม่ และชีวติ ใหม่ในชาติใหม่ไปเรือ่ ยๆ อาจจะอีกหลายภพหลายชาติ
เป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสาร อันอาจจะยาวนานหลาย
อสงไขยแสนกัป (เวลาอันยาวนานเหลือคณานับ) หมดกิเลสหมดกรรมเมือ่
ใด จึงจะหยุดเกิดใหม่ สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด อันเป็นจุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา ท่านจึงสอนให้เราใช้สติปัญญา ฝึกพัฒนาจิตใจให้
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป ให้กิเลส (อันมี โลภะ โทสะ โมหะ เป็น
มูลเหตุ) เบาบางลงเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดไปในชาติใดชาติหนึ่ง ซึ่งอาจจะ
เป็นวันนี้หรือวันหน้าก็ได้
เวลานึกถึงความตาย ผมชอบจินตนาการถึงการออกเดินทางไปสู่
ภพใหม่ชาติใหม่ ในจักรวาลอันเวิ้งว้าง กว้างไกล ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นฝันที่
บรรเจิดเหลือเกิน ในความเป็นจริงจะได้ท่องจักรวาลหรือไม่ก็ตาม การ
ตายซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในชาติใหม่ ก็จะท�ำให้เราได้เดินทางท่อง
ชาติใหม่ภพใหม่อยู่ดี น่าสนุกตื่นเต้นไม่น้อยเลย คิดอย่างนี้แล้ว ดูเหมือน
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะตาย แต่ในส่วนลึกของจิตใจคนเรา คงไม่ยินดีที่จะ
ตายกันมากนักกระมัง เพราะหลายคนยังไม่ได้คิด และแสวงหาความรู้
เรื่องความตายกันเลย เนื่องจากคิดว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรบ้าง หรือคิดว่า
เป็นเรื่องอวมงคลบ้าง ความตายเลยถูกปล่อยให้เป็นเรื่องด�ำมืด น่าสะพรึง
กลัว หลายคนจึงพยายามหลีกเลีย่ งความตาย บางคนถึงกับพยายามขัดขืน
และฝืนสู้ ไม่ยอมปล่อยให้สังขารร่วงลับดับไปตามกฎธรรมชาติ ขอท่านทั้ง
หลายอย่าได้แม้แต่คดิ ทีจ่ ะสูก้ บั กฎธรรมชาติเลยครับ อันเรือ่ งความตายนัน้
http://oldclub.swu.ac.th
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เห็นทีเราจะต้องปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเอง ท�ำใจให้ยอมรับอย่างหน้าชื่น
ตาบานเสียเถอะครับว่า เราต้องตายแน่ ๆ จะตายแก่ ตายหนุ่ม ตายเช้า
ตายสาย ตายบ่าย ตายค�่ำ ก็ได้ทั้งนั้น จะตายเมื่อใดไม่มีใครรู้ล่วงหน้า
ดังภาษิตของชาวพุทธทิเบต ที่พระไพศาล วิสาโล ยกมา ให้ฟังว่า
		
“ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่า อะไรจะมาถึงก่อน”
โคลงสี่สุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ก็กล่าวไว้
นัยเดียวกันว่า
			 “เห็นหน้ากันเมื่อเช้า		
			 สายยังสุขอยู่สบาย			
			 บ่ายยังรื่นชื่นกาย			
			 เย็นอยู่หยอกหลานด้วย		

สายตาย
บ่ายม้วย
เย็นดับ ชีพนา
ค�่ำม้วยดับสูญ”

เพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงความตายให้บ่อยๆ และเตรียมตัวเตรียมใจให้
พร้อมเสมอ
ในเรื่องความตาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ทรงมีพระราชด�ำรัสว่า
		
“ระลึกถึงความตาย วันละ 3 ครั้ง ชีวิตมีสุข มีอภัย มีให้”

ซึ่ ง เป็ น ค� ำ สอนที่ มี ค วามหมายล�้ ำ ลึ ก และมี ค ่ า ยิ่ ง นอกจากนี้ แ ล้ ว
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
องค์ปัจจุบัน และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย เช่น ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ ท่าน ป.อ. ปยุตฺโต ท่านไพศาล วิสาโล ท่าน ว. วชิรเมธี
ฯลฯ ล้วนแต่สอนให้เราเจริญมรณานุสติ ให้นึกถึงความตายและให้เตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนตาย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ใช้ค�ำว่า “หัดตายก่อนตาย”
และท่านพุทธทาส ใช้ค�ำว่า “ตายเสีย ก่อนตาย” ทุกท่านสอนให้เราหัด
ปล่อยวางความยึดถือความเป็นตัวตนของตน (ตัวกูของกู) นั่นคือให้ใช้สติ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปัญญาฝึกพัฒนาให้ความรูส้ กึ ว่ามีตวั ตนของตนเจือจางไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่
หายไป ตายไป ก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง หากใครผู้ใดสามารถ
ปล่อยวางความยึดถือดังกล่าวได้ เขาผู้นั้นก็จะยินดีและพร้อมที่จะ “ตาย
อย่างสงบ” “ตายอย่างรื่นรมย์” (ตามค�ำของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต) และตาย
อย่างสง่างาม สมกับเป็นธรรมดาสามัญของความตาย
		 ก่อนจะพูดถึงการใช้สติปัญญา ฝึกฝนตนเองให้ค่อยๆ ปล่อยวาง
ยึดมั่นถือมั่นดังกล่าว ผมขออีกสักครั้งเถอะที่จะยกบทกวีจาก “คีตัญชลี”
(Gitanjali ผลงานรางวัลโนเบล) ของท่านรพินทรนาถ ฐากูร ชาวฮินดูผู้ที่
เคารพนับถือพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่ง บทกวีกล่าวว่า
“เมื่อฉันจะไปจากที่นี่ ขอกล่าวค�ำสุดท้ายดังนี้ว่า สิ่งที่ฉันได้ประสบที่นี้
ไม่มีอะไรจะเทียบเท่า
ฉันได้ลิ้มรสหวานแห่งน�้ำเกษรดอกบัว ที่เบ่งบานในห้วงสมุทร แห่ง
แสงสว่างนี้และก็ได้รับความเอิบอิ่ม ขอให้นี่เป็นค�ำอ�ำลาของฉัน
ฉันได้ด�ำเนินบทบาทของฉันบนเวทีมหึมา มีรูปนับไม่ถ้วนนี้แล้ว และ
ณ ที่นี้เอง ฉันได้เห็นภาวะที่ไร้รูป
ทัง้ ร่างกายและแขนขาของฉันสัน่ สะท้าน ปีติ เพราะสัมผัสกับสิง่ นี้ อันมี
ภาวะเหนือสัมผัส และถ้าวาระสุดท้ายจะต้องมาถึง ก็ขอให้มันมา ขอให้นี่เป็น
ค�ำอ�ำลาของฉัน”

บทกวีข้างบนนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเผชิญวาระสุดท้าย
อย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะชีวิตที่ผ่านมาได้ประสบสัมผัสความดีงามอัน
ประเสริฐ ที่มีคุณค่าสูงล�้ำต่อชีวิตแล้ว ในสายตาชาวพุทธอย่างผม ผมคิด
ว่าคนทีฝ่ กึ ตนพัฒนาตน บ�ำเพ็ญกุศลอย่างถึงพร้อมแล้ว ย่อมจะเผชิญวาระ
สุดท้ายของชีวิตอย่างห้าวหาญและสง่างามเสมอ
เพือ่ จะได้สมั ผัสความรูส้ กึ ห้าวหาญ และสง่างามอย่างทีพ่ ดู มานี้ ผมใคร่
ขออัญเชิญบางส่วนของพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
http://oldclub.swu.ac.th
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(จากค�ำเขียนบอกเล่าของ ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม) ที่ทรงประพันธ์ถวาย
ก�ำลังพระทัย และปลอบประโลม ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.
2426 ขณะทรงท้อแท้พระทัย และทุกข์ระทมโทมนัสทีจ่ ะทรงรักษาแผ่นดิน
บรรพบุรุษไว้ไม่ได้ ความว่า
“ขอให้ตายตาหลับ
		 เกิดมาประสบภาร

ด้วยชื่อนับว่าชายชาญ
ธุระได้บ�ำเพ็ญท�ำ”

การใช้สติปญ
ั ญา (ทัง้ สติและปัญญา) ฝึกการปล่อยวาง ความยึดมัน่
ถือมั่นความเป็นตัวตนของตน พร้อมทั้งฝึกฝนตน พัฒนาตนให้ได้ประสบ
สัมผัสความดีงามทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงยิง่ ต่อชีวติ นัน้ ทุกคนท�ำได้ โดยการฝึกปฏิบตั ิ
พัฒนาตน ตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระโอวาทปาฏิโมกข์ ที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานไว้ในที่ประชุมจาตุรงคสันนิบาต
เมื่อวันเพ็ญเดือนสาม หลังจากตรัสรู้ได้ 9 เดือน ณ พระเวฬุวันวิหาร
(วัดพุทธแห่งแรกของโลก) กรุงราชคฤห์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
1. การไม่ทำ� ความชัว่ ทัง้ ปวง หรือการไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง (สพฺพปาปสฺส
อกรณํ)
2. การท�ำความดีให้ถึงพร้อม หรือการบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
(กุสลสฺสูปสมฺปทา)
3. การท�ำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ (สจิตฺตปริโยทปนํ)
ซึ่งพระท่านน�ำมาเรียงร้อยด้วยถ้วยค�ำที่สละสลวยไว้ว่า
		 หนึ่งไม่ท�ำความชั่วที่มัวหมอง
		 สองพร้อมท�ำความดีทวีผล
		 สามท�ำจิตให้ผ่องใสโสภณ

การฝึกปฏิบัติพัฒนาตน ตามหลัก 3 ประการนี้ (หรือตามหลักค�ำ
สอนอื่นใดก็ตาม) เราต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปัญญา ศีลเป็นรากฐานของการปฏิบตั ธิ รรมทัง้ ปวง เพราะศีลเป็นเครือ่ ง
สร้างสภาวะความเป็นปกติให้แก่จติ ใจของเรา ศีลเป็นเสมือนฉนวนป้องกัน
การไหลมากระทบจิตของกระแสอกุศลธรรม เมื่อจิตอยู่ในสภาวะปรกติ
การปฏิบตั พิ ฒ
ั นาจึงจะก้าวหน้าไปสูค่ วามมีสมาธิและปัญญาได้ พูดถึงศีล
สมาธิ และปัญญาแล้ว หลายท่านคงนึกถึง บุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล
และภาวนา (การพัฒนา) ซึง่ เป็นเรือ่ งทีม่ สี ว่ นซ�ำ้ ซ้อนอยูม่ ากกับหลักปฏิบตั ิ
3 ประการ ของพระโอวาทปาฏิโมกข์
การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา) หรือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางที่เหมาะ
สมที่สุด มุ่งตรงที่สุดไปสู่เป้าประสงค์
ในมรรคมีองค์ 8 องค์ที่เป็น ศีล คือ ก. สัมมาวาจา (right speech)
ข. สัมมากัมมันตะ (right action) ค. สัมมาอาชีวะ (right livelihood)
องค์ที่เป็น สมาธิ คือ ก. สัมมาวายามะ (right effort) ข. สัมมาสติ
(right mindfulness) ค. สัมมาสมาธิ (right concentration)
องค์ที่เป็น ปัญญา คือ ก. สัมมาทิฏฐิ (right understanding)
ข. สัมมาสังกัปปะ (right thought)
การเดินตามทางสายกลางหรือตามมรรคมีองค์ 8 เพื่อฝึกปฏิบัติ
พัฒนาตนตามหลักปฏิบัติ 3 ประการ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
นี้ เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคน ต้องกระท�ำเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีงาม
และเพื่อบรรลุเป้าหมายอันประเสริฐที่เกิดมา ความดีงามอันล�้ำเลิศจะเกิด
ขึ้น ถ้าเราปฏิบัติพัฒนาจนถึงขีดสุดของทั้ง 3 ประการ นั่นคือการบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพานนั่นเอง ถ้าถึงระดับ
นี้ ความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนของตนจะมลายหายสิ้นไป กิเลส ซึ่ง
http://oldclub.swu.ac.th
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เป็นเครื่องเศร้าหมอง และเป็นมารร้ายจะพลอยหายไปหมดด้วย แต่ถ้าถึง
ระดับที่ต�่ำกว่านี้ เราก็จะได้ประสบสัมผัสความดีงามอันสูงส่ง ลดหลั่นกัน
ตามระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ ความรูส้ กึ ว่ามีตวั ตนของตนจะเจือจางหายไปบ้างตาม
สมควร กิเลสทั้งหลายก็เสื่อมคลายเบาบางลงด้วย ก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์
ผู้ประเสริฐด้วยการฝึกแล้ว (ท่าน ป.อ. ปยุตฺโต สอนไว้ว่า มนุษย์เป็น
สัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่) และถือได้ว่าเรา
ได้เตรียมพร้อมส�ำหรับวาระสุดท้ายอย่างดีแล้วด้วย
การละความชั่ว การท�ำความดี และการท�ำจิตใจให้ผ่องใส ตาม
พระโอวาทปาฏิโมกข์ทกี่ ล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องกระตือรือร้นรีบ
ท�ำทันที ไม่ปล่อยปละละเลยแม้แต่เสีย้ ววินาที ท�ำด้วยสติปญ
ั ญาและวิรยิ ะ
อุตสาหะยิ่งยวด เพื่อให้ทุกอย่างพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป จึงจะถือได้ว่า เป็นผู้ที่
ตัง้ อยูบ่ นความไม่ประมาท ตามพระปัจฉิมวาจาของสมเด็จพระตถาคตเจ้า
ที่ทรงกล่าวไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ใต้ร่มไม้สาละคู่ ณ สาลวัน
อุทยาน ของมัลลกษัตริย์ ทีเ่ มืองกุสนิ ารา ในวันเพ็ญเดือน 6 ขณะพระชนม์
ชีพครบ 80 ซึ่งมีความว่า
		 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอพูดกับเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย
		 มีความเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงยังความไม่ประมาท
		 ให้ถึงพร้อมเถิด”

สมเด็ จ พระบรมศาสดา ทรงสอนให้ เ ราด� ำ รงชี วิ ต ด้ ว ยความไม่
ประมาท ให้เรารู้จักใช้ทุกเวลานาที ทุกลมหายใจเข้าออก ให้เกิดความดี
งามอันประเสริฐแก่ตนเอง และสังคมมนุษย์ดงั ค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
ที่ว่า

		 “เราต้องรีบท�ำสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อชีวติ อย่างเร่งด่วนทีส่ ดุ เพราะความตาย
		 เป็นดังไฟที่ไหม้อยู่บนหัวของเราทุกคน”
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		 “ความเพียรเป็นกิจที่ต้องท�ำในวันนี้ ใครจะรู้ว่าความตายอาจมาถึง
		
ในวันพรุ่งนี้”

พูดถึงตอนนี้แล้ว นึกถึงค�ำของโอมาร์ คัยยัม ที่สังคมไทยน�ำมากล่าว
ถึงกันมากพอสมควร คือ
		 “Eat, drink, and be merry; for tomorrow we may die.”
		 “กิน ดื่ม และรื่นเริงให้เต็มที่ เพราะพรุ่งนี้เราอาจตาย”

ซึ่งเป็นค�ำพูดที่โอมาร์ คัยยัม พูดกระแทกกระทั้น ประชดประชัน
พวกมนุษย์ที่ไม่ฝึกฝนตนเอง เสมือนยุยงส่งให้ด�ำเนินชีวิตไปตามกระแส
กิเลส โดยไม่ต้องสร้างคุณค่าใดๆ ให้แก่ชีวิตตนเองหรือชาวโลก เป็นการ
เตือนสติอีกแบบหนึ่ง ให้ผู้คนได้คิดและท�ำในทางตรงข้ามกับสิ่งที่พูดนี้
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเวียนตายเวียนเกิดอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งควรพูด
ถึงในที่นี้ คือความเชื่อที่ว่า เมื่อตัวเราตาย ร่างกายดับ จิตของเราจะจุติ
ไปอุปบัติ หรือเข้าถึงชาติใหม่ ท�ำให้มีปฏิสนธิจิตในชาติใหม่อีกดวงหนึ่ง
ถึงแม้ว่าจุติจิตและปฏิสนธิจิต จะเป็นจิตคนละดวงก็ตาม แต่จิตทั้งสอง
ดวงนีย้ งั มีความสืบเนือ่ งกันอยู่ เปรียบเสมือนเอาพันธุข์ า้ วเมล็ดหนึง่ ไปปลูก
ก็จะได้ผลผลิตเป็นข้าวเมล็ดใหม่ เมล็ดข้าวทั้งเก่าและใหม่ จะมีความ
สืบเนื่องกันอยู่ โดยการเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์เดียวกัน จุติจิตและปฏิสนธิจิต
จะมีธรรมชาติเหมือนกันเฉกเช่น เมล็ดข้าวเก่าใหม่ โดยมีสงิ่ ทีฝ่ งั อยูใ่ นส่วน
ลึกของจิตเหมือนกัน และสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิต (ซึ่งเราเรียกว่ากรรม) อันนี้
เอง ที่เป็นเสมือนกระแสขับเคลื่อนจุติจิตไปสู่ปฏิสนธิจิต
ถ้ามีกุศลกรรมฝังอยู่ในจิตของชาตินี้มากกว่า หรือมีพลังมากกว่า
อกุศลกรรม จุติจิตก็จะไปสู่ปฏิสนธิจิตในสุคติภูมิ อันได้แก่ มนุษย์
(1 ระดับ) เทวดา (6 ระดับ) พรหม (20 ระดับ) ในทางตรงกันข้าม ถ้า
อกุศลกรรมมีมากกว่ากุศลกรรม ปฏิสนธิจิตที่สืบเนื่องของจุติจิตจะเกิดใน
http://oldclub.swu.ac.th
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ทุคติภูมิ (4 ระดับ) อันได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน
กรรมที่ฝังอยู่ในจิตของคนเรา มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ท่าน
จึงสอนให้เราละกรรมชั่ว บ�ำเพ็ญกรรมดี และท�ำใจให้ผ่องใสสะอาด
ปราศจากกิเลส เราละกรรมชั่วและท�ำกรรมดี เพื่อที่จะได้มีกรรมดีฝังอยู่
ในจิตมากกว่ากรรมชั่ว และเพื่อเสริมพละก�ำลังให้แก่กรรมดี เราควรใช้
อินทรีย์ 5 อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา ในการประกอบ
กรรมท�ำความดีตา่ งๆ ซึง่ จะท�ำให้กศุ ลกรรมมีพลังส่งผลมาก มากจนกระทัง่
อกุศลกรรมแทบหมดโอกาสส่งผล ชาวพุทธทีแ่ ท้ไม่ได้เกิดมาเพียงเพือ่ ชดใช้
กรรม หรือนอนรอผลจากกรรมเก่า โดยไม่จัดการอะไรเลย แต่เราเกิดมา
เพื่อฝึกศึกษา และพัฒนากรรม ดังที่กล่าวมา อย่างที่พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) สอนไว้ในหนังสือ “พุทธธรรม” ว่า
		 “การปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา คือการพัฒนากรรมให้เป็น
กุศลหรือดียิ่งๆ ขึ้น”

ขอท่านทั้งหลายจงละกรรมชั่ว เพื่อจะได้ไม่น�ำความสกปรกไปเก็บ
ไปฝังไว้ในจิตดวงนี้ แต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงบ�ำเพ็ญกุศลกรรม เพื่อจะได้
น�ำความดีงามอันประเสริฐเติมลงให้ลน้ ดวงจิตของเรา เพราะคนทีส่ นิ้ ใจใน
ขณะที่จิตเป็นกุศล จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ
เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ขอพูดถึงเรื่องกรรมเล็กน้อย ค�ำว่า “กรรม”
ในพระพุทธศาสนาแปลว่า “การกระท�ำทีม่ เี จตนา” นัน่ คือ เจตนาทีเ่ กิดขึน้
ภายในจิตจะเป็นเหตุให้มกี ารกระท�ำกรรม เจตนาดีหรือกุศลเจตนาภายใน
จิต จะเป็นเหตุให้เกิดกรรมดีหรือกุศลกรรม ทางกาย วาจา และใจ เมื่อ
ท�ำกุศลกรรมเสร็จสิน้ ไปแล้ว กุศลเจตนาก็จะยังฝังติดอยูใ่ นจิตของผูก้ ระท�ำ
เพราะฉะนัน้ ผูใ้ ดกระท�ำกรรมดี ความดีกจ็ ะฝังติดอยูใ่ นจิตของเขาผูน้ นั้ ใน
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ท�ำนองเดียวกัน ถ้าใครเผลอท�ำชัว่ ความชัว่ ก็จะฝังติดอยูใ่ นจิตของเขาเช่นกัน
กรรมดี กรรมชั่ว หรือเจตนาดี เจตนาชั่ว จะไม่หายไปไหน แต่จะฝังติดอยู่
ในจิตของผู้ท�ำดี ท�ำชั่ว นั่นเอง ท่านจึงกล่าวว่ากรรมจะติดตัวตลอดไปใน
ทุกชาติทุกภพ ขอทุกท่านจงพัฒนากรรมให้เป็นกุศล และดียิ่งขึ้นๆ อย่าง
ไม่หยุดยัง้ เพือ่ ดวงจิตจะได้เต็มไปด้วยความดีงามตลอดไปในทุกขณะ โดย
เฉพาะในขณะที่ก�ำลังสิ้นใจ เพื่อจะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ
พระสงฆ์องค์เจ้าได้สอนให้เรานึกถึงความตายอย่างทีก่ ล่าวมาข้างต้น
และพระสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรม สอนพวกเราเรื่องความจริงแท้ (ความ
จริงอันเป็นปรมัตถ์) ของชีวิตสัตว์โลกแล้ว ต่อแต่นี้เป็นต้นไป ขอท่านทั้ง
หลายได้ครุ่นค�ำนึงถึงเรื่องความตายให้มากขึ้น ผมขอยกบทกลอนที่พระ
สงฆ์บรรจงประพันธ์ไว้ มาให้ท่านอ่านประกอบด้วย

				
				
				
				

“นึกถึงความตายสบายนัก
มันตัดรักหักหลงในสงสาร
ก�ำจัดมืดโมหันธ์อันธการ
ท�ำให้หาญหายสะดุ้ง ไม่ยุ่งใจ”

ผมขอจบมรณสติแบบชาวบ้าน ด้วยบทกวีจากคีตัญชลี ของจินตกวี
เอกของโลก ผู้ที่ผมเคารพนับถือมาเป็นเวลายาวนาน ในฐานะเป็นผู้ให้
แนวทางส�ำคัญประการหนึ่ง ซึ่งผมถือปฏิบัติตลอดชีวิตความเป็นครู ท่าน
สอน (ในโอวาทที่ให้แก่นักเรียนฝึกหัดครูอินเดีย) ว่า ครูจะต้องมีความ
กระตือรือร้นอย่างเต็มหัวใจในบทเรียนที่สอน เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะมิ
อาจจุดไฟแห่งความกระตือรือร้นในใจนักเรียนได้ ขออนุญาตให้บทประพันธ์
กล่าวค�ำอ�ำลาแทนผมว่า
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“ในยามที่ข้าน้อยนี้จะเหินห่าง และต้องพรากจากไป ขอจงอวยพรให้แก่ตูข้า
สหายทั้งหลายเอ๋ย! ฟากฟ้าเริ่มสาดแสงแดงระเรื่อ ด้วยสีทองของรุ่งอรุณ
วิถีมรคาของข้าน้อยนี้ ก็อ่อนละมุนและสดสวย
		 โปรดอย่าได้ถามข้าเลยว่า ข้าน้อยนี้มีสิ่งไรติดไปบ้าง ข้าเพิ่งเริ่มเดินทาง
ด้วยมือเปล่า ทว่าหัวใจนั้นใฝ่เฝ้าเต็มเปี่ยมด้วยความหวัง”

ข�ำขัน : รางวัลของความรักแท้
ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

3

ใครก็ตามทีเ่ สียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ จะต้องไปพบพระ
อินทร์เพื่อตรวจสอบประวัติ และต้องตอบค�ำถามตามความเป็นจริง ถ้า
โกหกจะต้องไปตกนรกเพียงสถานเดียว ถ้าตอบจริงจะได้รถใหม่และบ้าน
ใหม่เป็นรางวัล ค�ำถามเป็นค�ำถามทีง่ า่ ยมากคือ “ท่านเคยนอกใจสามีหรือ
ภรรยาหรือไม่?”
ครั้ ง หนึ่ ง มี ช ายสามคนที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ แ ละเสี ย ชี วิ ต พร้ อ มกั น
พระอินทร์จึงสัมภาษณ์ตามระเบียบ
ชายคนแรก ตอบว่า“ชีวิตนี้ ไม่เคยนอกใจภรรยาสุดที่รักแม้แต่ครั้ง
เดียวครับ ท�ำตัวเป็นพ่อบ้านที่เป็นตัวอย่าง ถือศีลห้าเป็นชีวิตจิตใจ เจอ
สาว ๆ สวย ๆ ยังไม่กล้าแอบมองเลยครับ”
พระอินทร์ได้ยินแล้วยิ้มและกล่าวว่า “ดีมาก เพื่อเป็นการสมนาคุณ
ในความดี เราจะให้เจ้าไปอยูใ่ นแมนชัน่ หลังใหม่ทเี่ พิง่ สร้างบนสวรรค์ และ
เอารถเบนซ์รุ่นล่าสุดไปขับ”
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ชายคนที่สอง ตอบต่อค�ำถามเดียวกัน “ผมอาจจะไม่ใช่สามีที่ดีนัก
แต่ผมก็นอกใจภรรยาเพียงสามครัง้ เท่านัน้ ก็สาว ๆ สมัยนีม้ นั ยัว่ ยวนเหลือ
เกิน บางครั้งมันก็ห้ามใจไม่ไหวครับ”
พระอินทร์ทึ่งในการพูดความจริงของเขา “ดีมาก ท�ำผิดและยอมรับ
ผิด เราจะมอบบ้านจัดสรรให้ท่านอยู่หนึ่งหลัง พร้อมทั้งรถบีเอ็มหนึ่งคัน”
ชายคนทีส่ าม ตอบว่า “ผมก็เหมือนกับพีค่ นทีส่ อง แต่ผมชัว่ มากกว่า
เขา ผมนอกใจเมียหกครั้งครับ”
เช่นเดียวกันพระอินทร์บอกว่า “ไม่เป็นไร ความจริงคือสิ่งที่เรา
ต้องการ ท่านไปอยู่ทาวเฮ้าส์ก็แล้วกัน และเอาฮอนด้าแจ๊ส ไปใช้ ”
หลังจากนัน้ เพียงไม่กี่วัน ชายคนที่สองและคนที่สาม สังเกตเห็นชาย
คนแรกนั่งร้องไห้ฮือ ๆ อยู่หน้าแมนชั่น ทั้งสองจึงถามชายคนแรกว่า “คุณ
ได้เป็นสามีทดี่ ี และพระอินทร์กไ็ ด้มอบรางวัลของการท�ำความดีให้คณ
ุ อย่าง
สาสม มีแมนชั่นสวยงามให้อยู่พร้อมรถหรูให้ด้วย แล้วคุณมาร้องไห้ท�ำไม”
“พวกคุณเห็นผูห้ ญิงคนนัน้ ไหม” คนแรกถาม “นัน่ แหละเมียสุดทีร่ กั ของผม
แต่ว่าพระอินทร์ให้เธอได้อยู่บ้านหลังคามุงจาก และรถเครื่องหนึ่งคัน
เท่านั้น” พูดจบก็สะอื้นและร้องไห้ โฮ! โฮ!

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พัทยาหรรษา

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556

07.00 น. จอดรถหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยม
10.00 น. ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจ�ำลอง (Miniature Thai Royal
Barge Performance Center) มรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน�้ำหนึ่งเดียว
ในโลก น�ำเสนอจ�ำลองพระราชพิธกี ระบวนพยุหยาตราทางชลมารค กลาง
ล�ำน�้ำเจ้าพระยา ยามอรุณเบิกฟ้าฝั่งพระนคร และลับขอบฟ้าฝั่งธนบุรี
http://oldclub.swu.ac.th
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พร้อมแสงดาวจากฟากฟ้า และแสงสีกรุงเทพมหานครยามราตรี กับเสียง
กาพย์เห่เรือ พร้อมเสียงพสกนิกรแซ่ซอ้ งกังวานก้องทัว่ ท้องน�ำ้ นักท่องเทีย่ ว
สามารถสัมผัสบรรยากาศเสมือนร่วมอยู่เหตุการณ์ด้วย ภาพยนตร์ 4 มิติ
ครั้งแรกของเมืองไทย อีกทั้งชมภาพยนตร์จอยักษ์ 360 องศา ในรูปแบบ
ภาพยนตร์ animation
11.30 น. อาหารกลางวันบุฟเฟต์ ชาบูอิชิ รสนานาชาติ มากกว่า
50 ชนิด
13.00 น. ออกเดินทางสู่ Art in Paradise พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3
มิติ (Interactive Art Museum) ทีใ่ ห้ภาพถ่ายเสมือนจริงคล้ายกับเรามีสว่ น
ร่วม Mr.Shin Jae Yeoul (ชิน แจ ยอล) และหุ้นส่วนจากชาติเดียวกัน
อีก 11 คน ได้รวบรวมเงินกว่า 50 ล้านบาท ดัดแปลงตึกร้างแห่งนี้ให้
เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่ผู้คนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
14.15 น. ออกเดินทางสู่บ้านสุขาวดี คฤหาสน์ที่สุดแสนอลังการ
เกิดขึ้นมาจากพลังความคิด และความศรัทธาอันแรงกล้าของเจ้าของบ้าน
เจ้าของธุรกิจสหฟาร์ม และทีมงาน จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ต่างชาติได้
ยึดกิจการของคนไทย เพือ่ ให้เห็นว่าคนไทยมีศกั ยภาพไม่แพ้ตา่ งชาติ ท�ำให้
เกิดปาฏิหาริย์สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนไทย บ้าน
สุขาวดี จึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2543
ประกอบด้วย อาคารโดมพระ เจ้าแม่กวนอิม อาคารครัวโลก อาคาร
สุขภาพ
เลือกซื้อของฝาก สินค้าสุขภาพ เกษตร สินค้าโอท็อป
16.30 น. เดินทางกลับ
ค่ารถ อาหารเช้า อาหารกลางวัน ค่าเข้าชมสถานที่ คนละ 1,200
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บาท จองทีน่ งั่ และจ่ายเงินที่ รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง โทร 089 447 8247
(เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ 206 058 173 9 สาขาถนนทองหล่อ)

ดอยอินทนนท์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่
06.00 น. ออกเดินทางจาก มศว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดตาก
13.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
17.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เลือกซือ้ สินค้าแฮนด์เมด และของทีร่ ะลึก ณ ถนนคนเดิน
/ไนต์บาซาร์/ถนนนิมมานเหมินทร์
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ดอยอินทนนท์ - จุดสูงสุดแดนสยาม สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ - ประตูสหู่ มิ าลัย - พระมหาธาตุคดู่ อยอินทนนท์
- บ้านแม่กลางหลวง - น�้ำตกวชิรธาร
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
10.00 น. ถึงยอดดอยอินทนนท์ สักการะพระสถูปเจ้าอินทรวิชยา
นนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย
10.30 น. ส�ำรวจธรรมชาติ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา
ชมดอกกุหลาบพันปี และข้าวตอกฤๅษี
http://oldclub.swu.ac.th
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11.30 น. สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุ
นภพลภูมิสิริ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวง
อินทนนท์
13.30 น. สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ณ บ้านแม่กลาง
หลวง
15.00 น. ชมความสวยงามของน�ำ้ ตกวชิรธาร น�ำ้ ตกทีส่ วยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
17.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 วัดพระบาทปางแฟน - น�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง
- บ่อสร้าง - บ้านจ๊างนัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่อ�ำเภอดอยสะเก็ด
09.30 น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์โต ฐิตวิริโย (ครูบาโต) ณ
วัดพระบาทปางแฟน
11.15 น. แวะแช่น�้ำแร่ผ่อนคลาย ณ บ่อน�้ำพุร้อนสันก�ำแพง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางสู่บ้านบ่อสร้าง
14.00 น. ถึงถนนสายวัฒนธรรม สันก�ำแพง เลือกซือ้ งานหัตถกรรม
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ต่าง ๆ ของชาวล้านนา ทั้งผ้าทอ เครื่องเงิน งานแกะสลักไม้ กระดาษสา
และที่พลาดไม่ได้ คือ ร่มบ่อสร้างอันลือชื่อ
15.30 น. ถึงบ้านจ๊างนัก ชมความสวยงามของงานแกะสลักไม้รูป
ช้างโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากอดีต
17.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เชียงใหม่ - กรุงเทพมหานคร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ จังหวัดตาก
13.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร
19.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
ราคาคนละประมาณ 4,500 - 5,000 บาท จองที่นั่งและจ่ายเงิน
ที่ รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง โทร. 089 447 8247 (เข้าบัญชีธนาคาร
กรุงเทพฯ 206 058 173 9 สาขาถนนทองหล่อ)

http://oldclub.swu.ac.th
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บทกวีเพื่อชีวิต4
อ. วิวัฒน์ บุรทัต

5

		 ใช้เงินต้องอดออม		 ถนอมใช้ให้พอดี
อดออมจะมั่งมี				 เป็นเศรษฐียั่งยืนนาน
			 Refrain from being spendthrift,
		 Save the money for the future.
		 So that you’ll be wealthy and be rich forever.
				 สังขารข้าฯ สลายร่างเป็นผุยผง
				 กระจายลงธารเขาล�ำเนาไพร
				 คงความดีเหลือไว้เป็นสายใย
			 ประดับไว้ในโลกให้งดงาม
		 My body returns to the earth as dust,
		 Spreads down the stream and forest,
		 Only virtue remains as web,
		 To decorate and to beautify the world.

4 ข้าราชการบำ�นาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
5 แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ประยูร หมีทอง ข้าราชการบำ�นาญ
ผู้สอนวิชาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเป็นอาจารย์
ของ อ. วิวัฒน์ บุรทัต และ รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา ด้วย
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