
ชมรมผู้สูงอายุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://seniorclub.swu.ac.th 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตที่ 1/2535
ปท.ศรีนครินทรวิโรฒ

คำาขวัญชมรมผู้สูงอายุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน”

½èÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸์ :  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์à©ÅÕÂÇ ¾Ñ¹¸Ø์ÊÕ´Ò 
¼Ùééª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์àÅÔÈ ªÙ¹Ò¤  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์¸Ò´ÒÈÑ¡´Ôì ÇªÔÃ»ÃÕªÒ¾§É์
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์ÃÑª¹Õ ÅÒªโÃ¨¹์  ÍÒ¨ÒÃÂ์ÊØ¨Ôµµ์ ÃÑ¡É์à¼่Ò  ÍÒ¨ÒÃÂ์ÍÑ¸ÂÒ ภÒ´Ò¹Ø¾§È์  
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์ ´Ã. ÊØªÒ´Ò ÊØ¸ÃÃÁÃÑ¡É์ ¹ÒÂ·Ã§ÂÈ ¢Ñ¹ºØµÃÈÃÕ ¹ÒÂÊÑ¹µÔ à¡ÉÁ¾Ñ¹¸Ø์  
¹Ò§¡Ò¹´Ò ä·Ã¿Ñ¡  ¹Ò§ÍÃØ³Õ ÊÔ¹ÊÑ¹¸Ôà·È 
¼ÅÔµโ´Â : §Ò¹¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃ¾ÔÁ¾์ ¡Í§¡ÅÒ§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ 
โ·Ã. 02-664-1000 µ่Í 15610, 15659 

จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2556

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 26 เมษายน 2556



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

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�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8602-4111-6

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

 ๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อให้

นิสิตน้องใหม่ได้เข้าใจและเห็นความส�าคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ว่า

จะอยู่ในที่แจ้งหรือที่ลับ ความซื่อสัตย์สุจริตของคนเรานั้น มีคุณค่ายิ่ง จะ

ท�าให้เราได้รบัความไว้วางใจจากคนอ่ืนๆ และมโีอกาสในการก้าวหน้าต่อไป 

ในอนาคตได้ แต่ถ้าเราเป็นคนเก่งแต่ขาดซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต โอกาส

ที่เราจะได้รับความไว้วางใจนั้นยากมาก นอกจากนี้ยังได้บรรยายและเปิด

คลปิวดิโีอทีส่ะเทอืนใจเกีย่วกบัการสร้างแรงบันดาลใจ การฟันฝ่าอปุสรรค 

ความรักของพ่อแม่ ความมุ่งมั่นพยายาม สร้างความตื่นตาให้น้องใหม่ 

ตลอดถงึสามารถท�าให้น้องใหม่จ�านวนมากถงึกบัร้องไห้ออกมา ด้วยเนือ้หา

ในคลิปวิดีโอ

 การก้าวเข้าสู่รั้ว มศว นั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความส�าเร็จได้ 

ความส�าเร็จแห่งชีวิตของนิสิต จึงต้องมี 3 ปัจจัย คือ 

 1. แรงบนัดาลใจ ซึง่เรือ่งของแรงบนัดาลใจนัน้ไม่ได้เกีย่วกบัสมอง แต่

มันเป็นความรู้สึก นึกคิดที่อยู่ภายใน สามารถดูจากแววตาได้ว่าคนๆ นั้น

มีแรงบันดาลใจหรือไม่ อย่างแรงบันดาลใจที่จะท�าความดี ซื่อสัตย์ สุจริต 

ขยนัเรยีนหนงัสอื แรงบนัดาลใจจะท�าให้เรามพีลงั ฟันฝ่าอุปสรรคทกุอย่าง

ไปได้ ท�าให้เรารูจ้กัอดทน คนทีไ่ม่มแีรงบนัดาลใจจะอยูใ่นภาวะกดดนัไม่ได้ 

คนทีจ่ะฟันฝ่าปัญหาหรอือปุสรรคต่างๆ ไปได้นัน้ อยูท่ีใ่จอย่างเดยีวเท่านัน้

 2. นิสิตต้องมีปัญญา ซึ่งการจะมีปัญญาได้นั้น ต้องรู้จักค้นคว้า รู้จัก

เข้าห้องสมุดและติวกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

 3. มีการบริหารจัดการที่ดี การก้าวมาสู่ความเป็นนิสิตนั้นจะต้องท�า
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หนา้ที่และกิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ดงันัน้การบรหิารจดัการ

ที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

 ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า อยากเห็นคนเจนเนอร์เรช่ันวาย (Y) 

เจนเนอร์เรชั่นแซด (Z) ตั้งใจเรียน และท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ตัวเองสนใจ

ควบคู่กันไปด้วย ไม่มีใครที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วประสบความส�าเร็จ 

หากแต่คนทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ต้องท�ากิจกรรมร่วมไปกบัการเรยีน 

หนังสือและต้องรู้จักแบ่งเวลา นิสิตต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเชิงลบ โดย

เฉพาะความขี้เกียจ รักสนุกจนเกินเหตุ และต้องห่างไกลอบายมุข และ

ต้องห่างไกลเพื่อนที่ไม่มีแรงบันดาลใจ หาเพื่อนดีๆ เอาไว้ คนรุ่นใหม่ต้อง

บ่นให้น้อยลงและลงมือท�าสิ่งที่ควรท�าให้มากขึ้น

 ๏ ศ. เกษม  สวุรรณกลุ  นายกสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

มอบโล่แสดงความยนิดแีก่  ศ. ดร. ปานสริ ิ พนัธุส์วุรรณ  รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการ  ศ. ดร. วิเชียร  มากตุ่น  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ 

ศ. ดร. สภุาลกัษณ์  ปรชัชญาสทิธกิลุ  ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการ

ศึกษาต่อเนื่อง โดยมี ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ  อธิการบดี มศว 

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน

 ๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ประชุม

ร่วมกบัมลูนธิแิม่ฟ้าหลวง  เตรยีมการจดัตัง้หอแห่งแรงบนัดาลใจขึน้ที ่มศว  

โดยมุ่งให้เป็นสถานที่แห่งความหวังของคนในชาติ มีการน้อมน�าพระราช

ประวัติของราชสกุลมหิดลมาเป็นสาระหลัก นับเป็นการเทิดทูนและสร้าง

ความเข้มแข็งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติ เพื่อเป็นสถานที่แห่ง 

ความหวงัของคนในชาตใิห้มกี�าลงัใจทีจ่ะเป็นคนดแีละเสยีสละเพือ่ส่วนรวม 
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จึงเป็นโครงการที่ มศว ภาคภูมิใจที่จะได้ท�างานรับใช้แผ่นดิน รับใช้ชาติ

และสถาบันพระมหากษัตริย์

 ๏ นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้โครงการ ประกวดแอนิเมชั่นส่งเสริมความรู้สื่อ

สาธารณะแก่ประชาชนผ่านตวัการ์ตนู “เจ้าส้ม กบั ครอบครวัไทยพบีีเอส” 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของสถานีไทยพีบีเอส การได้รับรางวัลครั้งนี้

จงึได้รบัการยกย่องระดบัชาตใินการสืบสานท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม

ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

• • •

ข่าวชมรมฯ

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. สุภาลักษณ์ 

ปรัชชญาสิทธิกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ มา ณ โอกาสนี้

  สปสช จัดท�าเอกสารเผยแพร่  : บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั 7 โรค ได้แก่ ปอดอุดกัน้เรือ้รงั หอบหดื หวัใจ หลอดเลอืด

สมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบ�าบัด และเบาหวาน 

 สามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย ได้ที่ 

โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในเขตที่รับผิดชอบท่าน และสถาน

พยาบาลที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ และควร

จะฉีดปีละ 1 ครั้ง ผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนนัดได้แก่
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คนที่มีประวัติแพ้ไก่ หรือไข่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่ ผู้ที่เคย

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง หากมีไข้หรือเจ็บป่วย

เฉียบพลัน หรือโรคประจ�าตัวมีอาการก�าเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการ

ฉีดวัคซีนไปก่อน

  เมือ่วนัที ่11 มถินุายน  2556 ชมรมผูส้งูอายฯุ พาสมาชิก จ�านวน 33 คน

ไปทศันศึกีษา พพิธิภณัฑ์ช้างสามเศยีร เมอืงโบราณ และสถานทีต่ากอากาศ 

บางป ูทกุคนสนกุสนานหรรษากนัมาก แม้ว่าอากาศค่อนข้างร้อน ขอขอบคณุ 

ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่าง ได้แก่ 

ข้าวตังหน้าตั้ง (อร่อยมาก) ทอดมัน มะม่วงน�้าปลาหวาน สละลอยแก้ว 

ไอศกรีม น�้าชา กาแฟ ที่สถานตากอากาศบางปู

  อ. นวลผจง เศวตเวช และ ผศ. อัมพร สร้อยสุข ได้เขียน

จดหมายถึงชมรมฯ และได้ขออนุญาตน�ามาลงไว้ในจดหมายข่าวฉบับนี้ 

ที่หน้า 7 และหน้า 32 

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดกิจกรรมบรรยายทุกวันเสาร์ที่ 3 

ของเดือน ติดต่อแจ้งชื่อส�ารองที่นั่งได้ที่ หมายเลข 02 308 7600,2 หรือ 

02 105 0345

 20 กรกฎาคม 2556  

  - การอออกก�าลังกายส�าหรับผู้เป็นเบาหวาน

   (13.00-14.30 น.) พญ. อัมพา  สุทธิจ�ารูญ

 17 สิงหาคม 2556

  - โรคความดันโลหิตสูง

   (13.00-14.30 น.) นพ. สุรชัย  รุ่งธนาภิรมย์
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 21 กันยายน 2556

  - โรคข้อที่ควรรู้ โรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) 

   (13.00-15.30 น,)  นพ. ชาติวุฒิ  ค�้าชู

 19 ตุลาคม 2556

  - โรคหอบหืด

   (13.00-14.30 น.)  นพ. ยิ่งศักดิ์  ศุภนิตยานนท์

 9 พฤศจิกายน 2556 

  - การดูแลโรคเบาหวานในภาวะพิเศษ วันเบาหวานโลกและ 

เบาหวานที่ควรรู้  

   (09.00-15.30 น.)  พญ. อัมพา  สุทธิจ�ารูญ

 21 ธันวาคม 2556 

  - โรคกรดไหลย้อน  โรคแผลในกระเพาะอาหาร

   (13.00-14.30 น.)  นพ. โกวิท  พันธุมนาวิน

  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ สอ. มศว จ�ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 

ณ ห้องประชุม ตึก สอ. มศว มีมติอนุมัติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

ทีม่อีายเุกนิ 45 ปี เป็นกรณพีเิศษอกีครัง้หนึง่ ระหว่างวันที ่14 พฤษภาคม 

ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 โดยผูส้มคัรต้องเป็นสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบ

ของ สอ. มศว จ�ากัด หรือเป็นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สอ. มศว 

จ�ากัด ไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สาขา สอ. มศว ที่ตนสังกัด พร้อม

หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

 1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืส�าเนาบตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐ
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 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

 3. ส�าเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ส�าหรับผู ้ขอใช้ค�าน�าหน้า 

“นางสาว”  หริอื “นาง” ใชน้ามสกลุเดมิ ให้แนบหลกัฐานประกอบมาดว้ย

 4. ส�าเนาใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน 

30 วัน

อัตราค่าสมัคร 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท

     2. ค่าธรรมเนียมรายปี    50 บาท

     3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท

        รวม   2,150 บาท

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแก้ไขนามสกุลเป็น รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ 

ในจดหมายข่าวเดือนมิถุนายน หน้า 7

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ขอขอบคณุ คณุบรรเจดิ  พสธุารชาต ิผูจ้ดัการ

ทั่วไป บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จ�ากัด ที่ได้น�าเอาน�้านม 

ถัว่เหลอืง UNISOY มาชงให้ทดลองดืม่ พร้อมการบรรยายทีน่่าสนใจ ผูส้นใจ 

สามารถหาซื้อได้จาก ร้านวิลล่า Top  Supermarket The Mall และ 

ISETAN

  รศ. ดร. เยาวภา เตชะคุปต์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 

13 มิถุนายน 2556 และได้รับพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร  

  รศ. ดร. ทวีรัสมิ์ ธนาคม ขณะนี้พักรักษาแผลกดทับอยู่ที่ 

ศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ชั้น 8
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. ผศ. อัมพร  สร้อยสุข      1,000  บาท

 2. ผศ. สุพิน  ทองธานี      1,000 บาท

 3. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร      1,000 บาท

 4. ศ. เกียรติคุณสุไร  พงษ์ทองเจริญ   1,000 บาท

 5. อ. ละเอียด  รักษ์เผ่า      1,000 บาท

 6. รศ. โมรี  ชื่นส�าราญ      1,000 บาท

 7. รศ. ธวัช  บุรีรักษ์      1,000 บาท

 8. รศ. จุฑามาศ  เทพชัยศรี    1,000 บาท

 9. ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์    1,000 บาท

 10. ศ. พิเศษ ดร. ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์   1,000 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนกรกฎาคม

  อัญเชิญเทพ  โปรยมาลา  คราวันเกิด น�าพรเลิศ  ประเสริฐสม  ฤดีหมาย
ประสาทสรรค์  ให้ท่าน  สุขใจกาย   ทุกข์มลาย  หายซึมโศก  ไร้โรคภัย

  สุขภาพ  กล้าแกร่ง  แรงแข็งขัน  ฉวีวรรณ  พรรณผ่อง  มองสดใส
ให้โชคดี  มากมีมิตร  เนืองนิจไป   อายุขัย  ยืนยาวนาน  สราญเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. รศ. ชวี  เกาชวัต     2. รศ. ดร.วิจิตร  สินสิริ

3. ผศ. ปริญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 4. ดร. กาญจนา  หาสิตะพันธุ์

5. รศ. ประสงค์  รายณสุข   6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์

7. ผศ. สมหมาย  รอดโพธิ์ทอง   8. ผศ. นิเวศน์  ธรรมรักษ์

9. รศ. ดร. รวีวรรณ  ธุมชัย   10. ผศ. ฉวี  ชัยมงคล

11. อ. ทัศนีย์  อินทรประสิทธิ์   12. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา

13. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์   14. คุณปรีชา  ศิริรัตน์

15. อ. เกษร  พะลัง     16. อ. ประพันธ์  ศรีสุตา

17. รศ. ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  18. คุณพิสิทธิ์  แต้มบรรจง

19. รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา  20. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร

21. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ   22. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย

23. อ. เสงี่ยม  วิไลนุวัตร    24. อ. ผุสดี  ไชยชนะ

25. อ. นงเยาว์  กอสนาน    26. ผศ. วิมลศิริ  ร่วมสุข

27. อ. กนกพร  มหากนก    28. คุณเจริญ  แสงสุริศรี

29. ผศ. ดร. อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์  30. ผศ. ยืน  ปาละเคน
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31. รศ. วิริยา   สุขวงศ์    32. ดร. พรรณี  บุญประกอบ

33. คุณจรวยพร  อุไรพงษ์   34. คุณสมพร  อ่วมพันธ์

35. รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  36. คุณฐิตาพร  รอดวรรณะ

37. อ. ศุภาณัฐ  หงษ์ทองค�า   38. ดร. สธญ  ภู่คง

39. รศ. เรณู  ศรส�าราญ    40. อ. เพชรรัตน์  ประจงจิตร

41. ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์   42. ผศ. วิบูลลักษณ์ สารวิจิตร

43. รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ   44. ผศ. จันทร์เพ็ญ  ฮั่นตระกูล

45. ผศ. พรหมธิดา  แสนค�าเครือ  46. รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช 

47. ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล 48. อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร

• • •

บอกเล่าเก้าสิบ : 

หนังสือได้รับรางวัลประจ�าปี พ.ศ. 2556

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศผล

รางวัลหนังสือดีเด่นประจ�าปี 2556 มีหนังสือรับรางวัลดีเด่น 8 เรื่อง และ

รางวัลชมเชย 39 เรื่อง ดังนี้

กลุ่มหนังสือสารคดี

 รางวัลดีเด่น ศึก 9 ทัพ ธ�ารงรัฐ พิพัฒน์สยาม ของ วงเดือน 

นาราสัจจ์ /กองทัพบกและธนาคารกสิกรไทย (959.33 ศ611)

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. ค�าจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน ของ วรศักดิ์ 

มหัทธโนบล / ส�านักพิมพ์อมรินทร์ (495.912 ว287ค)
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  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง 

การถ่ายภาพไทย ของ ศักดา ศิริพันธุ์ (923.1593 จ657ศ4)

  3. แม่หม่อนเถียม อายุ 100 ปี ของ ตระกูลด�ารงเจริญ / ส�านัก

พิมพ์ต้นธรรม

กลุ่มหนังสือนวนิยาย

 รางวัลดีเด่น  ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 

  1. น�้าห่มดิน ของ ชนประเสริฐ คินทรักษ์ / ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  2. ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก ของ ประชาคม ลุนาชัย / แพรว

ส�านักพิมพ์ (น ป234ร 2555)

  3. รุสนี ของ มนตรี ศรียงค์ /ส�านักพิมพ์สามัญชน (น ม152ร)

กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น 

 รางวลัดเีด่น อรณุสวัสด์ิสนธยา ของ นทธ ีศศวิมิล / ส�านกัพมิพ์ 

มติชน

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. จรวดกระดาษกลางสายฝน ของ สฏฐวุฒิ อุดาการ / ส�านัก

พิมพ์มติชน

  2. โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น ของ โมน สวัสดิ์ศรี  /ส�านัก

พิมพ์มติชน (น ม922ล 2555)

  3. หน้าต่าง ของ ภพ เบญญาภา / ส�านักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์
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กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ 

 รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. กาลเวลาของผู้คน ของ ธัญญา ธัญญามาศ / ส�านักพิมพ์

เพลงวรรณ

  2. หัวใจห้องที่ห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์ / ผจญภัยส�านักพิมพ์ 

(895.911 อ493ห)

  3. อุทกภัยพิลาป ของ อภินันท์ นาคเกษม / ส�านักพิมพ์อรุณ

วิทยา

กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

 รางวัลดีเด่น  50 เท่า ประพันธ์และจัดท�าภาพประกอบ ชีวัน 

วิสาสะ / ส�านักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. กระต่ายขี้อาย ของ น้าเมฆ /ผู้จัดท�าภาพประกอบ พี่พิม / 

ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์คิดดี้ (E ธ162ก)

  2. เจ้าแมงมุมอ้วน ของ วัชรินทร์ อ�าพัน / ผู้จัดท�าภาพประกอบ 

สมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล /  ส�านักพิมพ์พาส แอท คิดส์ 

  3. โต๋เต๋ขอโทษ ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา /ผู้จัดท�า

ภาพประกอบ รติมัย หงส์วิสุทธิกุล /ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์

กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กอายุ 6-11 ป ี

 ประเภทหนังสือบันเทิงคดี
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 รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น 

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. ของเล่นจากไม้ ของ ปรีดา ปัญญาจันทร์และเกริก ยุ้นพันธ์ 

/ผู้จัดท�าภาพประกอบ ปรีดา ปัญญาจันทร์/ ส�านักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 

(E ป471ข)

  2. เจ้าบุญหลง ของ อรเกษม รอดสุทธิ / ผู้จัดท�าภาพประกอบ 

จุฑามาศ มณีปรีดา (294.3188 อ175จ)

  3. อลวนสี่ขา สองหมา สามแมว ของ รัศมี เบื่อขุนทด /ผู้จัด

ท�าภาพประกอบ ภัทรพงษ์ พรรณา /ส�านักพิมพ์มติชน(E ร388อ)

 ประเภทหนังสือสารคดี

 รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น 

 รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่

  1. พระพุทธเจ้า ผู้ประพันธ์ พรชัย แสนยะมูล “กุดจี่” / ผู้จัด

ท�าภาพประกอบ มงคล หวานฉ�่าและคณะ /ส�านักพิมพ์ BEST 4 KIDS 

  2. สนุกดีทรายสีหรรษา ผู้ประพันธ์ ทินกร บัวพูล / ผู้จัดท�า

ภาพประกอบ ทินกร บัวพูล /ส�านักพิมพ์พาส แอท คิดส์

กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กอายุ 12-18 ปี 

 ประเภทหนังสือบันเทิงคดี      

 รางวัลดีเด่น ลูกยางกลางห้วย ของ คามิน คมนีย์ / ผู้จัดท�า

ภาพประกอบ เฉลิม อัคคะพู /ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์  (น ค334ล)
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 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. แต่กี้ แต่ก่อน ของ ประพิศ คุณาวุฒิ /ผู้จัดท�าภาพประกอบ 

พิชากรณ์ ฤชุพงษ์พันธ์ /  ส�านักพิมพ์เพื่อนดี 

  2. เราทุกคนมีวันฝนตก ของ ปะการัง /แพรวส�านักพิมพ์ 

  3. เสน่หา..วารี ประพันธ์และวาดภาพประกอบ โดม วุฒิชัย / 

แพรวส�านักพิมพ์

 ประเภทหนังสือสารคดี

 รางวัลดีเด่น อีสานบ้านเฮา ของ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง / 

ผูจ้ดัท�าภาพประกอบ วจิติต์ แซ่เฮ้ง และประเวช ตันตราภิรมย์ / ส�านกัพมิพ์ 

สารคดี  

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. คอืรกัและมติรภาพ ของ เยาวชนโครงการค่ายนกัเขยีนสารคดี 

ครั้งที่ 7 / ส�านักพิมพ์สารคดี (895.918 ย536ค)

  2. จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง ของ สิริวธู วงศโภชย์ ผู้จัดท�า

ภาพประกอบ โกสินทร์ ขาวงาม / ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ 

(390.09593 ส732จ)

 3. นักเรียนไทยในเมืองเวียด ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร ผู้จัดท�าภาพ

ประกอบ นิรัติศัย ถังทอง / ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ (895.916 

ภ434น)

 ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง

 รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น 
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 รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ เมล็ดฝัน พันธุ์กวี ดอกไม้แห่ง

สันติภาพ ของ สิทธิเดช กนกแก้ว / ส�านักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรรม

กลุ่มหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพ

 ประเภทหนังสือการ์ตูน และนิยายภาพทั่วไป

 รางวัลดีเด่น เส้นทางนักรบ : นิยายภาพชีวประวัติท่าน

ปัญญานันทภิกขุ ของ ศักดา วิมลจันทร์ / ห้องสมุดจ�าปีรัตน ์

วัดชลประทานรังสฤษฎ์ 

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. เดก็หญงิต้นฉบบักบัครอบครวัอารมณ์ด ีvol.2 ของ “มะเหม่ียว

แม่ต้นฉบับ” และ “กุดจี่พ่อต้นฉบับ”/ผู้จัดท�าภาพประกอบ แมลงปอ / 

ส�านักพิมพ์ไม้ยมก (E ม289ด)

  2. บุ๊กบิ๊ก (ฉบับด้ังเดิม) Bookbig ของ เปรมา จาตุกัญญา

ประทีป / ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 

  3. บุญโฮม ฅนป่วง ของ เรืองศักดิ์ ดวงพลา / ส�านักพิมพ์ 

มูลนิธิเด็ก

 ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพส�าหรับเด็ก 

 รางวัลดีเด่น มงคลชีวิต 38 ประการ  ของ พระมหาบวรวิทย์ 

รตนโชโต /ผู้จัดท�าภาพประกอบ อินกับทราย / ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน จอมโจร
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องคุลิมาล ของ สวนโมกข์กรุงเทพ / ผู้จัดท�าภาพประกอบ กลุ่มบ้านอิฐ 

ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ (294.31883 ม686ณ)

  2. พิพิธภัณฑ์พิศวง ตอน งูไทย ของ อินกับทราย /ส�านักพิมพ์

มูลนิธิเด็ก

  3. มหศัจรรย์แนวพระราชด�าร ิตอน แก๊งป่วนชวนเรยีนรูเ้รือ่งขยะ 

ของ พรทิพย์ บุญมงคล และทิพย์วรรณ แสวงศรี / ผู้จัดท�าภาพประกอบ 

พสุธา ถาวรพานิช / Asia Manga

กลุ่มหนังสือสวยงาม

 ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป 

 รางวัลดีเด่น  ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก 05.05.2555(22.55 hrs) ชุด

ปัญจภาคีเหรียญทองค�า ของ โชค บูลกุล, เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐและ

วีณาพร จันทะสินธุ์ / ผู้จัดท�าภาพประกอบ : โชค บูลกุล / Bizkid 

Publishing Bizkid Inc. 

  2. ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม 

ของ กุลวดี สถิติรัต และคณะ /ผู้จัดท�าภาพประกอบ วัดปทุมวนาราม / 

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดาวฤกษ์ คอม 

มูนิเคชั่นส์ จ�ากัดโดย ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบริษัท 

ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด 

  3. รามเกยีรติจ์ากตูล้ายรดน�า้ ของ บญุเตือน ศรวีรพจน์ /ผูจ้ดัท�า 

ภาพประกอบ ธวัชชัย รามนัฏ และฤทธี รัตนประทีป /โดย ส�านัก
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วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

 ประเภทหนังสือสวยงามส�าหรับเด็ก

 รางวลัดีเด่น  หางไหนกนันะ ของ ทพิย์วรรณ แสวงศร ี/ ส�านกัพมิพ์ 

โลกหนังสือ

 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

  1. ไกรทอง ของ ปิติพร วทาทิยาภรณ์ / ผู้จัดท�าภาพประกอบ 

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ / ส�านักพิมพ์เก้าแต้ม

  2. แป้งร�่าท�าสวน ของ พรอนงค์ นยิมค�า้ / ผูจ้ดัท�าภาพประกอบ 

เบ็ญจมาศ ค�าบุญมี / ส�านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ (E พ295ป5)

  3. สีเทา เจ้าแมววัด Si-tau the Temple Cat ประพันธ์และ

จัดท�าภาพประกอบ อนุชา อารีพรรค / โดย บริษัท พิกเซล เพอร์เฟค 

จ�ากัด
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ถึงแม้ยากจนก็สร้างบุญกุศลได้

พิศมัย  พนาเวศน์ 
1

 บุคคลโดยทั่วไปนั้นมักคิดว่า การท�าบุญต้องใช้เงินท�าบุญเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น ผู้ยากจนขัดสนซึ่งมีเงินน้อยอยากจะท�าบุญบ้างก็ท�าไม่ได้

เพราะมข้ีอจ�ากดัว่าเงนิน้อย ดงัน้ัน บางคนเหน็คนร�า่รวยมทีรพัย์มากท�าบญุ 

กค็ดิน้อยใจในอ�านาจวาสนาว่าตนเองนัน้อาภพัอับโชค อยากจะท�าบญุบ้าง

กท็�าไม่ได้มากเพราะไม่เคยรูเ้ลยว่าการท�าบญุนัน้ท�าได้ถงึ 10 ประการ  การ

ท�าบุญ คือ การกระท�าความดี ความงาม และผลของการกระท�าความดี 

ความงาม ก็มีผลท�าให้เกิดความสุข

 การท�าบุญที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มีวิธีตามหลักของ

บญุกิริยาวัตถุ ซึ่งแปลว่าหลักแห่งการบ�าเพ็ญบุญ หรือที่ตั้งแห่งการท�าบญุ  

เป็นวิธีการท�าบุญที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งบุญกิริยาวัตถุ โดยย่อมี 3 อย่าง คือ 

ทาน ศีล ภาวนา แต่ถ้าขยายความให้กว้างออกไปก็จะเป็นดังนี้  

บุญกิริยาวัตถุ  มี  10 ประการ คือ

 1. บุญส�าเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย)

  เป็นการเสียสละทรัพย์สิ่งของเงินทอง ให้แก่พระศาสนา ได้แก่

การใส่บาตร ถวายอาหารแด่พระภกิษสุงฆ์ ถวายสงัฆทาน การสร้างโบสถ์ 

ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น ผู้ให้ต้องมีใจเลื่อมใสในกาลทั้ง 3 คือ ก่อน

 1  ข้าราชการบ�านาญ กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี มศว สรุปจาก “บุญในทาง

พระพุทธศาสนา” ของพระปลัดสุกาย อัคคกาโย (หลวงพ่อสุขกาย สบายใจ) 2555 หน้า 

3-11 และเอกสารประกอบการท�าบุญเบื้องต้น “อุทิศส่วนกุศลใครได้รับ” ของอาจารย์สรรชัย 

พรหมฤาษี 2547 หน้า 1
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ให้มีใจยินดี ก�าลังให้มีใจเลื่อมใส และให้เสร็จแล้วก็มีใจเบิกบาน

 2. บุญส�าเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (ศีลมัย) 

 เป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อรักษากายและวาจาให้สงบ ไม่ให้ละเมิดศีล 

ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือศีล 8 ของอุบาสก อุบาสิกา ศีล 10 ของสามเณร 

ศีล 227 ข้อของพระภิกษุ

 3. บุญส�าเร็จด้วยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย)

 เป็นการอบรมจิต หรือพัฒนาจิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ทาง  คือ 

สมถภาวนา คือการท�าใจให้สงบเป็นหลักธรรมขั้น สมาธิ วิปัสสนาภาวนา  

คือการเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง ตามสภาพธรรมที่เป็นจริง เป็นหลัก

ธรรมขั้นปัญญา เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้

 4. บญุส�าเรจ็ได้ด้วยการประพฤตอ่ิอนน้อมถ่อมตนต่อผูใ้หญ่ 

(อปจายนมัย)

 คือการให้ความเคารพ ผู้มีวัยวุฒิ ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้สูงอายุ ผู้มีคุณวุฒิ 

ได้แก่ ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์  ผู้มีชาติวุฒิ ได้แก่พระมหากษัตริย์

 5. บุญส�าเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยา 

วัจจมัย)

 คือการกระท�าสิ่งที่เป็นคุณงามความดี  ที่เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธ

ศาสนา เช่น การชกัชวนบคุคลให้มาปฏบิตัธิรรม การท�าความสะอาดสถาน

ที่ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในวัด เป็นต้น

 6. บุญส�าเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญ (ปัตติทานมัย)

 คือการอุทิศส่วนกุศล ผู้ให้จะต้องมีบุญก่อน แล้วอุทิศให้กับญาติทั้ง

หลายที่ล่วงลับไปแล้ว จะเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้ จะใช้น�้าหรือ

ไม่ก็ได้ จะส�าเร็จได้อยู่ที่จิตที่ใจ ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แบ่งส่วนบุญให้ได ้
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เช่นกัน โดยบอกให้เขาทราบเพื่อว่าเขาจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย 

 7. บุญส�าเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย)

 โดยการท�าจติให้เป็นกศุล เป็นการแสดงการรบัรูด้้วยใจปิติยนิด ีขอมี 

ส่วนร่วมในความดีของผู้อื่น ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญ 

นั้นด้วย

 8. บุญส�าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย)

 การฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดปัญญา พระพุทธองค์ได้

ตรัสว่า การฟังธรรมมีอานิสงส์ 5 อย่าง คือ 1) ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่

เคยฟังมาก่อน 2) สิ่งใดที่เคยฟังแล้ว ถ้ายังไม่เข้าใจย่อมเข้าใจชัดขึ้น 3) 

บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4) ท�าความเห็นให้ถูกต้องได้ 5) จิตของผู้ฟัง

ย่อมผ่องใส

 9. บุญส�าเร็จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย)

 การแสดงธรรมตามรอยบาทองค์พระศาสดา จัดเป็นธรรมทาน 

เป็นทานทีม่ผีลมากกว่าทานทัง้ปวง ดงัทีพ่ระพทุธองค์ตรสัไว้ว่า “สพัพทานงั 

ธัมมทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” บุญอันเกิด 

จากการแสดงธรรมน้ันยังรวมถึงการเขียนหนังสือธรรมะ การน�าพระ 

ไตรปิฏกไปถวายวัด หรือการให้ทุนในการพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อออก

เผยแผ่แจกคนทั่วไป การแนะน�าสั่งสอนลูกหลาน ญาติมิตร ให้เข้าถึง

ธรรมะให้ปฏิบัติธรรม ให้รู้จัก ปาบ บุญ คุณ โทษ ให้ละชั่วประพฤติดี 

ก็จัดเป็นบุญข้อนี้ทั้งสิ้น

 10. บุญส�าเร็จได้ด้วยการท�าความเห็นให้ตรง (ทิฏฐุชุกัมม์)

 คือเชื่อในค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น เชื่อใน 

เรื่องของกรรมและผลของกรรม เป็นต้น จัดเป็นบุญ และเป็นบุญที่
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ครอบคลมุบญุอืน่ทัง้หมด เพราะเมือ่คนเราเหน็ถกูเหน็ตรง เป็นสมัมาทฎิฐิ

แล้ว ก็ย่อมท�าบุญประเภทอื่นๆ ด้วยความสนิทใจและตั้งใจท�าบุญ

 บุญกิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการนี้ มีเพียงข้อ 1 คือการบริจาคทานที่

ต้องใช้เงิน ตั้งแต่ข้อ 2-10 เป็นการท�าบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน ผู้ใดได้ปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปฏิบัติได้จนครบทั้ง 10 ประการแล้ว ผลบุญย่อม

เกิดแก่ผู้ได้กระท�ามากตามบุญที่ได้กระท�าแล้วทุกประการ

 ดังนั้น ผู้ท่ีต้องการท�าบุญ ก็คือผู้ที่ต้องการความสุข ความเจริญ

รุง่เรอืงของชวีติให้อยูไ่ด้ด้วยความสบาย ความสงบ ความร่มเย็นในชีวิต จึง

ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและฟังธรรมตามโอกาสเพื่อให้เกิดปัญญา มีความ

เฉลยีวฉลาดในการปฏบัิตติน ดงัทีส่มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจ้าสอนให้ชาว

พุทธทุกคนต้องเป็นพุทธะ คือผู้ตื่นอยู่เสมอ รู้จักรักษากาย รักษาวาจา 

รักษาอารมณ์ รักษาใจ ให้เป็นปกติ พร้อมด้วยการมีสติอยู่เสมอ และรู้จัก

ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกกาล ด้วยการปฏิบัติทาน ศีล และภาวนาไป

พร้อมๆ กัน

• • •
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สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในชีวิตประจ�าวัน

วิทยากรโดย  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี

ณ  ห้องฝึกอบรม  102  ชั้น  1  ส�านักหอสมุดกลาง

วันที่ 25 เมษายน 2556 และ วันที่ 13 มิถุนายน 2556

-------------------

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่น จ�านวน 37 คน ได้รับแบบสอบถาม

กลับคืน จ�านวน 37 ฉบับ (ร้อยละ 100.00) ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน

การเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในชวีติ

ประจ�าวัน เป็นเพศชาย จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 เพศหญิง  

จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 เป็นคณะกรรมการฯ จ�านวน 24 

คน คิดเป็นร้อยละ 64.87 สมาชิกชมรมฯ จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.62 ผู้สนใจทั่วไป จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.76) โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดตาม

ล�าดบั คอื ความสามารถในการถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร ( X  = 4.92) 

ความเหมาะสมของสถานที ่และประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

( X  = 4.81) และหัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ ( X  = 4.78) 

ดังรายละเอียดในตาราง 1
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ตาราง 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

รายการประเมิน ระดับการประเมิน

หัวข้อการประเมิน
ระดับการประเมิน

X S.D. แปลผล

1. หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 4.78 0.42 มากที่สุด

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร 4.92 0.28 มากที่สุด

3. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.81 0.40 มากที่สุด

4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.49 0.69 มาก

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.81 0.46 มากที่สุด

รวม 4.76 0.31 มากที่สุด

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 1. อยากให้อบรมในหัวข้อเดิม เพื่อให้เกิดความช�านาญมากขึ้น (มี

ผู้แสดงความคิดเห็น จ�านวน 3 คน) 

 2. ควรมีการอบรมซ�้าอีก (มีผู้แสดงความคิดเห็น จ�านวน 3 คน)

 3. ควรเพิ่มวิธีการพิมพ์ข้อความ (มีผู้แสดงความคิดเห็น จ�านวน 2 

คน)

 4. การใช้ Internet, Facebook, twitter, line และการใช้ Skype 

(มีผู้แสดงความคิดเห็น จ�านวน 2 คน)

 5. การใช้ e-mail, website, youtube, (มีผู้แสดงความคิดเห็น 

จ�านวน 2 คน)

 6. อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต, social network, การท�า webpage  
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 7. การใช้ i-pad, การฟังเพลง, ภาพยนตร์

 8. การส่ง E-mail และการใช้ Facebook

 9. การส่ง E-mail และการท�า webpage

 10. อบรมให้ Advance ขึ้น

 11. อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต, social network, การใช้ i-pad,  

การใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (1 สัปดาห์)

 12. การฟังเพลง, ภาพยนตร์ และการฟังธรรม  

 13. การใช้ Facebook และ การใช้ Skype  

 14. การเก็บข้อมูลงานพิมพ์หนังสือ อย่างไรให้เป็นหมวดหมู่

 15. ขั้นตอนการใช้ข้อมูลต่างๆ จากการคลิกเม้าส์ด้านขวามือที ่

ปรากฏขึ้น 

 16. การน�าภาพถ่ายลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และการคัดภาพ 

ลงแผ่น CD 

 17. การจัดรูปแบบการพิมพ์

 18. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่วิทยากร และชมรมผู้สูงอายุเห็น

สมควร

 19. การดูแลสุขภาพ

 20. ข้อควรค�านึงและระวังในการท�าพินัยกรรม

• • •
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ก้างปลาติดคอ 
2

รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา 
3

 บทความที่น�าเสนอนี้ เก็บมาเล่าสู่กันฟังจากการสนทนา เรื่อง  

“สัพเพเหระ” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน มีนาคม 2556 ระหว่างผู้เขียน 

คือ รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา  รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  

วชิรปรีชาพงษ์ และอดีตรองอธิการบดีผู้ดูแล มศว องครักษ์ คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์สมชาย  ไกรสังข์ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องสัพเพเหระ แต่ก็มีความ

น่าสนใจอยู่ตอนหนึ่งในขณะที่วงการสนทนาก�าลังออกรสออกชาติ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์สมชาย  ไกรสังข์ ก็เอ่ยขึ้นมาว่าลอยๆ ว่าเมื่อปลายเดือน

กุมภาพันธ์ผมไปบ้านเพื่อเยี่ยมพี่สาวที่อ�าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  

พีส่าวได้น�าปลาหมอมาท�าอาหารให้กนิ ผมเกดิทีน่ีจ่งึคุน้เคยกบัการกนิปลา

หมอมาตั้งแต่เด็ก ปลาหมอนั้นไม่ว่าจะต้มส้ม ใส่ในแกงส้ม แกงฉูฉี่/ฉู่ฉี่

แห้ง ต้มเค็ม ต้มย�า หรือ ปิ้ง ย่าง ต่างก็อร่อยถูกปากทั้งสิ้น เมื่อได้ยินชื่อ 

อาหารดังกล่าวถึงกับท�าให้ผู้เขียน ซึ่งมีประสบการณ์และคุ้นชินกับการ 

กินอาหารดังกล่าวถึงกับน�้าลายสอทีเดียว เพราะไม่ได้ลิ้มรสมาช้านาน  

ท�าให้อยากกนิมาก ผูช่้วยศาสตราจารย์สมชาย เล่าว่าได้กนิต้มส้มปลาหมอ

อย่างเอร็ดอร่อย ขณะเพลิดเพลินกับการกินอย่างไม่ระมัดระวัง จึงพลาด

ท่า คือ ก้างติดคอ ก้างปลาหมอนั้นแข็งมาก ท�าให้เจ็บปวด แม้เวลากลืน

 2  วิชัย  สวยสม. “คอลัมน์ : คนรวยโรค”  คู่สร้างคู่สม. ฉบับที่ 782 วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2556. หน้า 41-42.

 3  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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น�้าลาย ในสมัยโบราณนั้นตามที่รับรู้กันสืบๆ มา คือ ถ้าใครก้างติดคอก็

ให้ปั้นข้าวสุกเป็นก้อนแล้วกลืน อาจกลืนกล้วยสุกๆ ก็ได้ ถ้าก้างยังไม่หลุด

หายลงไปในล�าคอ ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ ให้น�าตีนแมวมาลูบภายนอกล�า

คอตรงที่ก้างปลาติด

 แต่ก้างติดคอผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายครั้งนี้ ท่านบอกว่าไม่ได้ใช้

วิธีแบบโบราณ แต่ใช้ วิธีซึ่งเคยอ่านพบใน คู่สร้างคู่สม เรื่องก้างติดคอ 

(ซึ่งได้น�ามาลงไว้ท้ายเรื่องเล่านี้เพื่อให้ทราบทั่วกัน) มาทดลอง คือ “กิน

แคบหมู” บังเอิญโชคดีที่บ้านมีแคบหมูจึงน�ามากิน ซึ่งก็ได้ผลภายในเวลา 

3 - 5 นาทีเท่านั้น ท่านยังพูดต่ออีกว่าหากไม่มีแคบหมูก็กินกากหมูแทน

ก็ได้ คงจะได้ผลเช่นเดียวกัน เพราะน�้ามันจากแคบหมูหรือน�้ามันจากกาก

หมูก็จะช่วยท�าให้ก้างหลุดลงล�าคอไปได้เช่นเดียวกัน

 ในเรื่องเดียวกันนี้ เมื่อผู้เขียนพบอาจารย์ผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัย

บูรพา คือ อาจารย์เกษม  บุณยวัชระ จึงเล่าเรื่องก้างติดคอซึ่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์สมชายเคยเล่าไว้ให้ท่านฟัง หลังจากท่านฟังจบแล้ว ก็บอก

ว่าเคยมีอาจารย์บางคนก้างปลาติดคอต้องไปหาหมอคีบออก จ่ายเงินไป 

8,000 บาท ท�าให้ต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ยังสรุปถึงผลของการอ่าน ว่ามีความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าผมไม่ได้อ่าน คู่สร้างคู่สม มาก่อน และใช้วิธีแบบ

โบราณ คงไม่ได้ผลเพราะก้างปลาหมอนั้นแข็งมาก คงจะไม่หลุดลงคอ 

ได้ง่ายๆ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นสอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย 

ที่ว่า “การอ่านนั้นส�าคัญและได้ประโยชน์จริง” และปีนี้รัฐบาลรณรงค์ให้

เป็นปีแห่งการอ่าน ทุกคนจึงควรอ่านหนังสอืกันให้มาก เมือ่ใดที่พบปัญหา 

ก็จะสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาใช้ประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาใน
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ชีวิตประจ�าวันได้ ดังนั้น จึงมีนักปราชญ์ชาวอังกฤษผู้หนึ่งชื่อว่า ฟรานซิส 

เบคอน (Francis Bacon)  สรุปสาระส�าคัญของการอ่านไว้อย่างน่าฟัง

ว่า “การอ่านท�าให้เป็นคนโดยสมบูรณ์” (Reading maketh a fullman)

 ... ในฐานะที่ผู ้ เขียนเคยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาเมื่อ 50 กว่าปีที่ผ่านมา เคยอ่านพบในหนังสือประวัติศาสตร์ 

เรื่อง พระเจ้าท้ายสระห้ามราษฎรกินปลาตะเพียน ถ้าใครฝ่าฝืน หาก

จับได้จะถูกลงโทษทัณฑ์ เพราะปลาตะเพียนเป็นปลาที่พระองค์ทรง

ชอบเสวย ท�าให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยว่า เอ๊ะ! ท�าไมนะปลาตะเพียนใน 

ลุ่มน�้าเจ้าพระยาสมัยนั้นมีมากมายมหาศาล จะจับกินมากเท่าไรก็ไม่มี 

วันหมด เหตุผลส�าคัญท่ีทรงห้ามก็คงเน่ืองจากปลาตะเพียนนั้นมีก้างมาก 

และก้างส่วนใหญ่เป็นดังง่ามหนังสติ๊ก ผู้เขียนจึงคาดเดาว่า พระองค์ทรง

เกรงราษฎรกินปลาตะเพียนอย่างไม่ระมัดระวัง หากก้างติดคอคงจะได้

รับความเจ็บปวด และทรมาน แต่สมัยเมื่อสอนหนังสือครั้งนั้นก็ว่าไปตาม

ต�ารา ยังไม่มีการคิดวิเคราะห์ แต่ต่อมาเมื่อพูดถึงการคิดวิเคราะห์ ท�าให้

ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ คงไม่หวงปลาตะเพียน

ไว้เสวยเพียงพระองค์เดียวเป็นแน่ แต่ทรงเกรงว่าถ้าราษฎรน�ามากินโดย

ไม่ระมัดระวัง ก้างอาจติดคอได้ จึงห้ามราษฎรกิน เพื่อเป็นการแก้ปัญหา

ในเรื่องก้างติดคอของราษฎรไว้ก่อนก็เป็นได้

 ต่อไปนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ตรงเรื่อง “ก้างปลาติดคอ” กับการ

แก้ไข โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์ แต่ต้องมีเทคนิคและวิธีคิด ... โดยวิชัย สวยสม 

ให้อ่านเพื่อเป็นความรู้ ดังนี้

 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ผมกินอาหารเย็น มี ต้มย�าปลา

ตะเพียน เป็นกับข้าว ผมกินไม่ระมัดระวัง “ก้างปลาจึงติดคอ” ผมใช้วิธี 
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โบราณคือ กลืนข้าวที่ยังไม่ได้เคี้ยวเพื่อกวาดก้างที่ติดคอให้ลงไปใน

กระเพาะอาหาร ท�าตั้งหลายครั้ง แต่ก้างก็ไม่หลุด ท�าความล�าบากและ

เจ็บเวลากลืนน�้าลายมาก

 ผมคิดหาวิธีเอาก้างที่ติดคอออกให้ได้ โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์ แล้วก็ 

คดิได้ว่าต้องใช้ “แรงลมทีอ่ยูใ่นร่างกาย”  ออกทางล�าคอซึง่เรยีกว่า “การจาม” 

ความรู้นี้ได้มาจากตอนที่เกิดเป็นไข้หวัด เวลาที่ผมจามทุกครั้งจะมีเสมหะ

เหนยีวๆ ออกมาด้วย เสมหะนีจ้ะไปกระทบช่วยท�าให้ก้างปลาทีติ่ดคอหลดุ

ออกมาได้

 ปัญหามีอยู่ว่าจะท�าให้จามได้อย่างไร? การบังคับให้จามมีหลายวิธี 

เช่น ได้กลิ่นผัดกระเทียมพริกไทย ใบกะเพราฉุนๆ ท�าให้จามได้ สูดดมยา

นัตถุ์แรงๆ ก็จามได้

 เมื่อเป็นนักเรียนชั้นประถม เรียนนิทานอีสปเรื่องหนูกับราชสีห์ หนู

เอาหญ้าแยงจมูกราชสีห์ ท�าให้ราชสีห์โกรธ การแยงจมูกมันจะคันท�าให้

จามได้ ผมจึงเริ่มปฏิบัติการเคี้ยวกากหมูกลืนลงไปก่อน เพื่อให้น�้ามันจาก

กากหมูช่วยเคลือบคอให้ล่ืน ส�าหรับชิ้นส่วนของกากหมูที่กลืนไป มันจะ

รวมเข้ากบัเสมหะเหนียวๆ เมือ่ผมจาม กากหมูกไ็ปช่วยกวาดเอาก้างปลาที่ 

ติดคอนั้นหลุดกระเด็นออกมา แล้วอาการเจ็บก็หายเป็นปลิดทิ้งเลย  

จะ ‘ยู-เทิร์น’ ... ที่ตรงไหน

อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า  
4

 สวัสดีครับ ... 

 สมาชกิท่ีตดิตามอ่านจดหมายข่าวชมรมผูส้งูอาย ุมศว และท่านผูส้นใจ 

 4  ข้าราชการบ�านาญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
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ทั่วไปท่ีเคารพและคิดถึงทุกท่าน  พบกันอีกครั้งหนึ่ง ผมขอน�าเรื่องราว

ที่ชวนติดตามมาเล่าสู่กันฟัง เรื่อง จะ ‘ยู-เทิร์น’ ... ที่ตรงไหนถ้าสนใจ

ก็ตามมาทางนี้ครับ ...

 ผมเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดที่บ้านน้องชายในช่วงวันหยุด

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ปี 2554  ที่ผ่านมานั้น อากาศหนาวเย็นก�าลังพอดี  

วันนั้นนั่งคุยกันผมพูดกับน้องในท�านองเปิดประเด็น “พี่ว่าตอนนี้เราโชคดี

มากเลย ชีวิตเราเลี้ยวกลับ ที่เรียกว่า ... ยู-เทิร์น ... ได้แล้วนะ” น้องชาย 

เขาก็ เออ ออ ห่อหมกด้วยดี เห็นด้วยว่างั้นเถอะ พอจะรู้ว่าน้องเขาคิด

อย่างไร ที่ผ่านมาเขาเคยพูดให้ฟังว่า การใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายนี้เป็นแบบ 

“พอเพียง” มีความสุขดีครับ หันมาปลูกพืชผักสวนครัวตามริมรั้ว รดน�้า

พรวนดิน มีผักปลอดสารพิษ เราปลูกเอง  ที่เรียก “รั้วกินได้” นั่นแหละ  

เก็บปรุงอาหารอร่อยถูกปาก เป็นท่ีน่ายินดีในน�้ามีปลาในนามีข้าวชีวิตที่

เรียบง่าย น้องชายเล่าต่อว่า เสร็จจากสอนหนังสือ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ใด 

ท่ีว่างกจ็ะขบัรถไปทีน่า เพราะมนีาซึง่เป็นมรดกตกทอดของ พ่อ แม่ น้องชาย 

เป็นผู้ดูแล บริหารจัดการโดยหาคนงานมาท�านา 2 คน  สามี ภรรยา  

จึงปลูกบ้านหลังเล็กๆ เป็นที่อยู่อาศัยนอนเฝ้านาด้วยสะดวกสบาย พอถึง

ฤดูเก็บเกี่ยวก็แบ่งข้าวกันตามความเหมาะสม  

 ผมจึงมีโอกาสเดินทางไปดูการท�านาด้วย และพักผ่อนด้วย โดยม ี

นดัหมายกบัน้องชายเมือ่มวีนัหยดุกจ็ะมุง่หน้าไป “สดุสปัดาห์ทีทุ่ง่แสงทอง” 

แห่งนี ้จงึได้ท้ังสายสมัพนัธ์ครอบครวัพี่ๆ  น้องๆ ได้ทัง้บรรยากาศทีแ่วดล้อม

ด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทุ่งนา ป่าไม้ พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เสียงนก

เสียงกาในผืนป่าและทุ่งกว้าง ที่ส�าคัญคือเงียบสงบที่สุด เงียบจนรู้สึก 

“วังเวง”  ทั้งยังปลอดควันพิษจากรถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม เวลา
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กลางคืนถ้าหากเป็นคืนเดือนมืด และท้องฟ้าเป็นใจคือท้องฟ้าเปิดนั้น จะ

เกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับ ใช่ ... คุณจะมองเห็นดวงดาวเกลื่อนท้องนภา 

สุกสกาวเต็มท้องฟ้า สว่างมาก มองเห็นชัดเจน สวยงาม เพราะว่าไม่มี

แสงไฟฟ้ารบกวน เจาะจงว่าเป็นช่วงเดือนธันวาคมต่อเดือน มกราคม นะ

ครบั อยูใ่นช่วงฤดหูนาวพอด ีสถานทีแ่ห่งน้ีเปิดให้เข้าชมฟร ีไม่เกบ็ค่าบตัร

ผ่านประตูแต่อย่างใด

 คุณจะเพลิดเพลิน ... ไปกับชั่วโมงดาราศาสตร์ มองเห็นดาวหมี นี่

ดาวลูกไก่ โน่นดาวจระเข้ เอ๊ะ! นั่นดาวอะไร ... ผมมีความประทับใจกับ

ความสวยงาม หมู่ดาวบนท้องฟ้า  เหลือที่จะบรรยาย ...

 แหม! ก�าลังเพลิดเพลินอยู่กับการชมดาว (ดวงดาวจริง ไม่ใช่ดาวที่ดู

ทีท้่องฟ้าจ�าลองแถวเอกมยั กทม นะครบั) ผมขอวกกลบัมาสูป่ระเดน็ทีผ่ม

ตัง้โจทย์ไว้ว่า ... จะ “ยู-เทร์ิน” ทีต่รงไหน เสียก่อน เพราะเป็นเรือ่งส�าคญั

มาก ... ถ้าการขบัรถไปตามถนนทกุครัง้ทกุวนัจะต้องปฏบิตัติามกฎจราจร 

มีป้ายสัญญาณแจ้งจุด “กลับรถ” จึงจะกลับรถ (ยู-เทิร์น)  ถ้ามีไฟจราจร

ก็รอให้ “ไฟเขียวเสียก่อน” จึงจะขับไปได้ จะเห็นว่าบนถนนสายต่างๆ มีที่ 

“กลับรถ” เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เลี้ยวรถกลับ (ยู-เทิร์น) 

ไปยังจุดหมายที่เขาต้องการจะไป  ดังนั้น สถานที่ ยู-เทิร์น นี้ จึงจ�าเป็น

ต้องก�าหนดไว้เฉพาะที่ ชัดเจนว่าตรงไปจะ ยู-เทิร์น รถได้ หรือตรงไหน 

“ห้ามกลับรถ” ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันจ�านวนมากจะต้องมีกฎจราจรยึดถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองครับ 

ถ้าถามว่ามไีหมผูข้บัข่ีเล้ียวกลับรถโดยไม่ค�านึงถงึกฎจราจร ฝ่าฝืนระเบยีบ

ดังกล่าว ก็ตอบว่ามี “มีครับ” จะถูกลงโทษไปตามกฎหมาย 2 ข้อนี้
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 1. ถูกปรับเสียเงิน ถ้ามีเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ตรงจุด

นั้น

 2. ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ รถชนกันในบางครั้ง ข้อนี้เสียหายมากกว่า 

ข้อแรก เสียทั้งเงิน เสียท้ังเวลาอีกด้วย หรือโชคร้ายหนักกว่านั้นคือ 

บางรายอาจถึงแก่ชีวิต จึงควรที่จะ “ปฏิบัติตามกฎ ลดอุบัติเหตุ” น่าจะ

ดีกว่า  ปลอดภัยกว่าไหมครับ

 ที่กล่าวมานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการใช้รถใช้ถนนอย่างไรจึงจะ

ปลอดภัยในการกลับรถ หรือ ยู-เทิร์น ที่ถูกต้อง แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้มี

ความส�าคัญมากในการเดินทางด�าเนินชีวิตของผู้คนในระยะทางที่ยาวไกล 

จะด�าเนินชีวิตให้ ปลอดภัย ให้อยู่ดีกินดีนั้น ยังไม่มีใครเขียน หรือบันทึก

เอาไว้ให้เราดูเป็นแบบอย่าง แบบแผนของชีวิตว่าเมื่อมีชีวิตคุณเดินทาง 

ด�าเนินมาถึงตรงนี้ จะต้องมีการ “วกกลับ” หรือ “ยู-เทิร์น” เหมือนรถที่

ขับๆ อยู่ก็ ... เลี้ยวกลับที่ก�าหนดชัดเจนอย่างนั้นไม่มี จึงสงสัยว่า ถ้าเกี่ยว

กับชีวิตคนล่ะ จะยู-เทิร์น ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ จึงมีโจทย์ถามท่านว่า... 

 1. ชีวิตคนเรานี้ ... จะ ยู-เทิร์น ที่ตรงไหน

 2. ชีวิตคนเราจะต้อง ... วกกลับ “ยู-เทิร์น” ด้วยหรือ ... ใช่ไหม ... 

 3. ชีวิตคนท�าไมต้อง ... วกกลับ (ยู-เทิร์น)

 4. ชีวิตคนเรานี้ ถ้า ... วกกลับ (ยู-เทิร์น) แล้วจะได้อะไร

 5. ชีวิตคนเราด�าเนินไปเรื่อยๆ ไม่ต้องวกกลับ (ยู-เทิร์น) ได้ไหม ... 

ได้หรือไม่

 หลายคนอาจตั้งค�าถามต่างๆ นานา ... แตกต่างกันไป แต่ละคน 

แต่ละมุมมองใช่ไหมครับ จะเห็นว่าในเวลานี้หลายคนก�าลังมุ่งหน้าดั้นด้น

ไป ก�าลังเดินทางไป จะไปท�าไม ถ้าใจเราไม่เป็นสุข คนเราไม่ว่าจะเป็น
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คนชนชั้นใด ยาก ดี มี จน ก็หนีไม่พ้น “ความทุกข์” ทุกคนจึงวกกลับ

เข้าหา “ธรรมะ”  ธรรมะนี่แหละจะเป็นผู้ตอบปัญหาชีวิตของเรา ช่วยให้ 

บรรเทาเบาบางได้ เพราะว่าธรรมะที่เป็นพระธรรมค�าสอนขององค์ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น กล่าวครอบคลุมไปถึง “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” 

ดูให้เข้าใจถ่องแท้สามข้อนี้ แล้วยอมรับเถิดว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของ

ธรรมดา หลีกไม่พ้น จึงควรที่จะวกกลับ ที่เรียกว่า “ยู-เทิร์น” ชีวิตของตน 

ที่เคยพูดว่า “สูงสุดคืนสู่สามัญชน” นี่ไงครับคืนสู่สามัญชนเป็นการวกกลับ 

ที่เรียกว่า “ยู-เทิร์น” ชีวิตที่ถูกต้องสวยงามที่สุด  ต่อไปนี้ไม่ว่าจะ กิน นั่ง 

นอน เดิน ก็ให้มันง่ายที่สุด สบายที่สุด ที่ถึงเวลาไปได้ไป ถึงเวลามาได้มา 

ค่อยๆ คลายกงัวลใจลงไปว่าตนเคยได้รบัต�าแหน่งสงูส่ง เป็นอะไรนะ ... เป็น

เจ้าใหญ่นายโต ... นัน่มนัไม่จีรงัย่ังยืนหรอกครบั เป็นเพยีง “หวัโขน” ช่ัวครัง้ 

ชั่วคราว เมื่อมองเห็นความจริงน้ีแล้วก็น�าเอาความจริงของชีวิตกลับมา 

สอนใจตัวเอง จนเข้าใจได้ทั้งหมด ใจคนเราต้องการ “อาหารใจ” เมื่อใด

ที่ใจคุณ สงบ - เย็น  มีสมาธิดีและมั่นคงแล้ว ความสุขก็จะกลับมา ศีล 

สมาธิ ปัญญา โอบล้อมเข้ามาอยู่ใกล้ ปัญหาใดๆ ที่เคยรุมล้อมก็จะค่อยๆ 

เปลี่ยนไปในทางที่ดีงาม  ผมมีค�ากลอนมาฝาก ลองฟังดูนะครับ

คุณธรรม ... “ธรรม” ... เพื่อใคร ...
 ๏ พอกันทีชีวิตที่ผิดพลาด   ใจจะขาดกับชีวิตที่เหลวไหล

 พอกันทีชีวิตที่ผิดไป    เริ่มต้นใหม่งดงามดังเพ็ญจันทร์

 ๏ เมื่อชีวิตเกิดมาเพียงหนหนึ่ง  แรมต้นต้นตามหาสิ่งที่ฝัน

 ได้พบแล้วคือ “แสงธรรม” ค่าอนันต์ เป็นสวรรค์บนดินของคนดี

 ๏ ต่อแต่นี้รักดีรักษาศีล   ลบมลทิน “ลบบาป” รักศักดิ์ศรี

 ประพฤติชอบในธรรมเป็นคนดี  ครบถ้วนถี่แล้วจึงเดินต่อไป
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 ๏ รู้ว่า “หนัก” สิ่งใดพอวางได้  วางทางซ้ายหรือขวาเอาพอไหว

 พระท่านสอนท�าอย่างนี้สบายใจ  เหตุไฉนทนแบกอยู่คนเดียว

 ๏ “อัตตาหิอัตตะโนนาโถ”   สวด “นะโม” ตั้งใจไม่ข้องเกี่ยว

 เป็นคนดีพึ่งตนได้จริงเจียว   ชีวิตเลี้ยวกลับสู่ “คุณธรรม”

 ท่านสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว ที่เคารพ  ผมด�าเนินรายการมาถึง

ช่วงสดุท้าย จบลงแล้วในวนันี ้ ท่านสามารถตดัสินใจได้ใช่ไหมครบัว่า “จะ 

... ยู-เทิร์น ที่ตรงไหน”  ผมหวังว่า  ท่านคงจะกลับไปพิจารณาใคร่ครวญ 

ให้ดีอีกครั้งหนึ่ง ใจเย็น ๆ  ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ค่อย ๆ  คิด ค่อย ๆ  มอง 

จะเหน็เอง วนันีห้มดเวลาพอด ีขอลาทกุท่านไปก่อน พบกนัใหม่โอกาสหน้า 

โชคดีนะครับ ... สวัสดี


