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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. 0-8602-4111-6
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
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว เข้ารับ
ฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาของ มศว อยู่ในระดับดีมาก ทั้งตัวบ่งชี้
สกอ. และ สมศ. ในความส�ำเร็จครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทการท�ำงาน
ของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน โดย
เฉพาะฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ อยูใ่ นการก�ำกับดูแลรับผิดชอบของ
รศ. ดร. กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกัน
คุณภาพ การประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชีข้ อง สกอ. ได้เพิม่ ขึน้ จาก 4.44
ในปี 2554 เป็น 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และผลตามตัวบ่งชี้
ของ สมศ. กลุ่มพันธกิจหลักเพิ่มจาก 3.80 เป็น 4.74 รวมทุกตัวบ่งชี้
เพิ่มจาก 4.20 เป็น 4.72 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ได้รับ
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
องคมนตรี ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
1 เมษายน 2556 และได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง “นักบริหารดี
เด่นแห่งปี สาขาบริหารการศึกษา” ประจ�ำปี 2556 จาก ฯพณฯ อ�ำพล
เสนาณรงค์ องคมนตรี ในหนึ่งล้านต้นกล้าความดีถวายในหลวง ณ ศูนย์
การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และได้
รับเกียรติเป็นผู้แทนผู้ได้รบั รางวัลเกียรติยศ ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกครัง้ นี้
ความว่า “... ผมเชื่อว่า ... การท�ำประโยชน์ต่อสังคม ก่อเกิดเป็นความ
สุขใจ ความภาคภูมิใจ ... เพราะสังคมเราเป็นสังคมที่เห็นค่านิยมของ
การท�ำความดี ... ถ้าสังคมเราเป็นสังคมที่วัดกันด้วยความเก่ง ... รางวัล
ที่ได้รับในวันนี้จะไม่มีโอกาสได้รับเลย ... ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการ
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จัดงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานถือเป็นกลุ่มคนที่ส�ำคัญที่สุด เราไม่
สามารถเป็นผู้บริหารดีเด่นได้ ถ้าเราขาดเพื่อนร่วมงาน ขาดเพื่อนร่วม
อุดมการณ์ ที่จะสานฝันท�ำความดีเพื่อส่วนรวม ต้องกราบขอบพระคุณ
คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ ทีไ่ ด้กรุณาอบรมสัง่ สอน ขัดเกลาและปลูกฝัง
ค่านิยมทีด่ งี ามอย่างนีล้ งในตัวเราทุกคน ต้องขอขอบคุณครอบครัวทีเ่ ห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนให้พวกเราทุกคนได้ท�ำงานเพื่อส่วนรวม
ต่อเนื่องกันมายาวนานนับสิบปี ขอขอบคุณเพื่อนๆ ญาติสนิท มิตรสหาย
ทีไ่ ด้ให้กำ� ลังใจสนับสนุนจนเกิดวันนีข้ นึ้ ... เราทุกคนขอให้สญ
ั ญาประชาคม
ตรงนี้ร่วมกัน ในนามของผู้รับรางวัลทุกท่านว่า เราจะสืบสานเจตนารมณ์
ของการท�ำความดี จะเผยแพร่ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ให้ขยายออกไป
กว้างขวางทีส่ ดุ เพือ่ ให้สงั คมส่วนรวมมีความสุข และอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
สืบไป”
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว เปิดเผย
ว่า มศว เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และหนึ่งในการรับใช้สังคมที่เป็น
รูปธรรมของ มศว คือ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม”
ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน มศว สนับสนุน เช่น การประกวด
แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน 2556 ณ
ห้าง Central Court ห้างเซ็นทรัลเวิรล์ ผลงานของชาว มศว ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นทีน่ า่ พึงพอใจมาแล้ว และท่านอธิการบดียงั ได้หารือกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะร่วมกันเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกอบการชาว
มุสลิมในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย เพราะขณะนี้กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบงบประมาณสนับสนุน โดยคุณ
โสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีการออกแบบ
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แฟชัน่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย และพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศ
มุสลิมต่างๆทั่วโลก อาทิ ตุรกี จอร์แดน มาเลเซีย เป็นต้น
๏ สถาบันวัฒนะธรรมและศิลปะ จัดให้มี พิธถี วายพระพรเฉลิม
พระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ พระบรมราชินนี าถ ในวันพฤหัสที่
8 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
สาโรช บัวศรี และขอเชิญชมรมผู้สูงอายุ มศว เข้าร่วมกิจกรรมใน
วันดังกล่าว เวลา 08.20-09.30 น. และเวลา 9.30-16.00 น. เข้ารับบริการ
ให้คำ� ปรึกษาทางด้านกายภาพบ�ำบัดและส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ คณะสหเวชศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวชมรมฯ
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเพิ่มเติมสมาชิกที่เกิดเดือนกรกฎาคม ดังนี้
ผศ. กวี วรกวิน ผศ. อลิศรา เจริญวานิช อ. เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร
รศ. พิชัย ศิริทัศนกุล อ. พรพรรณ เลิศทวีสินธ์ รศ. วันดี ศรีสวัสดิ์
รายได้จากการจัดงานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ของชมรมผู้สูงอายุฯ ในวันที่ 24 และ
27 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
		 รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า Rummage Sale วันที่ 24
มิถุนายน 2556 เป็นเงิน 25,000.00 บาท
		 รายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรหุ่นละครเล็ก “โจหลุยส์” จ�ำนวน
350 ใบ ได้เงินทั้งสิ้น 175,000 บาท คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และ
สมาชิก ซื้อบัตรจ�ำนวน 85 ใบ เป็นเงิน 42,500 บาท ประธาน คณะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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กรรมการทุน ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย
เหล่าสุนทร ฝากขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการบริหารฯ สมาชิกฯ และชมรมผูส้ งู อายุฯ ร่วม
บริจาคสมทบทุนสร้าง อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาเป็นเงิน 5,000 บาท ชมรมผู้สูงอายุฯ 500 บาท
ร่วมเป็นเงิน 5,500 บาท ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการฯ และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด
ผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา ร่วมกับส�ำนักหอสมุดกลาง วันที่ 19
กรกฎาคม 2556 ณ วัดปอแดงสวนนิพพาน ต�ำบลภูหลวง อ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 4,500 บาท และชมรมผู้สูงอายุฯ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ รศ.อัมพร สุขเกษม ที่แนะน�ำ
ให้คุณรัชนี เหลืองสุรีย์ บรรยายเรื่อง กินอย่างไรจะไม่ป่วย พร้อมทั้ง
คณะทีม่ าช่วยตรวจสุขภาพให้ดว้ ยความเต็มใจ ในการประชุมประจ�ำเดือน
กรกฎาคม 2556
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ อ. รุ่งเรือง รัศมีโกเมน และ
อ. สุรศักดิ์ กุลฤทธิ์ ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การล้างพิษ
เพื่อสุขภาพ” ในการประชุมประจ�ำเดือนสิงหาคม 2556
ผศ. เกษร เจริญรักษ์ และ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ ได้
รับเชิญจาก กศน. และสถานทูตไทยในกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เป็นวิทยากร อบรมครูอาสาสอนภาษาไทยส�ำหรับคนไทยในต่าง
ประเทศ การใช้นิทานเป็นสื่อการสอน และการร้อยลูกปัด ระหว่าง
วันที่ 15-20 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเมืองไทย กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์
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สาธารณรัฐเยอรมนี
รศ. ดร. ทวีรัสมิ์ ธนาคม ขณะนี้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เรียบร้อยแล้ว
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณบริษัทมาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเจนท์
ทีไ่ ด้นำ� กาแฟสุขภาพมาทดลองชงให้ดมื่ และบรรยายการใช้ผลิตภัณฑ์เจล
เพื่อสุขภาพ ในการประชุมประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2556
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2556 ดังนี้
		
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2556 จัดงานแสดงมุทิตาจิต
แด่อาจารย์ผู้มีอายุ 84 ปี ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ. วลัยรัตน์ อติแพทย์		 2. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์
3. ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล		 4. อ. นันทนา สิงหชาญ
5. อ. บุญชู ศรีมุษิกโพธิ์		 6. ผศ. เกษร ผดุงรส
7. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย		 8. รศ. ระวิ สงวนทรัพย์
9. ผศ. ศรี ประจิมนอก		 10. ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธุ์
11. ศ. ดร. อารี สัณหฉวี		 12. อ. อุดมลักษณ์ บุญพรรคนาวิก
13. ผศ. กรรณิการ์ ยุกติรัตน์
14. รศ. ท่านหญิง ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
โดยมีก�ำหนดการดังนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.30 - 09.50 น. ประธานชมรมผูส้ งู อายุ มศว กล่าวมุทติ าจิต
แด่อาจารย์อาวุโส และ ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แด่อาจารย์
อาวุโส
http://seniorclub.swu.ac.th
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09.50 - 10.00 น. ประธานมอบของทีร่ ะลึก แด่อาจารย์อาวุโส
10.00 - 10.30 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.30 - 11.30 น. อาจารย์อาวุโสเล่าประสบการณ์
11.30 - 13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น ร่ ว มกั น /
สันทนาการ
ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าลงทะเบียน
คนละ 100 บาท
ชมรมผู ้ สูงอายุ มศว ก�ำหนดจั ด งานรั บน้ อ งใหม่ วัย
เกษียณฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น
2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างเวลา 09.00 - 13.30 น.
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิวัติชีวิตพิชิตสุขภาพ” โดย นายแพทย์
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มีก�ำหนดการดังนี้
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุมชั้น 2)
09.00 - 10.00 น. บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
10.00 - 12.00 น. การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “ปฏิ วั ติ ชี วิ ต
พิชิตสุขภาพ”
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ชั้น 1)
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เมือ่ สิน้
สุดปี วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดีมาก เมื่อแยก
ส่วนระดับชั้นคุณภาพปรากฏ ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดีมาก ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ดีมาก 2.1) ธุรกิจ
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สินเชื่อ ดีมาก 2.2) ธุรกิจเงิน รับฝาก ดีมาก 2.3) เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์ ดีมาก 2.4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดีมาก 2.5) เจ้าหนี้เงินกู้
ดีมาก 2.6) สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ดีมาก ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ดีมาก ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดีมาก

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. อ. สุนีย์ ลี่ไพบูลย์						
2. อ. นิ่มนวล สกุลพานิช				
3. รศ. ดร. อารีย์ พันธุ์มณี 				
4. อ. พรรณี บุญประกอบ				
5. ผศ. มยุรี กุลแพทย์						
6. อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์				
7. อ. ดวงพร ไวฑูรเกียรติ				
8. ผศ. ดร. สุดา ทัพสุวรรณ				
9. อ. อุรุพีร์ ปัญจะ						
10. ผศ. พันธุ์สิน เกตุทัต					

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ประเภทตลอดชีพ
คุณสมศรี ส่งวัฒนา
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนสิงหาคม

อัญเชิญเทพ โปรยมาลา คราวันเกิด
ประสาทสรรค์ ให้ท่าน สุขใจกาย			
สุขภาพ กล้าแกร่ง แรงแข็งขัน		
ให้โชคดี มากมีมิตร เนืองนิจไป			

1. อ. นวลศรี วิทยานันท์				
3. ผศ. สมเกียรติ อักษรถึง			
5. ผศ. พันธุ์สิน เกตุทัต				
7. คุณพัฒนา สงวนกล�่ำจิตต์			
9. อ. ปรียา พินธุพันธ์				
11. รศ. ดร.ลาวัลย์ พลกล้า			
13. คุณกุลวรา สิงหะพันธ์			
15. อ. อภิชัย บวรกิติวงศ์			
17. ผศ. อารีพันธ์ ภมะราภา			
19. ผศ. ยุวา แตงเที่ยง				
21. รศ. ดร. กาญจนา อินทรสุนานนท์		
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ ทินานนท์		
25. อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง			

8

น�ำพรเลิศ ประเสริฐสม ฤดีหมาย
ทุกข์มลาย หายซึมโศก ไร้โรคภัย

ฉวีวรรณ พรรณผ่อง มองสดใส
อายุขัย ยืนยาวนาน สราญเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา สายยศ
6. รศ. ประเทือง มหารักขกะ
8. รศ. โมรี ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา ปานเจริญ
14. รศ. หวน พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์ โรจนพันธ์
20. ดร. สุรพล วัฒน์วิกย์กิจ
22. อ. เมธินี ตั้งตรงไพโรจน์
24. รศ. นันทนา สิงหชาญ
26. อ. ชลลดา จรรยาวิจักษณ์
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27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.

ผศ. ยุวดี เฑียรฆประสิทธิ์			
รศ. วิภาวี ไชยยงค์				
อ. มณฑาทิพย์ พัวพาณิชย์			
ผศ. พิมพวรรณ ณ พัทลุง			
รศ. ประเสริฐ ศรีไพโรจน์			
รศ. เวธนี กรีทอง				
ผศ. สมศักดิ์ วิจิตร				
คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ			
คุณสุภัทรา โสหะกะพันธ์			
ศ. ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์		

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.

อ. กนกวรรณ เสงี่ยมสิน
คุณเพลินจันทร์ จรูญวิทย์
อ. อุรุพีร์ ปัญจะ
ผศ. ส�ำรวล รัตนาจารย์
คุณประภาศรี บุนนาค
อ. สันติ เรืองมณีไพฑูรย์
อ. เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี ทรรพสุทธิ
คุณระยอง ตันสกุล

•••
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พระราชกรณียกิจ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อาเศียรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
			 อันเชิญพระตรัยรัตน์ดล			 อรเอย
พระแม่เมืองผองชล				 คู่ไท้
ยอบกายถวายกมล				 ทุกเมื่อ ปีนา
วันเฉลิมพระชนม์นบไหว้			 แซ่สร้อง สดุดี
								 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
							 ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มศว

										

ผศ.สุพิน ทองธานี ผู้ประพันธ์

“สมเด็จพระบรมราชินนี าถ”ได้ทรงปฏิบตั ภิ ารกิจน้อยใหญ่นานัปการ
ตลอดระยะเวลาแห่งการด�ำรงพระอิสริยยศ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่ง
ของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฏร์ ทัง้ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และเสด็จพระราชด�ำเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
ชนบท ทั่วทุกภูมิภาค แม้ตรากตร�ำพระวรกาย เนื่องจากการคมนาคมใน
สมัยนั้น ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ
ในด้านความมั่งคงของประเทศ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยี่ยมทหารที่ปฎิบัติการสู้รบต่อสู้ผู้ก่อการร้ายตามชายแดนถึงฐาน
ปฏิบัติการต่างๆ แม้เป็นที่เสี่ยงภยันตราย ก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จไป
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ทรงดูแลทุกข์สุข ปลอบขวัญถึงฐานปฎิบัติการต่างๆ เป็นขวัญก�ำลังใจให้
ทหารต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน น�ำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาชน
ให้สามารถท�ำมาหากินได้อย่างสงบสุข ตราบจนต่อมา ภัยจากผู้ก่อการ
ร้ายคอมมิวนิสต์ก็สลายลง ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ มีกว้าง
ขวางครอบคุมสาขาต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
อื่นๆ อีกมากมาย
ในด้านการศึกษา ทรงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหลายหลายรูปแบบ เช่น ทรงพระอุตสาหะสอนหนังสือราษฏร
ด้วยพระองค์เอง พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็นทุนการศึกษา
แก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบนอก
โรงเรียน ทรงรับไว้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนบิดามารดา
พี่น้องของเด็ก ก็โปรดเกล้าฯให้เข้ารับการฝึกอบรม พระราชทานความ
ช่วยเหลื อให้ ปรั บ ปรุงการประกอบอาชีพให้ เ ป็ นผล หรื อ ให้ มี ความรู ้
เป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้สามารถช่วยตนเองและครอบครัวให้ด�ำรง
ชีวิตเป็นสุขตามอัตภาพ โดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านมาท�ำประโยชน์ เช่น
หัตถกรรมจักสานของโครงการหุบกะพง โครงการจักสานย่านลิเพา และ
ท�ำเครื่องปั้นดินเผาในภาคใต้ ทั้งยังโปรดเกล้าฯให้สอดแทรกเรื่องความ
รักชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น และ
ประเทศ การรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย การรู้จักพัฒนาตนเอง การเห็น
ความส�ำคัญของการศึกษาและการช่วยเหลือร่วมมือกับส่วนรวม พร้อมทั้ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ให้ทุกคนตระหนักว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม ต้องบ�ำเพ็ญตนเป็น
ประโยชน์เพื่อความเจริญพัฒนาของภูมิภาค นอกจากนั้น ยังทรงอุปถัมภ์
บ�ำรุงงานด้านการศึกษาอื่นๆ เช่น ทรงรับมูลนิธิด้านการศึกษาไว้ในพระ
ราชินปู ถัมภ์ พระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงเรียนทีส่ อนเด็กปัญญาอ่อน
เรียนช้าและพิการซ�ำ้ ซ้อน ทรงสนับสนุนก่อตัง้ และขยายโรงเรียนในท้องถิน่
ทุรกันดาร ทรงส่งเสริมให้ราษฎรศึกษาด้วยตนเองโดยก่อตัง้ “ศาลารวมใจ”
มีลักษณะเป็นห้องสมุด และ ศูนย์ศึกษาหาความรู้ต่างๆ รวมทั้งศูนย์รักษา
พยาบาลเบื้องต้น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ มิได้แผ่ปกป้องเฉพาะปวงชนชาวไทย หากแต่ยงั
ทรงแผ่ไปถึงประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น ชาวกัมพูชาอพยพ
ลี้ภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแดนไทย แถบจังหวัดตราด จันทบุรี
และปราจีนบุรี มีพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรง
บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขผูค้ นทีต่ กทุกข์ได้ยาก โดยมิได้ทรงเลือกเชือ้ ชาติ ศาสนา
หรือ เผ่าพันธุ์ พระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทอุทิศ
ก�ำลังพระวรกาย พระสติปญ
ั ญา พระราชทรัพย์ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
เพือ่ เกือ่ กูลประโยชน์สขุ ของพสกนิกรนัน้ ได้ดมื่ ด�ำ่ อยูใ่ นหัวใจคนไทยทัง้ ชาติ
และหยั่งลึกลงเป็นรากฐานแห่งความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์
เป็นผลให้เกิดความมั่งคง และน�ำศานติสุขมาสู่ปวงชนชาวไทย
สถาบัน องค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ จึงได้ทลู เกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่เฉลิมพระเกียรติ รางวัล และประกาศ
เกียรติคุณต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น องค์การเอฟเอโอ ทูลเกล้าฯถวาย
เหรียญ ซีเรส เทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีให้มีระดับสูง
ขึ้นและทรงเป็นผู้ “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” มหาวิทยาลัยทัฟฟ แห่ง
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รัฐแมสซาซูเซ็ทท์ สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม ในฐานะทีท่ รงยกระดับฐานะการครองชีพของ
ประชาชน และช่วยบรรเทาทุกข์ของเด็กๆ ในหมูผ่ ลู้ ภี้ ยั สหพันธ์เด็กแห่งนคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯถวายรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพิทักษ์เด็ก
สถาบันเอเชียโซไซตี้ แห่งกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯถวายรางวัล
ด้านมนุษยธรรม มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าของโลก สดุดีเทิดพระเกียรติใน
ฐานะบุคคลดีเด่นด้านอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งอังกฤษ
ได้ทูลเกล้าฯถวาย สมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ ซึ่งสถาบันแห่งนี้เคยมอบให้แต่
เฉพาะผูท้ เี่ ป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่นเป็นทีร่ จู้ กั ระดับโลกเท่านัน้
นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยและสถาบันอืน่ ๆ อีกมากมายทีท่ ลู เกล้าฯ ถวาย
ปริญญา และรางวัลประกาศกิตติคุณแด่พระองค์ท่าน
นับได้ว่า เป็นบุญของชาติและประชาชนชาวไทย ที่มีสมเด็จพระ
บรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะ
แห่งรัตนนารีโดยแท้ พระองค์มิได้ทรงเป็นพระบรมราชินีที่มีพระสิริโฉม
เป็นเลิศเท่านัน้ หากแต่ยงั ทรงพระปรีชาเชีย่ วชาญในกิจการต่างๆ ซึง่ ปรากฏ
ผลเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอด ทรงยึดมั่นในพระบวรพระพุทธ
ศาสนา พระคุณธรรม พระปัญญาคุณ และพระเมตตากรุณาคุณ ซึ่งทรง
ด�ำรงไว้มนั่ คงตลอดมา เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พระเกียรติคณ
ุ ขจายขจรไปทัว่
ในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ของชาติไทย เป็นพระบรมราชินที ที่ รงได้รบั การ
สรรเสริญพระเกียรติคณ
ุ จากนานาประเทศอย่างกว้างขวางยิง่ กว่าพระบรม
ราชินีพระองค์อื่นใดในโลก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : อาหารเสริมอายุวัฒนะ
นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย

1

ส่วนผสม : น�้ำนมถั่วเหลืองแช่เย็น 1 แก้ว ผสมน�้ำมะนาวสดใน
สภาพอุณหภูมิต�่ำ 1 ลูก คนให้เข้ากัน จนได้เป็นลักษณะคล้ายโยเกิร์ต
เหลว ดื่มเป็นประจ�ำวันละ 1 แก้ว สรรพคุณโดยรวม เป็นอาหารเสริม
ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย สมอง และสายตา หากดื่มเป็นประจ�ำ มี
สรรพคุณที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้คือ
1. ช่วยให้ระบบเส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายมีความยืดหยุ่นดี ไม่เปราะ
หรือแตกง่าย ดังนั้น คนที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยเปราะ แตกง่าย และมี
เลือดออกตามร่างกาย เช่น เลือดออกที่ใต้เยื่อบุตาขาว หรือในผู้หญิงที่มัก
จะเกิดจ�้ำเขียวช�้ำเวลาถูกกระทบกระแทก หรือในผู้สูงอายุที่มักจะมีเลือด
ออกใต้ผิวหนังก็ช่วยให้ดีขึ้น และยังเชื่อว่าสามารถป้องกันโรคเส้นเลือดใน
สมองตีบตัน หรือแตกได้เช่นกัน (ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต)
2. ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ท�ำให้สุขภาพแข็งแรง
ต้านโรคติดเชื้อได้ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย เช่น ในคนที่เป็นโรคเริมที่ริมฝีปาก
หรือบริเวณอวัยวะเพศ จะช่วยลดหรือหยุดการก�ำเริบซ�้ำได้ หรือในรายที่
ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี เป็นไข้ ไอ เจ็บคอบ่อยๆ ก็จะช่วยให้อัตราการป่วยลด
ลงได้ เช่นกัน
3. ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนเลือด ท�ำให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ท�ำงานได้เต็มที่ สมองแจ่มใส ไม่มึนงง ร่ายกายสดชื่น (ผู้สูงอายุที่มีอาการ
มึนงง เซื่องซึม และเดินเซจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นชัดเจน) สามารถ
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ทนต่อการท�ำงานตรากตร�ำทีต่ อ้ งอดหลับอดนอนได้ดขี นึ้ เช่น นักเรียน นิสติ
นักศึกษา ทีต่ อ้ งคร�ำ่ เคร่งใช้สมองทบทวนต�ำราใกล้สอบ หรือผูท้ ตี่ อ้ งท�ำงาน
หรือขับรถทางไกลในเวลาค�่ำคืนเป็นประจ�ำ
4. ช่วยให้เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายแข็งแรง สามารถซ่อมแซมส่วน
ที่สึกหรอได้ดี บาดแผลทุกชนิดจะหายเร็วขึ้น และช่วยให้รากผมแข็งแรง
บรรเทาปัญหาผมร่วงในหญิงวัยทองได้
5. สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ก็จะท�ำให้สมรรถภาพทางเพศดีตามไปด้วย
6. จากคุณสมบัตติ อ่ ต้านอนุมลู อิสระของวิตามินซีในมะนาว และสาร
ไอโซฟลาโวนในถัว่ เหลือง ท�ำให้เชือ่ ได้วา่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ ชนิดนีเ้ ป็นประจ�ำ
อาจจะป้องกันโรคมะเร็งได้อีกด้วย
ล่าสุด ได้แนะน�ำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิงที่สุขภาพย�่ำแย่ แม้จะทาน
ยาต้านไวรัสแล้วร่วมปี ต้องปลีกตัวจากสังคม เพราะ ผมร่วง ผมบางแห้ง
กรอบ ผิวหนังแห้ง คัน เป็นผื่น เป็นแผล เป็นสะเก็ด ผอมแห้ง น�้ำหนัก
ลด เบื่ออาหาร หน้าเป็นฝ้าหมองคล�้ำ ลิ้นเป็นฝ้าขาว เยื่อบุปากเปื่อย
แสบ ทานอาหารเผ็ดไม่ได้ มีไข้บ่อย หนาวสะท้าน ไอเรื้อรัง
หลังจากแนะน�ำให้ดื่มนมไวตามิลค์ผสมมะนาวทุกวัน 4 เดือนต่อมา
ผูป้ ว่ ยกลับมาด้วยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่แตกต่างจากคนทัว่ ไป ผมหนา
ดกด�ำ ฝ้าที่หน้าจางหายไปหมด น�้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 10 กิโลกรัม ผิวหนัง
ทีแ่ ขนขาเป็นปกติ ฝ้าขาวทีล่ นิ้ หายหมด ทานอาหารเผ็ดได้และไม่เจ็บไข้อกี
เลย ผู้ป่วยยืนยันว่าหลังจากการดื่มเครื่องดื่มดังกล่าว สภาพร่างกายก็เริ่ม
ฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ
หมายเหตุ : สูตรอาหารเสริมอายุวัฒนะดังกล่าว ผ่านการเก็บข้อมูล
และพิสูจน์จากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงมีความ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ประสงค์ที่จะเผยแพร่เป็นวิทยาทาน เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ
ได้จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้แล้ว
หากผูใ้ ดน�ำสูตรดังกล่าวไปท�ำประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จะต้องถูกด�ำเนินการทางกฎหมาย
•••

มานิพพานกันเถอะ
รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์

2

เมือ่ ผมเรียนอยูท่ วี่ ทิ ยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ซึง่ เพิง่ เกิดขึน้
ใหม่ๆ แทนทีโ่ รงเรียนฝึกหัดครูชนั้ สูง ประสานมิตร ท่านศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี อธิการวิทยาลัยสมัยนั้น ได้น�ำทฤษฏีการศึกษาสมัยใหม่
(Progressive Education) ตามแบบของ จอห์น ดุยอิ (John Dewey)
ผูม้ ชี วี ติ ร่วมสมัยกับ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ซึง่ มีความสนใจ
และใฝ่ชอบพระพุทธศาสนามาก มาเผยแพร่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ทฤษฏีการศึกษาที่กล่าวมานี้ จึงสะท้อนให้เห็นแนวความคิดที่ตรงกันของ
พระพุทธศาสนา ไอน์สไตน์ และ ดุยอิ ในหลายๆ เรื่อง เช่นในเรื่อง
ประสบการณ์ (ค�ำว่า “ประสบการณ์” เป็นค�ำทีน่ กั การศึกษาไทยประดิษฐ์
ขึ้นมาใช้ครั้งแรกที่ประสานมิตร แทนค�ำว่า Experience) นั้น พระพุทธ
ศาสนาเชื่อว่าการประสบสัมผัสสิ่งทั้งหลาย (ธรรม) ด้วยใจของตนเอง
เป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาปัญญาและความดีงามทั้งปวง
ไอน์สไตน์ก็กล่าวไว้ว่า “แหล่งเดียวเท่านั้น ของความรู้ คือประสบการณ์
2 อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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(The only source of knowledge is experience.)” จอห์น ดุยอิ ก็
ย�้ำนักย�้ำหนาว่าการให้การศึกษา ไม่ใช่การให้ตัวความรู้ แต่เป็นการจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการให้การศึกษา
คือการให้กระบวนการเรียนรู้นั่นเอง พอพูดถึงเรื่องเก่าแก่แล้วชักติดลมไป
หน่อยหนึ่ง ตามประสาผู้สูงวัย ขอให้ถือว่าเป็นการเกริ่นน�ำก็แล้วกันนะ
ครับ หรือท่านจะน�ำเอาเรื่องที่กล่าวมานี้ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องที่จะกล่าวใน
ภายหลังก็ยิ่งดีทีเดียว
ขอย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ตั้งใจจะพูดในตอนแรกว่า ท่านอาจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล ผู้ประพฤติตนได้สมค�ำสอน ก่อนจะเป็น
ครูแก่ผู้อื่น ได้พูดอยู่เสมอว่า “การศึกษาคือชีวิต” และท่านได้สอนพวกเรา
นิสติ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ให้มชี วี ติ ด้วยความดี ความงาม และความจริง
( อย่างที่พูดกันในสมัยกรีกโบราณ ก่อนสมัยพระพุทธเจ้า ) และที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งคือ ต้องมีชีวิตอย่างมีจุดหมาย ท่านจึงได้ให้พวกเรา ถามตนเอง
ตลอดไปว่า “เราเกิดมาท�ำไม” นั่นคือต้องแสวงหาจุดหมายอันประเสริฐที่
เกิดมาให้ได้ ผมใช้ค�ำว่า “ประเสริฐ” เพื่อแสดงว่าจุดหมายชีวิต ต้องเป็น
สิ่งสูงส่ง สุดสูง สุดเอื้อมถึง เพื่อผู้มีชีวิตจะได้ใช้สติปัญญาความสามารถ
อย่างแรงกล้า ในการเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด เพื่อปีนป่ายไขว่คว้าหา
สิ่งนั้น เหมือนอย่างที่ โรเบิร์ต เบราว์นิ่ง (Robert Browning) กวีชาว
อังกฤษ สมัยศตวรรษที่ 19 กล่าวไว้ว่า
“Ah, but a man’s reach should exceed his grasp.
Or, what’s a heaven for?”
ซึ่งผมขอถอดเป็นภาษาไทยว่า
“คนเราควรไขว่คว้าสิ่งสูงสุดเอื้อม
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพราะมิฉะนั้นจะมีสวรรค์ไว้ท�ำไม”
ผมมองเห็นความจ�ำเป็นของการตัง้ จุดหมายชีวติ อย่างทีท่ า่ นอาจารย์
สอน จึงพยายามหาค�ำตอบให้ตนเองเสมอมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ ได้
อ่านจุดหมายชีวิตของมหาบุรุษในโลกนี้หลายท่าน ล้วนแต่เป็นจุดหมายที่
แสนจะประเสริฐเลิศล�้ำ น่าจะน�ำมาเป็นเยี่ยงอย่างทั้งนั้น แต่ผมมาติดใจ
มากที่สุด (โดนใจ) ในจุดหมายที่ท่านเจ้าพระคุณ หลวงพ่อพระพุทธทาส
ภิกขุ ได้เสนอไว้ว่า เราเกิดมาเพื่อให้ได้รับ “สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์จะพึงได้”
“สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์จะพึงได้” ของพระพุทธทาสภิกขุนั้น หมายถึง
สิ่งที่ดีที่สุด หรือ ความดีที่สูงสุด อันเป็นสากล ที่มนุษย์เราพูดกันมาตั้งแต่
สมัยกรีกโบราณว่า ซัมมัมโบนัม (Summum Bonum : The utmost
goodness that man can get in this very life.) ความดีที่สูงสุด หรือ
ซัมมัมโบนัม นี้ อธิบายได้ด้วยลักษณะ 4 ประการ คือ ความสุข
(happiness) ความเต็ม (perfectness) หน้าที่บริสุทธิ์ (duty for duty’s
sake) และความรักทีเ่ ป็นสากล (universal love) ซึง่ ผมขอไม่อธิบายขยาย
ความในทีน่ ี้ (ผูส้ นใจในค�ำอธิบายขยายความของลักษณะ 4 ประการนี้ หา
ได้ในหนังสือ “บรมธรรม” ของพระพุทธทาสภิกขุ)
หลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุ อธิบายไว้ว่า สิ่งที่ดีที่สุด หรือ ความดีที่
สูงสุด ส�ำหรับพุทธศาสนิกชน คือพระนิพพาน อันเป็นนิพพานระดับสูงสุด
ระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือระดับพระอรหันต์ ซึง่ เป็นโลกุตตรนิพพาน
อยูเ่ หนือประสาทสัมผัส ต้องเข้าถึงด้วยจิตสัมผัสเท่านัน้ เป็นภาวะดับสนิท
ของทุกข์ทั้งปวง อันเนื่องมาจากการดับสนิทของ อวิชชา ตัณหา และ
อุปาทาน พระนิพพานนี้จึงเป็นสิ่งที่สูงสุดเอื้อม ต้องพยายามปีนป่ายไขว่
คว้า ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดจึงจะบรรลุได้
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ช่างเป็นความงดงามเสียนี่กระไร ที่น�ำเอาพระนิพพานซึ่งเป็นจุด
หมายสูงสุดหรืออุดมคติสูงสุดของพระพุทธศาสนา มาเป็นจุดหมายอัน
ประเสริฐทีเ่ กิดมา เพราะบนเส้นทางของการไขว่คว้าแสวงหาพระนิพพาน
เราต้องเดินบนเส้นทางของ ศีล สมาธิ และปัญญา (มัชฌิมาปฏิปทา)
และต้องใช้สติปญ
ั ญาอันแรงกล้าในการเพียรพยายามละความชัว่ และหมัน่
สร้างความดี เพื่อจะได้พัฒนาจิตใจให้ใสสว่าง สะอาด สงบ อันเป็นภาวะ
ของการดับทุกข์ทั้งปวงอย่างสนิท
เมื่อพูดถึงค�ำว่า “นิพพาน” แถมชวนกันนิพานอีกด้วย หลายท่าน
คงคิดว่า อาจารย์ชาตรีในวัยก�ำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 80 คนนี้ คงจะแปลก
ประหลาด (เพีย้ น) ไปเสียแล้วกระมัง เพราะพวกเราส่วนใหญ่ (รวมทัง้ ผม
ด้วย) ได้รบั การอบรมสัง่ สอนให้มองนิพพานแต่เพียงด้านใดด้านหนึง่ เท่านัน้
เช่นเข้าใจว่านิพพานคือพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ
ของพระอรหันต์อย่างทีก่ ล่าวมาข้างบนนีเ้ ท่านัน้ ซึง่ คนเราส่วนใหญ่ยงั เข้าใจ
ต่อไปอีกด้วยว่าพระพุทธเจ้าทรงต้องใช้เวลาถึง สี่อสงไขย แสนมหากัป
บ�ำเพ็ญเพียร จึงจะบรรลุได้ ท�ำให้นิพพานดูเป็นสิ่งไกลตัวเหลือประมาณ
เสมือนเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีค่ วรค่าแก่การบูชาแต่อย่างเดียว ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราควร
จะใฝ่หาด้วยเลย นอกจากจะมองนิพพานเพียงด้านใดด้านหนึง่ แล้ว เรายัง
มองไปไม่ถงึ ความหมายทีแ่ ท้จริงของนิพพาน เพราะไปสะดุดหยุดติดอยูก่ บั
สมมุตสิ จั จะของส�ำนวนโวหาร หรือค�ำอุปมาอุปมัยทีใ่ ช้ในการบรรยายเรือ่ ง
นิพพานอีกด้วย เช่นเข้าใจว่านิพพานคือสิ่งที่อยู่สุดโลก ในอนันตจักรวาล
เป็นวิมานเมืองแก้ว ทีเ่ พริศแพร้วพรรณราย จะต้องใช้เวลาเดินทางหลายกัป
หลายกัลป์ ข้ามหลายภพหลายชาติ จึงจะไปถึง นอกจากเหตุผล 2 ข้อ
ที่กล่าวแล้ว ยังมีเหตุผลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีบางคนตั้งตนเป็น
http://seniorclub.swu.ac.th
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นักวิทยาศาสตร์ตัวปลอม (ผมขอเรียก pseudo scientist) ไม่ยอมเชื่อว่า
นิพพานมีจริง ด้วยเหตุผลเพียงเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจ และ
ไม่เคยพบเคยเห็นด้วยตัวหรือตาเนื้อของตนเองมาก่อน คนพวกนี้มักจะติด
อยู่กับโลกของวัตถุ เวลาท�ำบุญแล้วจะขอพรเพียงเพื่อให้มี อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ โดยไม่ขอเพิ่มให้ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย
ให้บรรลุนิพพาน เพราะเขาต้องการเพียงแค่โลกียสุขเท่านั้น ไม่หวัง
โลกุตตรสุข ซึ่งเป็นสุขที่ประณีตกว่าและถาวรจีรัง เพราะเขาไม่เชื่อว่าสิ่ง
นี้มี พูดถึงการไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงเพราะอยู่เหนือความเข้าใจและไม่
เคยพบเคยเห็นแล้ว ขออนุญาตเล่าต่อ ออกนอกเรื่องนิพพานนิดหน่อยว่า
สมัยพวกเราเป็นเด็กนักเรียน อ่านเรื่องกามนิต อ่านบทสนทนาในพรหม
โลกของกามนิตกับวาสิฏฐี ที่ว่า
ล่วงมาสี่โกฏิปี วาสิฏฐีย้อนถามว่า “ท้าวมหาพรหมเกิดเป็นอะไรไป
ดูรัศมีมัวลงทุกที?”
ทันใดนั้น เป็นเวลาห้าโกฏิปี กามนิตจึ่งกล่าวรับว่า “ฉันก็เห็นเป็น
เช่นนั้น”
อ่านส�ำนวน “ทันใดนั้น เป็นเวลาห้าโกฏิปี” พิศวงงงงวย ว่าช่วง
เวลา ”ทันใดนั้น” ท�ำไมจึงยาวนานถึง “ห้าโกฏิปี” พวกเราซึ่งไม่ใช่นัก
วิทยาศาสตร์ตัวปลอม จึงไม่รีบปฏิเสธการบรรยายเช่นนี้โดยทันที แต่จะ
เก็บไว้ในใจเพื่อใฝ่หาความหมาย ได้ค�ำตอบว่า “ทันใดนั้น” เป็นเวลาใน
พรหมโลก ส่วน “ห้าโกฏิปี” เป็นเวลาบนโลกมนุษย์ เป็นการกล่าวเทียบ
เวลา ว่าเวลาชัว่ “ทันใดนัน้ ”(คงประมาณชัว่ อึดใจหนึง่ ) บนพรหมโลก เทียบ
เท่ากับเวลา “ห้าโกฏิปี” บนโลกมนุษย์ เหมือนๆกับที่กล่าวกันในพระพุทธ
ศาสนาว่า เวลา 1 วัน บนสวรรค์ชั้นต่างๆ เท่ากับเวลา กี่ปี บนโลกมนุษย์
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เป็นการแสดงถึงการยอมรับความไม่เท่ากันของเวลาในโลกที่แตกต่างกัน
ซึ่งเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์สมัยนิวตันคงปฏิเสธ ต้องรออีกสองสามร้อย
ปี นักวิทยาศาสตร์สมัยไอน์สไตน์จึงจะยอมรับ เล่าเรื่องกามนิตให้ฟังเพื่อ
เป็นข้อเตือนใจว่าอย่ารีบปฏิเสธสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจหรือไม่เคยประสบ
พบเห็น หรือคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ เตือนสติว่าอย่าเป็นนักวิทยาศาสตร์
ตัวปลอมนั่นเอง เพราะนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ตัวจริง ก�ำลังศึกษา ค้นคว้า และพิสูจน์เรื่องราวต่างๆ ใน
จักรวาล อันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแทบทั้งสิ้น ด้วยเหตุ 3 ประการดังกล่าว
มานี้ พุทธศาสนิกชนคนไทยจึงไม่คอ่ ยมีใครสนใจทีจ่ ะประสบสัมผัสหรือลิม้
รสพระนิพพาน หรือลิ้มรสของ ”ความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ไม่มีความทุกข์เลย”
(ค�ำของพระพุทธทาสภิกขุ) กันมากนัก นับว่า เป็นสิ่งที่น่าอนาถ ที่ต้อง
เสียชาติเกิด โดยไม่ได้ไขว่คว้าแสวงหา หรือประสบสัมผัสคุณค่าสูงสุดใน
ศาสนาของตนเอง
การจะอธิบายความหมายของ “พระนิพพาน” ระดับพระอรหันต์ ให้
ถูกต้องกระจ่างแจ้งชัดเจนนัน้ ท�ำได้ยากมาก ยากดัง่ นิทานเรือ่ งกบกับปลา
ที่กบพยายามอธิบายความสะดวกสบาย และความสวยสดงดงามของชีวิต
บนบก ให้ปลาฟัง จะอธิบายให้ดเี ลิศเพียงใดก็ตาม ปลาก็คงจะฟังไม่เข้าใจ
แจ่มแจ้งอยู่ดี ในกรณีของเรา ผมก็ไม่ใช่กบเสียด้วย เป็นแต่เพียงปลา ที่
เคยฟังค�ำอธิบายของกบ แล้วก�ำลังจะอธิบายให้ปลาอย่างพวกเราทัง้ หลาย
ฟังอีกทอดหนึ่ง ดูพิลึกจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราคงต้องอธิบายกัน (อีก
หนหนึง่ ) ตามต�ำรา ว่าพระนิพพานคือภาวะดับสนิทของทุกข์ทงั้ ปวง อย่าง
ที่ท่านอธิบายไว้ในค�ำว่า “นิโรธ” ในอริยสัจสี่นั่นแหละ ภาวะดับทุกข์ใน
ที่นี้ หมายถึงภาวะที่ดับทุกข์อันเนื่องจากการดับสนิท ของอวิชชา ตัณหา
http://seniorclub.swu.ac.th
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อุปาทานอย่างหมดสิ้นนั่นเอง เพราะเหตุที่นิพพานเป็นภาวะดับทุกข์อย่าง
สนิทสิน้ เชิง จึงมีการพูดกันว่า “นิพพานเป็นบรมสุข” เป็นยอดสุดของความ
สุข ค�ำอธิบายอย่างละเอียดเรื่องนิพพาน การดับทุกข์ ดับกิเลส ดับภพ
ดับอวิชชา ดับสังสารวัฏ ต่างๆ หาอ่านได้ในหนังสือ “พุทธธรรม” ฉบับ
ปรับขยาย ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ท่านเจ้าประคุณพระพุทธทาสภิกขุ ได้กรุณาเทศนาสัง่ สอน เปิดวิสยั
ทัศน์พวกเรา ไว้ว่า นิพพานมีหลายชั้น หรือหลายระดับ ไม่เท่ากัน มีทั้ง
ระดับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ อันเป็นระดับสูงสุดดั่งที่กล่าวมาแล้ว
และยังมีระดับรองๆลงมาอีก คือระดับพระอนาคามี ระดับพระสกทาคามี
ระดับพระโสดาบัน และระดับปุถุชนคนธรรมดา ลดหลั่นกัน ลงมาตาม
ล�ำดับ นัน่ คือลดหลัน่ กันลงมาตามระดับของความมากน้อยของการดับสนิท
แห่งกิเลส และระดับความสูงส่งของความดีงามในการบ�ำเพ็ญสิกขา (ศีล
สมาธิ และปัญญา) ซึ่งมีการแจกแจงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแน่นอน
ส�ำหรับพระอริยสงฆ์ทั้ง 4 ระดับ ว่าพระอริยสงฆ์ระดับใดดับสนิทกิเลสข้อ
ไหน ในสังโยขน์10 ได้บ้าง และบ�ำเพ็ญภาวนากุศลธรรมข้อใดบ้าง (หา
อ่านได้ในหนังสือพุทธศาสนาโดยทั่วไป และโดยเฉพาะ ในหนังสือ “พุทธ
ธรรม” ของพระพรหมคุณาภรณ์) ส่วนนิพพานระดับปุถุชนคนธรรมดานั้น
ไม่มีต�ำราใดกล่าวว่าดับกิเลสอะไร ได้เพียงไหน หรือบ�ำเพ็ญสิกขาบรรลุ
ความดีงามระดับใด แต่ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนธรรมดาผูม้ ศี รัทธาเปีย่ ม
ล้นในพระธรรมค�ำสอนของพระบวรพุทธศาสนา ย่อมรู้ว่าเราจะต้องลดละ
กิเลสให้หมดให้มากที่สุด และบ�ำเพ็ญสิกขา (ท�ำความดีและช�ำระใจให้ใส
สะอาด)ให้มากที่สุดเช่นกัน เท่าที่สติปัญญาและความสามารถจะอ�ำนวย
ขอให้สงั เกตว่าการดับทุกข์ในนิพพานระดับต�ำ่ กว่าพระอรหันต์ลงมา ไม่ใช่
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การดับสนิทของทุกข์ทั้งมวล แต่เป็นการดับสนิทของทุกข์บางประการ อัน
เนื่องจากการดับสนิทของกิเลสบางตัว
มาถึงตอนนี้แล้ว ทุกคนคงเข้าใจตรงกันว่า นิพพานไม่ใช่วิมาน
เมืองแก้ว หรือวิมานในฝันแต่อย่างใด นิพพานมิได้เป็นบ้านเป็นเมืองทีส่ วย
เพริศแพร้วพรรณราย อย่างทีบ่ างคนพยายามชักชวนจะพาเราไปทัศนาจร
นิพพานมิได้เป็นวัตถุสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น นิพพานไม่มีตัวตน แต่นิพพานใน
พระพุทธศาสนา เป็น ภาวะของจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ เนื่องจากกิเลส
ดับ เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรานี้เอง ไม่ต้องเดินทางข้ามภพข้ามชาติไปแสวงหา
ณ ที่อื่นใด เพราะฉะนั้น โปรดอย่าตามหาว่านิพพานอยู่ที่ไหน แต่จง
มุ่งตรงไปที่ใจของตนเองเท่านั้น ท่านจะพบนิพพาน เมื่อใจท่านรู้สึก
เยือกเย็นเป็นสุข เบิกบานผ่องใส ปลอดโปร่งโล่งใจ มีความสุขผ่องใส เกิด
ปัญญาสว่างไสว ไม่มีความคับแค้น ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความ
พลุ่งพล่านกระวนกระวาย ไม่มีความทุรนทุรายเร่าร้อน ไม่มีความกวนใจ
ให้ไหวกระเพื่อม ท่านจะพบนิพพานเมื่อจิตไม่คิดด้วยกิเลสตัณหา หรือไม่
คิดอกุศล(ไม่คิดโลภ ไม่คิดโกรธ และไม่คิดหลงผิด) หรือไม่คิดชั่ว ขอเพียง
เรามีสติปัญญา ควบคุมจิตไม่ให้คิดอกุศล ก็บรรลุนิพพาน(เบื้องต้น)แล้ว
ถ้าจิตไม่คิดอกุศลเป็นการชั่วคราว ก็เป็นนิพพานชั่วคราว(ตทังคนิพพาน)
ถ้าจิตไม่คิดอกุศลเป็นการถาวร ก็เป็นนิพพานถาวร จิตที่ไม่คิดอกุศลเป็น
จิตทีบ่ ริสทุ ธิผ์ อ่ งใส เป็นจิตทีง่ ดงามทีส่ ดุ การสัมผัสพระนิพพานจึงเป็นการ
สัมผัสความงามบริสุทธิ์ด้วย อันที่จริงการมีชีวิตตามพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนา ก็คือการมีชีวิตด้วยความดี ความงาม และความจริง ดั่ง
ค�ำท่านอาจารย์สอนในตอนต้น
อันนิพพานนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง(สัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทิฏฐิโก) ผู้ที่บรรลุแล้วจะเห็นชัดด้วยตนเอง เห็นได้เองโดยไม่ต้องเชื่อตาม
ค�ำของผู้อื่น แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจนบรรลุ ผู้อื่นจะอธิบายให้เห็นไม่ได้ ดังที่
ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธธรรม” ว่า
“นิพพาน อันผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล เรียกมาดูได้
ควรน้อมเอาเข้ามาไว้ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน”
นอกจากผูบ้ รรลุเห็นได้เอง แล้ว นิพพานยังไม่ขนึ้ กับกาล (อกาลิโก)
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกาล คือปฏิบัติจนถึงพร้อมเมื่อใดก็
บรรลุผลได้เมือ่ นัน้ ปฏิบตั ขิ ณะนีก้ อ็ าจได้ผลขณะนี้ ไม่ตอ้ งรอไปถึงชาติหน้า
ก็ได้ นิพพานยังเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูได้ (เอหิปัสสิโก) ซึ่งแปลว่านิพพาน
เป็นของดีจริง เป็นความงดงามอย่างยิ่ง พอที่จะอวดหรือกล้าเรียกคนอื่น
ให้มาดูได้ นิพพานยังเป็นสิ่งที่ควรน้อมเอาเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) ซึ่ง
หมายถึงการท�ำให้มีการปฏิบัติขึ้นในตนจนบรรลุผลในใจ ซึ่งเราควรให้มี
การปฏิบัติขึ้นในตน ณ บัดนี้ (อย่างที่ผมชวนท่านทั้งหลายมานิพพานกัน
นั่นแหละ) และนิพพานก็เป็นสิ่งอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน (ปัจจัตตัง เวทิ
ตัพโพ วิญญูหิ) ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน คือคนที่ปฏิบัติไปแล้วเท่านั้น ที่จะมอง
เห็นผลได้เฉพาะตนเอง รู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตน
“การเดินทางพันลี้ เริ่มทีละก้าว” อย่างที่เหลาจื๊อสอนไว้ฉันใด การ
ท�ำความเข้าใจและการสัมผัสรสพระนิพพานก็ฉันนั้น ต้องเริ่มต้นทีละเล็ก
ทีละน้อยอย่างต่อเนื่องมั่นคง ไม่ระย่อท้อถอย นั่นคือเริ่มต้นด้วยการใช้สติ
ปัญญา ดับกิเลส อันมีโลภะ โทสะ และโมหะ ไปทีละเล็กทีละน้อย คง
ต้องดับโมหะอันประกอบด้วยความหลงผิด มิจฉาทิฏฐิ และอวิชชาทัง้ หลาย
เสียเป็นอันดับแรก เพราะโมหะ เป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งปวง เป็นพื้นฐาน
ของกิเลสทั้งปวง ความเบาบางลงของโมหะ จะช่วยผ่อนคลายความมืดมิด
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และความเร่าร้อนวุ่นวายกระส่ายกระสับของจิตใจเรา ซึ่งจะท�ำให้การดับ
กิเลสอย่างอื่นๆ เป็นไปได้สะดวกขึ้น ในการดับกิเลสใดๆนั้น เราต้องใช้สติ
ปัญญาน�ำกุศลธรรมที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องดับด้วย เช่นเราน�ำเมตตามา
ดับโทสะเป็นต้น เพราะฉะนัน้ เมือ่ กิเลสทัง้ หลายผ่อนคลายเบาบางลง ก็จะ
แปลได้วา่ เราได้เจริญสิกขาสร้างกุศลกรรมขึน้ มาอีกด้วย บ�ำเพ็ญความดีขนึ้
มาด้วยนัน่ เอง เราก็จะประสบสัมผัสภาวะจิตใจทีด่ ขี นึ้ ๆทีละน้อย นัน่ คือการ
รู้สึกประจักษ์แจ้งแห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจไปทีละน้อยๆ เป็นการ
เรียนรู้และสัมผัสรสนิพพานไปทีละเล็กทีละน้อย ด้วยประสบการณ์ของ
ตนเอง การปฏิบัติธรรมขึ้นในตัวแบบนี้แหละ ที่เราเรียกกันว่าการน้อมน�ำ
เอาธรรมมาใส่ตัว (โอปนยิโก) เมื่อเราดับกิเลสพร้อมทั้งน้อมน�ำกุศลธรรม
มาใส่ตัวมากขึ้นๆ เราก็จะประจักษ์แจ้งแห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจ
มากขึน้ ๆ เป็นการสัมผัสรสนิพพานเข้มข้นขึน้ ๆ ประสบสุขสันติมากขึน้ ๆ สัก
วันหนึง่ ก็จะถึงจุดสูงสุดของการดับกิเลส ถึงพระนิพพานระดับพระอรหันต์
การฝึกหัดสัมผัสนิพพานแบบมือใหม่ที่กล่าวมานี้ เป็นการปฏิบัติ
ง่ายๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง เป็นการปฏิบัติอย่างเบิกบาน และผ่อนคลายตาม
ธรรมชาติ แต่ไม่ปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง เพราะกระท�ำด้วยฉันทะ วิริยะ
จิตตะ และวิมังสา และถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 3 ประการ ของพระ
โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การละอกุศล
ทั้งปวง การบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และการช�ำระจิตใจให้ผ่องใส
บริสทุ ธิ์ การละอกุศลทัง้ ปวง เป็นการเดินทางพันลี้ ต้องท�ำทีละเล็กทีละน้อย
เช่นกัน โดยการพยายามท�ำให้อกุศลที่มีอยู่ในใจค่อยๆบรรเทาเบาบางลง
จนกระทัง่ ดับสนิท ขณะเดียวกัน ต้องป้องกันไม่ให้อกุศลทีย่ งั ไม่มใี นใจ เกิด
ขึน้ การเดินทางพันลีป้ ระการทีส่ อง คือ การบ�ำเพ็ญกุศลให้ถงึ พร้อม ก็ตอ้ ง
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ท�ำสม�ำ่ เสมอทีละน้อย ค่อยๆ พัฒนากุศลทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจให้งอกงามสมบูรณ์
ขณะเดียวกันต้องบ�ำเพ็ญภาวนาให้กุศลที่ยังไม่มีในใจ เกิดขึ้นให้เต็มเปี่ยม
และพัฒนาให้งอกงามสมบูรณ์ เมือ่ จิตหมดสิน้ อกุศล(กิเลส) และมีกศุ ลเต็ม
เปี่ยมบริบูรณ์ ก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใส งดงามยิ่งกว่าสิ่งใดในจักรวาล
สิ่งที่ต้องเตือนกันอีกครั้งคือ โปรดอย่าคาดหวังโดยเด็ดขาด ว่าการปฏิบัติ
จะให้ผลยิ่งใหญ่ในทันทีทันใด แต่โปรดหวังผลที่ละน้อย ค่อยๆ หวัง
อันจิตมนุษย์ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้น
จะพัฒนาให้เป็นเช่นไรก็ได้ จะให้สกปรกหมกหมมชัว่ ร้ายก็ได้ จะให้สะอาด
บริสทุ ธิด์ งี ามก็ได้ ท่านชยสาโร ภิกขุ ได้เทศนากล่าวไว้ให้เห็นเป็นภาพพจน์
ชัดแจ้งว่า จิตมนุษย์เปรียบเสมือนภาชนะว่าง เราเอามาท�ำเป็นกระโถนก็
ได้ โดยการเอาสิง่ โสโครกคือความคิดอกุศลใส่เข้าไป เอามาท�ำเป็นกระถาง
ต้นไม้ทสี่ วยงามก็ได้ โดยเอาสิง่ ทีง่ ดงามคือความคิดกุศลใส่เข้าไป ผมก�ำลัง
ชักชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันสร้างกระถางและทิ้งกระโถนนั่นเอง
การปฏิบัติอย่างเป็นพิธีการเพื่อสัมผัสนิพพานระดับต่างๆ โดย
การปฏิ บัติวิ ปั สสนากรรมฐาน หรือ การเจริญสติ ป ั ฏฐานสี่ เป็ นสิ่ ง ที่
พุทธศาสนิกชนควรหาทางปฏิบัติอย่างยิ่ง ผมคิดว่านี่คือการปฏิบัติอันเป็น
ยอดสุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นหนทางของการเจริญสติปัญญา
เอามาเผาผลาญกิเลสที่ดีที่สุด ที่พุทธบริษัทปฏิบัติมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง
มากมาย ส�ำหรับผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ขออย่างเดียว อย่า
เป็นพุทธศาสนิกชนทีม่ นึ งงหลงทาง อยากได้อทิ ธิฤทธิป์ าฏิหารย์ มากกว่า
ประสงค์พระนิพพาน หรือการขจัดปัดเป่ากิเลส (ความอยากได้ใคร่ดีตาม
ที่เหมาะที่ควร และตามความถูกต้องชอบธรรม หาใช่กิเลสไม่) สถานที่
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีให้เราเลือกหาได้ทั่วประเทศไทย สิ่งที่น่าดีใจ
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คือมีคนไทยทุกรุ่น (โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว) ทุกอาชีพ และทุกลีลาชีวิต
เข้าปฏิบตั กิ นั อยูโ่ ดยทัว่ ไปในปัจจุบนั การปฏิบตั อิ นั เป็นยอดสุดในพระพุทธ
ศาสนาแบบนี้ คงต้องมีอานิสงค์มากสุดเช่นกัน
ผมเชื่อค�ำสอนของมหาตมะ คานธี ที่ว่า “โลกทั้งผองพี่น้องกัน” ให้
หวังดี มีเมตตากรุณาต่อกันทั้งโลก ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงใคร่ชกั ชวนท่านทัง้ หลาย ให้มาเดินทาง
พันลี้ ทีละก้าว อันเป็นการ “พอกพูนหนทาง” เพื่อย่างเข้าสู่พระนิพพาน
(ดั่งค�ำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ) จะไปถึงจุดสูงสุด บรรลุมรรคผลระดับ
พระอรหันต์หรือไม่ มิใช่ปัญหา ข้อส�ำคัญที่สุด คืออย่าหยุดเดินทางบนเส้น
ทางนี้ เราจะประสบแต่ความสุขสันติ ความสุขที่ประณีตยิ่ง เพราะเป็นสิ่ง
ที่เต็มไปด้วย ความดี ความงาม และความจริงเท่านั้น
•••

แมคเคียเวลลี และแนวคิดเรื่อง “เจ้า”
รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์

3

แมคเคียเวลลี เป็นชาวฟลอเรนซ์อยู่ระหว่าง ค.ศ. 1469 - 1527
เขียนเรื่อง “เจ้า” (The Prince) อุทิศให้ลอเรนโซ แห่ง เมดิซี (Lorenzo
de Medici) เขาเสนอแนวคิดให้ เจ้า ปฏิบัติตัวเพื่อจะได้เป็นผู้รวบรวม
อิตาลีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และต่อต้านชาวต่างชาติที่มุ่งมาหาผล
3 ข้าราชการบำ�นาญ อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มศว
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ประโยชน์ในมาตุภูมิของเขา
อิตาลีในยุค 500 ปีที่แล้ว แยกเป็นรัฐอิสระต่างๆ ทางเหนือ มี
มิลาน เป็นดัชชี (Duchy) มีดุ๊ค เป็นผู้ปกครอง ฟลอเรนซ์ เป็น
สาธารณรัฐ มีสกุลเมดิชี ปกครอง ทางตะวันตก มี เจนัว อยู่ติดทะเล
เป็นสาธารณรัฐ ซาวอย อยู่ติดกับฝรั่งเศส และสวิส เป็นดัชชี มีดุ๊ค
ปกครอง แต่อ่อนแอ มักถูกฝรั่งเศส และสเปน เข้ามาแผ่อิทธิพล ทาง
ตะวันออก มี เวนีส เป็นสาธารณรัฐ เจ้าผู้ครองเรียกว่า โดช (Doge)
ร�่ำรวยทางการค้า มีอิทธิพลอยู่ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ตอนกลาง เป็นเขตของรัฐสันตะปาปา (Papal States) สันตะปาปาแห่ง
โรม ปกครองด้วยพระองค์เอง
สภาพการณ์ในอิตาลี จึงแตกแยก ไม่มสี มรรถภาพในการรบ เพราะ
นิยมใช้ทหารรับจ้าง และมีแม่ทัพรับจ้าง ซึ่งมักจะเป็นทหารสเปน หรือ
สวิส กองทหารรับจ้างเหล่านี้ไม่ยินดีที่จะรบ มักจะใช้วิธีเจรจา และ
ประนีประนอม แมคเคียเวลลี ต้องการให้รฐั มีทหารของตนเอง ซึง่ จะจงรัก
ภักดีอย่างแท้จริง
แมคเคียเวลลี จึงเสนอแนวคิดให้ เจ้า ท�ำหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง เหมาะ
ที่จะรวมอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เจ้า จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
คือ เป็นคนเจ้าเล่ห์ ฉลาดแกมโกง ปฏิบัติตนตามท�ำนองคลองธรรมก็ได้
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทีจ่ ริงแล้วคุณลักษณะเหล่านี้ ผูค้ รองบ้านเมืองยุค
นั้นก็ปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ยอมรับว่าปฏิบัติกันอย่างจริงจัง นับได้ว่า แมคเคียเวลลี เป็นผู้วางหลักที่
เรียกกันว่า แมคเคียเวเลียน (Machiavellian) ซึ่งอธิบายถึงความเจ้าเล่ห์
พร้อมจะคดโกง หลอกลวงคนทั้งหลายตามความจ�ำเป็นที่เอ่ยอ้าง
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แมคเคียเวลลี เสนอเรื่อง เจ้า ให้ลอเรนโซ แห่งเมดิชี ได้รับทราบ
แต่กไ็ ม่ปรากฏว่าเขาได้รบั ต�ำแหน่งหน้าที่ใดๆ เป็นการตอบแทน ข้อเขียน
ของเขาได้เผยแพร่ไป จนนักการเมืองยุคหลังๆเห็นดีงาม และหลายคน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เขาพรรณนาไว้ เช่น ฮิตเลอร์
เรื่องความจงรักภักดี นั้น แมคเคียเวลลี ให้แนวคิดว่า เจ้า ไม่ต้อง
เกรงว่า จะถูกกล่าวหาว่า โหดร้าย เพราะการมีความเมตตากรุณามาก
อาจเป็นชนวนให้เกิดความยุ่งยาก ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะตามมาด้วยการ
ปล้นฆ่า ดังนั้น เจ้า ที่เพิ่งขึ้นมามีอ�ำนาจ ถ้าหลีกเลี่ยงความโหดร้าย จะ
ยิ่งท�ำให้เป็นอันตราย เป็นการยากที่ เจ้า จะมีคุณลักษณะท�ำให้เกิดความ
กลัวพร้อมๆกับความรัก แต่จะปลอดภัยกว่า ถ้า เจ้า จะเลือกความกลัว
เพราะมนุษย์เรามักไม่ซื่อสัตย์ มีเล่ห์เหลี่ยม และโง่เขลา ถ้า เจ้า ท�ำให้
เขากลัว เขาจะอยู่กับ เจ้า แน่นอน จะอุทิศกายให้ ถ้า เจ้า ยึดมั่นกับ
สัญญาที่ให้ไว้ ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง เจ้า อาจล้มเหลว เพราะความมี
คุณธรรมของมนุษย์ไม่แน่นอน ความรักอาจท�ำให้เกิดความผูกพัน แต่อาจ
จะขาดสะบั้นเมื่อเกิดประโยชน์ในทางตรงข้าม ส่วนความกลัวจะอยู่นาน
กว่าความรัก เพราะความกลัวที่จะถูกลงโทษจะยั่งยืนกว่า
วิธที ี่ เจ้า จะได้ความศรัทธาจากคนทีอ่ ยูใ่ ต้อำ� นาจนัน้ เจ้าจะซือ่ ตรง
ต่อค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้กไ็ ด้ แต่ เจ้า จะต้องรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะเอาชนะความฉลาด
ของมนุษย์ วิธีการแข่งขันมี 2 วิธี คือ วิธีที่ใช้กฎหมาย และวิธีที่ใช้ก�ำลัง
วิธแี รกเป็นของมนุษย์ วิธที สี่ องเป็นของสัตว์ เมือ่ วิธแี รกไม่ได้ผล ต้องพร้อม
ที่จะใช้วิธีหลัง เจ้า ต้องรู้วิธีทั้งแบบสัตว์และแบบมนุษย์ มีการเล่าขาน
กันว่า เจ้าชายสมัยดึกด�ำบรรพ์ต้องถูกส่งไปรับการสั่งสอนจากเซ็นทอร์
(Centaur) ซึ่งเป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์ (ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่าง
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เป็นม้า) เจ้าชายจึงรู้จักทั้งวิธีของมนุษย์และของสัตว์ ถ้ามีความฉลาด
สามารถเพียงด้านเดียวจะไม่ยืนยง เจ้า ต้องรู้จักวิธี ของสัตว์ โดยรู้วิธีทั้ง
แบบของสุนัขจิ้งจอก และสิงโต สิงโตไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพ้น
เมื่อติดกับ และสุนัขจิ้งจอกก็ไม่สามารถสู้กับหมาป่าได้ ฉะนั้น เจ้า ต้อง
เป็นสุนัขจิ้งจอก เพื่อไม่ถูกกับดัก และเป็นสิงโตเพื่อ ขู่สุนัขจิ้งจอก
เจ้า ที่ฉลาดจึงไม่รักษาสัญญา ถ้าเหตุผลของการให้สัญญานั้นหมดไป ถ้า
มนุษย์ทั้งหลายเป็นคนดี หลักการนี้อาจไม่เหมาะสม แต่มนุษย์มักจะ
เลว และไม่ค่อยรักษาค�ำมั่นสัญญากันอยู่แล้ว ฉะนั้น เจ้า ก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องรักษาค�ำสัญญาของตน
แมคเคียเวลลี ยกตัวอย่างจากสมัยนั้นว่า ข้อตกลงมากมายกลาย
เป็นโมฆะ เพราะ เจ้า มักไม่รักษาสัญญา และ เจ้า ที่รู้จักใช้วิธีของสุนัข
จิ้งจอกจะได้ประโยชน์มากที่สุด
เจ้า จ�ำเป็นจะต้องรู้วิธีที่จะแฝงคุณลักษณะของการไม่รักษาสัญญา
และรูว้ ธิ เี สแสร้งต่างๆ มนุษย์เองมีความไม่ซบั ซ้อน และขึน้ กับความจ�ำเป็น
ของสถานการณ์ตา่ งๆอยูแ่ ล้ว เจ้า ทีใ่ ช้วธิ กี ารหลอกลวงจะพบคนทีย่ นิ ยอม
ให้ เจ้า หลอกเสมอ แมคเคียเวลลี ยกตัวอย่างผู้ยิ่งใหญ่สมัยนั้นที่พร้อม
จะหลอกคนเสมอ
เขาสรุปอีกว่า เจ้า ไม่จ�ำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ดีงามทั้งหมด แต่
จ�ำเป็นที่จะต้องดูเสมือนว่ามี ดูเสมือนว่าจะมีความเมตตากรุณา รักษา
ค�ำมั่นสัญญา มีมนุษยธรรม เคร่งครัดศาสนา ซื่อสัตย์ ถ้าเป็นจริงได้ก็ดี
แต่ต้องพร้อมที่จะเป็นในทางตรงข้าม เมื่อความจ�ำเป็นหมดไป
ต้องเข้าใจว่า เจ้า ที่ขึ้นครองใหม่ๆจะถูกบังคับว่า การรักษา
ต�ำแหน่งนั้นๆ ต้องสามารถเป็นไปในทางตรงข้ามกับความซื่อสัตย์ ความมี
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มนุษยธรรม ความเคร่งครัด ศรัทธา ต้องมีจิตใจที่จะลู่ไปตามลม และ
ปฏิบัติตรงกันข้าม ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดี แต่ถ้ามีความจ�ำเป็น ก็ต้องรู้วิธีทาง
ตรงกันข้ามให้ได้
ทั้งหมดนี้ แมคเคียเวลลี บรรยายไว้ในบทความสั้นๆ เรื่อง เจ้า ซึ่ง
นักวิชาการปัจจุบันมักหยิบยกมาให้เป็นทฤษฎีการเมือง แต่ต้องไม่ลืมว่า
แมคเคียเวลลี ไม่ได้คิดก�ำหนดให้เป็นทฤษฎีแต่อย่างใด เขาเพียงแต่ค�ำนึง
ถึงสถานการณ์ของอิตาลีในยุค 500 ปีทแี่ ล้ว และหวังให้นครฟลอเรนซ์ของ
เขาเป็นผู้น�ำในการรวมอิตาลีให้ยิ่งใหญ่ให้ได้

http://seniorclub.swu.ac.th
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สาระนี้มีคุณค่า พัฒนาชีวิต4
น�้ำมะตูม 		
แก้อ่อนเพลีย 			
บ�ำรุงธาตุ 				
โรคล�ำไส้ 				
เจริญอาหาร 			
ทุกวันคืน 				
สมุนไพร 				
อย่าอยู่นิ่ง 				

มะตูม
ดื่มทุกวัน 		
แก้บิด 			
ดีแน่ 			
ไม่มี 			
ทานเป็นยา 		
สุขสบาย 		
ไทยดี 			
ซื้อเอาไว้ 		

กันท้องเสีย
จิตแจ่มใส
แก้ร้อนใน
ดีจริงจริง
อายุยืน
ทั้งชายหญิง
มีค่ายิ่ง
ใช้เถิดเอย

ดื่มน�้ำขิง 		
โรคล�ำไส้ 				
ปวดแน่นท้อง 			
แก้มุตกิด 				
จนหริือรวย 			
ถ้าครั่นตัว 				
ต้มน�้ำตาล 				

ขิง
ทุกวัน 			
โรคกระเพาะ 		
มุตฆาต 			
ระดูขาว 		
ใช้ประจ�ำ 		
กลัวเป็นไข้ 		
ทานแก้ไอ 		

กัน, แก้ไข้
เหมาะหนักหนา
ธาตุพิการ
ผิวสาวสวย
ท�ำอาหาร
ให้รีบทาน
ไทยนิยม

4 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเมี้ยน อหิงสโก
9 ก.พ. 2556 (อายุ 104 ปี)
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