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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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บทอาเศียรวาท

  พระมหาธีรราชเจ้า        จอมไผท

 พระเกียรติปรากฏไกล      ทั่วหล้า

	 พระราชกิจครองใจ										 	 ไทยแต่		นานมา

	 ยอยศพระผ่านฟ้า														 เทิดไท้ราชัน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ชมรมผู้สูงอายุ	มศว

อ. พรรณนิภา สันติพงษ์  ประพันธ์



ถวายพจนาลัย

	 	 	 สมเด็จพระสังฆราชไซร้	 	 สิ้นพระชนม์

	 ปวงราษฎร์ต่างเศร้าระคน	 	 ร�่าไห้

	 เสียดายพระอัจฉริยะจน		 	 อกคว�่า		ยิ่งนา

	 ร�าลึกพระเมตตาไท้		 	 	 เทิดไว้นิรันดร์เทอญ

เกล้ากระหม่อม	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว

อ.วิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556 

http://seniorclub.swu.ac.th 3

สังคมในแวดวง	มศว

 ๏ มศว ได้รับโล่ผู ้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ ด้วย

ส�ำนักเลขำนุกำรสมเด็จพระสังฆรำช ขอประทำนโล่ห์จำกเจ้ำประคุณ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติในมหำมงคลวโรกำสท่ีเจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร 

สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก ทรงเจริญพระชนมำยุ 100 

พรรษำ ประทำนให้ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ ซึ่งในกำร

นี้ส�ำนักเลขำนุกำรสมเด็จพระสังฆรำช พิจำรณำแล้วเห็นควรมอบโล่ห์ 

ประทำนแก่ “มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งได้เข้ำรับประทำน 

โล่ห์จำกสมเด็จพระวันรัตผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆรำช ในวันที่ 27 

กันยำยน 2556 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญำนุภำพ 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ต�ำบลศำลำยำ อ�ำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

 ๏ ผศ.	นพ.	เฉลิมชัย	บุญยะลีพรรณ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ ร่วมประชมุ Asian University Presidents Forum ครัง้

ที ่12 ณ ประเทศมำเลเซยี เป็นกำรประชมุอธกิำรบดขีองมหำวทิยำลยัทวปี

เอเชยี 22 ประเทศ ซึง่จดัขึน้ระหว่ำงวนัที ่6-8 ตุลำคม 2556 เกำะลงักำวี 

ประเทศมำเลเซีย ณ University Malaysia Perlis เป็นมหำวิทยำลัย 

อนัดบัที ่13 ของมำเลเซยีทีเ่พิง่ก่อตัง้มำได้เพยีง 10 ปี จดัเป็นมหำวทิยำลยั

ที่มีพัฒนำกำรวดเร็วมำกแห่งหน่ึง กำรประชุม AUPF มีต่อเนื่อง 

กันมำทุกปี โดยมหำวิทยำลัยผู้ริเริ่มประกอบด้วย มศว มหำวิทยำลัย

สยำมและอีก 2 มหำวิทยำลัยของประเทศจีน ปัจจุบันนี้มีประเทศสมำชิก

เกือบ 30 ประเทศ ประมำณ 100 กว่ำแห่ง เป็นเวทีกำรประชุมวิชำกำร
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กำรบริหำรมหำวิทยำลัยในระดับอธิกำรบดี ปีนี้เริ่มด้วยปำฐกถำของอดีต

นำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร กำรศึกษำดูงำน

แคมปัสใหม่ของมหำวิทยำลัยเจ้ำภำพ กำรบรรยำยของ ผอ. AIT ประเทศ

ไอร์แลนด์ เรือ่ง วสิยัทศัน์กำรศกึษำของยโุรปปี 2020 ตำมด้วยกำรบรรยำย

ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกำหลีใต้ เรื่องกำรบริหำรมหำวิทยำลัยในยุค

ของกำรเปลี่ยนแปลง กำรน�ำเสนอเรื่องรำวของมหำวิทยำลัยของประเทศ

จีน ญี่ปุ่น อิหร่ำน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และอีกหลำยๆ ประเทศ มี

สำระทำงด้ำนกำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นประโยชน์มำก ท�ำให้

เห็นว่ำมหำวิทยำลัยไทย หมำยรวมถึงผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกรสำย

สนับสนุน และนิสิตจะต้องมีกำรปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อมิให้ล้ำหลังวงกำร

อุดมศึกษำของเอเชียในอนำคต ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับ

เกียรติสูงสุดในที่ประชุม เป็น 1 ใน 7 ที่ได้รับเชิญขึ้นเวทีกลำงพร้อมอดีต

นำยกรฐัมนตร ีรมต. กระทรวงศกึษำธกิำรและแขกเกยีรตยิศของมำเลเซยี 

ในกำรนี้ อธิกำรบดีได้กล่ำวขอบคุณ คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ ที่ได้

ริเริ่มไว้เมื่อ13 ปีก่อน
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ข่าวชมรมฯ

  งานแสดงมุทิตาจิต	แด่อาจารย์ผู้มีอายุ	84	ปี เมื่อวันที่ 3 

ตลุำคม ทีผ่่ำนมำ มผีูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม 126 คน บรรยำกำศเต็มไปด้วยควำม

รัก อบอุ่นและสนุกสนำน รศ.	ดร.	คุณหญิงสุมณฑา		พรหมบุญ เป็น 

ผู้มอบของที่ระลึกให้คณำจำรย์ทั้ง 8 ท่ำน ที่มำร่วมงำน คณะกรรมกำร

ชมรมผู้สูงอำยุฯ ขอขอบคุณสมำชิกและผู้ร่วมงำนทุกท่ำน มำ ณ โอกำสนี้

  งานรับน้องใหม่วัยเกษียณ	 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ  

มีน้องใหม่เข้ำร่วมกิจกรรม 31 คน รวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 156 คน มี

บรรยำกำศทีอ่บอุน่และเป็นกนัเอง ขอขอบคณุ ผศ.	ประทปี	เล้ารตันอารย์ี 

ท่ีแต่งกลอนเสภำ เพือ่รบัน้อง และ รศ.	ดร.	กาญจนา		อินทรสนุานนท์ 

ที่มำช่วยขับเสภำรับน้อง ด้วยควำมไพเรำะจับใจผู้ร่วมงำนทุกคน คณะ

กรรมกำรบริหำรชมรมผู้สูงอำยุฯ ขอขอบคุณสมำชิกและผู้ร่วมงำนทุกท่ำน 

มำ ณ โอกำสนี้

  ชมรมผูส้งูอาย	ุมศว ขอแสดงควำมยนิดกีบั รศ	ดร.	กาญจนา		

อินทรสุนานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกจำกสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่ง

ประเทศไทย (ปอมท) ให้เป็นอำจำรย์ดีเด่น ของ ปอมท สาขา

มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะเข้ำรับรำงวัลจำกรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 ณ โรงแรม

เซ็นทำรำ ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

  คณะกรรมการบรหิารชมรมผูส้งุอาย	ุมศว ก�ำหนดกำรประชุม

สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 2-3 ธันวำคม 2556 (วันจันทร์-วัน

อังคำร) ณ ตะนำวศรี รีสอร์ท อ.ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รถ
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ออกจำกหน้ำโรงเรียนสำธิต (ฝ่ำยมัธยม) เวลำ 06.00 น  บริกำรอำหำร

เช้ำบนรถ

  ชมรมผู้สูงอายุ	 มศว ขอเชิญชวนสมำชิกและผู้สนใจทั่วไป

อบรมเรื่อง การใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 

12 ธันวำคม 2556 ระหว่ำงเวลำ 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 102 ส�ำนัก

หอสมุดกลำง ค่ำลงทะเบียนคนละ 200 บำท ผู้สนใจแจ้งควำมประสงค์

เข้ำร่วมที่ คุณบุญสม  เล้ำพูนพิทยะ โทร 086 983 3973 หรือนำงสำว

อุมำพร  นำคะวัจนะ 086 024 1116

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	จัดทัวร์ “เมืองกำญจน์ เอรำวัณ น�้ำตกห้วย

แม่ขมิ้น” ระหว่ำงวันที่ 15-16 ธันวำคม 2556 ดังมีก�ำหนดกำร ดังนี้

วันอาทิตย์ที่	15	ธันวาคม	2556

 6.30 น. ล้อหมุน สู่เมืองกำญจน์ อำหำรเช้ำบนรถ

 8.30 น. อำหำรว่ำงซ่ำหริ่ม แวะท�ำธุระส่วนตัว ที่ร้ำนวุ้นเส้นท่ำเรือ

 10.00 น. แวะหอพระประวัติ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระ

สังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ณ วัดเทวสังฆำรำม อ�ำเภอเมือง ซึ่งเป็น

สถำนทีท่รงศกึษำเม่ือครัง้ทรงพระเยำว์ ศนูย์กลำงกำรเผยแพร่พระประวัติ

และพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆรำช ด้วยงบฯ 140 ล้ำน 

 12.00 น. อำหำรกลำงวนั ทีท่่ำนจะประทบัใจมริูล้มืกบัผดัไทวุน้เส้น 

ผัดไทไร้เส้น และอำหำรอร่อยระดับเชลล์ชวนชิม

 14.30 น. ตื่นตำตื่นใจกับควำมงำมของน�้ำตกเอรำวัณ ที่ยังคงควำม

งำมมำจนทุกวันนี้

 16.00 น. ถึงที่พัก รีสอร์ตแห่งเดียวในกำญจน์ ที่มีชำยหำดน�้ำจืด

ให้ลงว่ำยเล่นเย็นสบำย
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 18.00 น. อำหำรเย็น คำรำโอเกะ

วันจันทร์ที่	16	ธันวาคม	2556

 7.00 น. อำหำรเช้ำที่รีสอร์ต 

 8.00 น. ลงเรือขนำด 60 ที่นั่งพร้อมชูชีพ ชมควำมงำมในเขื่อน 

ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวย

 10.30 น. ถึงน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แวะชมเสียงน�้ำตกที่ดังซู่ซ่ำ เย็นฉ�่ำ

 12.00 น. อำหำรกลำงวันที่น�้ำตก

 12.30 น. ล่องเรือกลับ

 14.00 น. เดินทำงกลับ กทม. แวะซื้อของฝำก ตำมรำยทำงที่ผ่ำน

 18.30 น. ถึง มศว 

 โปรดส�ารองที่นั่ง ที่	รศ.	สุภาพร		สุกสีเหลือง โดยโอนเข้ำ

บัญชีธนำคำรกรุงเทพ สำขำทองหล่อ 206 058 1739 หรือ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ มศว 883-8 และแจ้งชื่อที่หมำยเลขโทรศัพท์ 089-447-8247

  ชมรมผู้สูงอายุ	 มศว ก�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม	

2557 ดังต่อไปนี้ วันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	2557 ประชุมใหญ่

สำมัญประจ�ำปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรวิจัยและ กำรศึกษำต่อเนื่อง 

ดังมีก�ำหนดกำร ต่อไปนี้

 08.00 น. ลงทะเบียน

 09.00-10.00 น. ประชุมสำมัญประจ�ำปี

 10.00-12.30 น. เสวนำ คุยกับครูเพลง	มนัส	ปิติศานต์	ศิลปิน

แห่งชำติปี 2555 สำขำดนตรีสำกล ด�ำเนินรำยกำรโดย รศ. ดร. กำญจนำ  

อินทรสุนำนนท์

 12.00 น. รับประทำนอำหำรร่วมกัน
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 ค่ำลงทะเบียน 100 บำท โปรดแสดงควำมจ�ำนงที่ คุณนงลักษณ์  

พจนำกรรักษ์ 081 489 5501

 วันพฤหัสบดีที่	30	มกราคม	2557 ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูง

อำยุ มศว ณ ห้องประชุมสภำ1 หอประชุมใหญ่ ดังมีก�ำหนดกำร ต่อไปนี้ 

 09.00 น. ลงทะเบียน

 10.00-10.40 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

 11.00 น. ถวำยภัตตำหำร

 12.00 น. รับประทำนอำหำรร่วมกัน

 จึงขอเชิญสมำชิกและผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว

  ชมรมผู้สูงอายุ	 มศว ขอแสดงควำมเสียใจกับ ดร.	 วารุณี 

อัศวโภคิน ที่สูญเสียบิดำ คุณสมชัย กี่ศิริ โดยได้ท�ำกำรฌำปนกิจศพที่

วัดหัวล�ำโพงไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556 

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงควำมเสียใจกับ ผศ.	 ระวีวรรณ 

พนัธ์พานิช ท่ีสญูเสยี คณุแม่เก๊ำ เจรญินำน อำย ุ103 ปี โดยได้ท�ำฌำปนกจิศพ 

ที่วัดวันยำวบน อ. ขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 

ตุลำคม 2556  ในกำรน้ีเจ้ำภำพได้ฝำกเงินบริจำคแก่สภำกำชำดไทย 

เป็นเงนิ 10,000 บำท และร่วมทอดกฐนิสำมัคคีวัดเขำสำป จังหวัดระยอง 

เป็นเงิน 5,000 บำท  ชมรมฯ ขอร่วมอนุโมทนำบุญมำ ณ โอกำสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ	มศว

 1. รศ.วรำภรณ์  ชัยโอภำส   1,000  บำท

 2. อ.ภัทณีญำ  ไชยสุข     1,000 บำท

 3. ผศ.ดร.นันทำ  ไกรวิทย์    2,000  บำท
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 4. อ. วรำพร  สุรวดี     2,000 บำท

 5. ดร. มนัส-ดร.พรรณี  บุญประกอบ  1,000 บำท

 6. รศ. คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ  3,000 บำท

 7. รศ. ทวีสิทธิ์  สิทธิกร     1,000 บำท

 8. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพำณิชย์  1,000 บำท

 9. อ. ผกำยวรรณ  เจียมเจริญ   1,000 บำท

 10. คุณประพันธ์  ปลิดปลอดภัย  500 บำท

 11. รศ. ธำดำศักดิ์ วชิระปรีชำพงษ์  1,000 บำท

รายชื่อสมาชิกใหม่

1. รศ. ดร. ส.วำสนำ  ประวำลพฤกษ์   2. นำยเสถียร  อักษรชู 

3. รศ. วนิดำ  ข�ำเขียว     4. อ. รัฐ  สำเรือง 

5. ผศ. ดร. อำรีย์  ชื่นวัฒนำ   6. อ. เสำวนีย์  ซื่อตรง

7. นำงสำวบรรจง  พันธ์พ่วง   8. นำงอังคณำ  โกสีย์สวัสดิ์

9. นำงยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย   10. นำงรังรอง  สีทองดี

11. นำงพัชรินทร์  เต็กอวยพร   12. นำงอำรมณ์  สิทธิสำร

13. ผศ. เจียมศักดิ์  พำนิชชัยกุล  14. นำงวรำพันธ์  อุดมชัชวำล  

15. นำงสำวศิริวรรณ  วีระรัตน์ตระกูล   16. นำงจุรีย์  เลำหพงษ์

17. รศ. ดร. จิตรพี  ชวำลำวัณย์  18. อ. ฉวีวรรณ  กองชุ่ม

19. ผศ. ดำรกำ  วรรณวนิช   20. รศ. มัณฑนี  กุฏำคำร

21. อ. สุภำภักตร์  ปรมำธิกุล   22. นำงศุลีพร  ยะโหนด

23. นำงลักขณำ  กล่อมเกตุ    24. นำงประเทือง  ชมไม้ 

25. ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์    26. นำงสำวดวงดำว  พันธิตพงษ์

27. รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เศวตมำลย์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ	

ที่เกิด	เดือนพฤศจิกายน

  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
                                               พรรณนิภำ  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. ผศ. ดร. ศีลำ  จำยนียโยธิน   2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญำสุข

3. รศ. สุมนมำลย์  นิ่มเนติพันธ์   4. ผศ. เจริญศรี  หมวดสง

5. อ. จรัญ  สงวนสัจพงษ์      6. รศ. สำยทิพย์  นุกูลกิจ

7. รศ. วรรณี  ชำลี       8. รศ. รุ่งทิวำ จักรกร

9. ผศ. เพลินพิศ นันทจิต     10. ผศ. บังอร  เสตะนนท์

11. เภสัชกรหญิงสุวณี  กำญจนลักษณ   12. อ. ดร. สุภำพร ธนะชำนันท์

13. คุณสำทร  สงขกุล     14. ผศ. สุรีย์  แขวงโสภำ

15. ผศ. ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์   16. อ. เชำวนำ  ชวลิตธ�ำรง

17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี   18. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์

19. รศ. สุมำลี  เหลืองสกุล   20. ผศ. เพรำพรรณ  ธรรมำ

21. ผศ. จำรุวรรณ  ไวยเจตน์   22. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์

23. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์   24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต
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25. คุณรัชนีบูลย์  ผิวสุพรรณ   26. คุณรัตนำ  พุกพูน

27. อ. บังอร ทิพยสูตร     28. คุณเทียนทอง ชินะผำ

29. ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์    30. อ. เมตต์  แย้มวงษ์  

31. ผศ. กัลยำณี  กำญจนดุล   32. ผศ. ปรำโมทย์  ฉลูกัลป์

33. คุณสมใจนึก  วรรณพิณ   34. ผศ. ดร. วีระ  สุภำกิจ

35. รศ. ธำดำศักดิ์  วชิรปรีชำพงษ์  36. ผศ. อัมพร  เมฆำนันท์

37. ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม   38. รศ. วรำภรณ์ ชัยโอภำส

39. รศ. สุนทร  จันทร์ตรี    40. ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์

41. ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว    42. คุณวนิดำ ธรรมเกษร

43. คุณสัณหกช  สัมมำชีพ   44. รศ. กมล เอกไทยเจริญ

45. ผศ. จงรักษ์  พงษ์โสภณ   46. ผศ. ภัทรำ ไชยเวช

47. คุณคัชนีย์ โพคำวัฒนะ   48. รศ. ล้วน  สำยยศ

49. อ. ปำน  พึ่งสุจริต     50. คุณยุพิน  องคำนนท์

51. อ. เกื้อกูล  พุกกะพันธุ์   52. ผศ. อนงค์  สินธุประมำ

53. ผศ. จินดำ เภำพิจิตร    54. ผศ. ณัฐยำ  วิสุทธิสิน

55. ผศ. กำนดำ  ดำระสวัสดิ์   56. คุณอำภำ  มหำผล

57. อ. พัธนี  โชติกเสถียร    58. อ. รัฐ  สำเรือง

59. อ. สุนทรี ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม   60. รศ. ศรีภูมิ  อัครมำส

61. รศ. ดร. ชำญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   62. อ. สังวำลย์ คล้ำยกระแส

63. นำงสำวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล    64. พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
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บอกเล่าเก้าสิบ	:	วันนี้	87	ปีที่แล้ว

ศ. ดร. วิษณุ  เครืองาม 
1

 เมื่อล่วงเข้ำเขตวันใหม่ของวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2468 ไม่

เท่ำไร พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ซึ่งทรงครอง

รำชย์มำได้ 15 ปี และประชวรด้วยพระโรคพระอันตะ (ล�ำไส้) อักเสบมำ

ตั้งแต่ต้นปีก็เสด็จสวรรคต

 พระบรมวงศำนุวงศ์ เสนำบดี ข้ำรำชบริพำร หรือแม้แต่รำษฎรทั้ง

หลำยพอจะเตรียมตัวเตรียมใจกับข่ำวร้ำยนี้อยู่บ้ำงแล้ว แต่ควำมสับสนที่

มีอยู่ประมำณ 48 ชั่วโมงก่อนกำรเสด็จสู่สวรรคำลัย คือ พระรำชเทวีซึ่ง

ใกล้จะมีพระประสูติกำรน้ันจะประสูติเป็นพระรำชโอรสหรือพระรำชธิดำ

กันแน่ สมัยนั้นยังไม่มีกำรท�ำอัลตรำซำวด์ จึงอยำกจะรู้ล่วงหน้ำ รัชกำลที่ 

6 ทรงคำดเดำว่ำจะทรงได้พระรำชโอรสถึงกับทรงพระรำชนิพนธ์เพลงเห่

กล่อมพระบรรทมเตรียมไว้แล้ว

 ควำมไม่แน่นอนอีกประกำรหนึ่ง คือ หำกสวรรคตลง และพระวร

รำชเทวปีระสตูพิระธดิำ กำรสบืรำชสมบตัจิะเป็นอย่ำงไรต่อไป ในเวลำนัน้

พระรำชอนุชำร่วมพระครรภ์ทยอยสิ้นพระชนม์ไปเกือบหมดแล้ว เหลือแต่

พระองค์สดุท้อง คือ สมเดจ็เจ้ำฟ้ำประชำธปิกศกัดเิดชน์ กรมหลวงสโุขทยั

ธรรมรำชำ พระชนมำย ุ32 พรรษำ ซึง่ทำงกำรได้กรำบบังคมทลูเชิญเสดจ็

เข้ำมำประทับในพระบรมมหำรำชวังและจุกช่องล้อมวงถวำยอำรักขำตำม

ประเพณี

 เมื่อรัชกำลท่ี 6 สวรรคต เจ้ำนำย เสนำบดีต่ำงประชุมปรึกษำ

 1  คอลัมน์จันทร์สนุก  ศุกร์สนำน : วันนี้ 87 ปีที่แล้ว”  เดลินิวส์.  วันที่ 26 

พฤศจิกำยน 2555. หน้ำ 3.
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เป็นกำรด่วนและมีมติกรำบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวง

สุโขทัยธรรมรำชำขึ้นครองรำชย์ โดยถือตำมกฎมณเฑียรบำล พ.ศ. 2467 

ประกอบกับพระรำชประสงค์ของรัชกำลที่ 6 ที่ทรงแสดงมำตลอดว่ำถ้ำมี

พระรำชโอรส ให้กรมหลวงสโุขทยัฯ เป็นผูส้�ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค์ ถ้ำ

ไม่มีพระรำชโอรสก็ให้กรมหลวงสุโขทัยฯ ขึ้นครองรำชย์ต่อไป

 ครั้งแรกกรมหลวงสุโขทัยฯ ไม่ทรงยอมรับ รับสั่งว่ำให้ถวำยสมเด็จ

พระบรมรำชปิตุลำ (อำ) สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระยำภำณุพันธุวงศ์วรเดช

พระรำชอนุชำของรัชกำลที่ 5 หรือมิฉะนั้นก็ถวำยสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ

ต่ำงพระบรมรำชชนนี คือ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่ง

มีพระชนมำยุสูงกว่ำมำก มีพระอ�ำนำจมำก และทรงพระปรีชำสำมำรถ

มำก

 เจ้ำนำยทั้งสองพระองค์ไม่ทรงรับ กรมพระนครสวรรค์ฯ นั้นว่ำกัน

ว่ำทรงโอบกอดกรมหลวงสุโขทัยฯ ทรงพระด�ำเนินแยกจำกเจ้ำนำยอ่ืน

ไปอีกทำงเพื่อทรงปลอบและถวำยควำมมั่นใจให้ทรงรับรำชสมบัติ ทูลว่ำ 

ขอแต่อย่ำได้ทรงระแวงใด ๆ  กแ็ล้วกนัว่ำจะทรงเป็นขบถ และขอปฏิญำณว่ำ

จะจงรกัภกัด ีท�ำรำชกำรสนองพระเดชพระคณุสดุควำมสำมำรถ กรมหลวง 

สโุขทยัฯ ทรงยนืยนัว่ำไม่เคยนึกระแวงและจะไม่ระแวงเป็นอนัขำด ว่ำแล้ว 

กรมพระนครสวรรค์ฯ กล็งกรำบถวำยบงัคมแทบพระบำท สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ 

กรมหลวงสุโขทัยธรรมรำชำ จึงทรงยอมรับรำชสมบัติเป็น รัชกำลที่ 7 ใน

วันที่ 26 พฤศจิกำยน คือวันนี้เมื่อ 87 ปีก่อน โดยมีกรมพระนครสวรรค์ฯ 

ทรงเป็นพระก�ำลังส�ำคัญช่วยรำชกำรด้วยควำมจงรักภักดีตลอดมำ

 ควำมจรงิรชักำลที ่6 สวรรคตในเขตวันที ่26 พฤศจกิำยน แต่เพรำะ

พระอำกำรหนักคำบเกี่ยวมำตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 25 และถ้ำว่ำตำมปฏิทิน
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โหรไทย ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่ำงนั้นยังนับเป็นวันเก่ำ ประกอบกับวันที่ 26 

พฤศจิกำยน เป็นวันครองรำชย์ของพระมหำกษัตริย์รัชกำลใหม่ ทำงกำร

จึงประกำศให้วันที่ 25 พฤศจิกำยน เป็นวันพระมหำธีรรำชเจ้ำหรือวันธีร

มหำรำชำนุสรณ์เพื่อร�ำลึกถึงรัชกำลที่ 6

 ข้อท่ีกรมพระนครสวรรค์ฯ กรำบทลูว่ำขออย่ำได้ทรงระแวงใด ๆ  เป็น

เรื่องมีนัยส�ำคัญอยู่ เพรำะตอนปลำยรัชกำลที่ 6 มีข่ำวลือข่ำวยุแยงมำกว่ำ 

เจ้ำนำยพระองค์โน้นพระองค์นี้จะเป็นขบถ ครั้งต้นรัชกำลที่ 6  ก็เคยเกิด

ขบถ ร.ศ. 131 หรือ พ.ศ. 2454 ถึงขั้นนำยทหำรหนุ่ม ๆ วำงแผนจะยึด

อ�ำนำจ บ้ำงกว่็ำจะสถำปนำกำรปกครองแบบสำธำรณรฐั มีประธำนำธบิดี

เป็นประมุข

 บ้ำงก็ว่ำเตรียมกำรจะเชิญกรมหลวงพิษณุโลกฯ หรือกรมหลวงรำช

บุรีฯ  ขึ้นเป็นกษัตริย์หรือประธำนำธิบดีกันแล้ว ต่อมำก็ลืออีกว่ำทหำรจะ

หนนุกรมหลวงชมุพรฯ ส่วนพลเรอืนจะหนนุกรมพระนครสวรรค์ฯ เล่นเอำ

เจ้ำนำยมองพระพักตร์กันไม่สนิท

 กำรระวังเป็นเรื่องดี ไม่ประมำท แต่กำรหวำดระแวงท�ำให้ขุ่นข้อง

หมองใจ สมัยอยุธยำ เจ้ำพระยำกลำโหมยึดอ�ำนำจจับสมเด็จพระเชษฐำ

ธิรำชปลงพระชนม์ก็เพรำะสมเด็จพระเชษฐำธิรำชทรงระแวงและริษยำ

เจ้ำพระยำกลำโหมว่ำมีคนรักมำก

 รัฐบำลหลำยชุดพังมำแล้วก็เพรำะระแวง มองคนดีคนเก่งคนดังเป็น

ศัตรูไปหมด บำงทีก็กลัวว่ำจะมำทำบรัศมี นักกำรเมืองใหญ่โตบำงคน

ระแวงแม้กระทัง่คนทีจ่บัมอืร่วมตัง้พรรคมำด้วยกนั หรอืไม่กร็ะแวงผูมี้บำรมี

ที่ผู้คนนับหน้ำถือตำ จะพูดจำอะไรก็กระทบกระเทียบเปรียบเปรยประชด

ประชันต่ำง ๆ นำนำ ไม่รู้จักโคลงที่ว่ำอ่อนหวำนมำนมิตรล้นเหลือหลำย
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 คนเรำถ้ำไม่เคยได้ยินเรื่องเล่ำปี่อ่อนน้อมไปเชิญขงเบ้งมำช่วยงำนก็

ควรฟังเรือ่งสมเดจ็พระเชษฐำธริำชระแวงเจ้ำพระยำกลำโหม จนเกดิเรือ่ง 

และเรื่องรัชกำลที่ 7 ทรงอ่อนน้อมต่อเจ้ำนำยจนผูกใจ “เอำอยู่” ไว้บ้ำง

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทเสภาสามัคคีเสวก	ตอน	วิศวกรรมา

 อันชำติใดไร้ศำนติสงบสุข  ต้องมัวรบรำญรอนหำผ่อนไม่ 

ณ ชำตินั้นนรชนไม่สนใจ   ในศิลปะวิไลสะอำดงำม 

 แต่ชำติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ ว่ำงกำรรบอริพลอันล้นหลำม 

ย่อมจ�ำนงศิลปำสง่ำงำม   เพื่ออร่ำมเรืองระยับประดับประดำ 

 อันชำติใดไร้ช่ำงช�ำนำญศิลป์ เหมือนนำรินไร้โฉมประโลมสง่ำ 

ใครใครเห็นไม่เป็นที่จ�ำเริญตำ  เขำจะพำกันเย้ยให้อับอำย 

 ศิลปกรรมน�ำใจให้สร่ำงโศก ช่วยบรรเทำทุกข์ในโลกให้เหือดหำย 

จ�ำเริญตำพำใจให้สบำย   อีกร่ำงกำยก็จะพลอยให้สุขส�ำรำญ 

 แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงำม  เมื่อถึงยำมเศร้ำอุรำน่ำสงสำร 

เพรำะขำดเครื่องระงับดับร�ำคำญ โอสถใดจะสมำนซึ่งดวงใจ 

 เพรำะกำรช่ำงนี้ส�ำคัญอันวิเศษ ทุกประเทศนำนำทั้งน้อยใหญ่ 

จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไป  ศรีวิไลวิลำศดีเป็นศรีเมือง 

 ใครดูถูกผู้ช�ำนำญในกำรช่ำง ควำมคิดขวำงเฉไฉไม่เข้ำเรื่อง 

เหมือนคนป่ำคนไพรไม่รุ่งเรือง  จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวำจำ 

 แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้ำน  จึงมีช่ำงช�ำนำญวิเลขำ 

ทั้งช่ำงปั้นช่ำงเขียนเพียรวิชำ  อีกช่ำงสถำปนำถูกท�ำนอง 

 ทั้งช่ำงรูปพรรณช�ำนำญกิจ ช่ำงประดิษฐ์รัชดำสง่ำผอง 

อีกช่ำงถมลำยลักษณ์จ�ำลอง  อีกช�่ำชองเชิงรัตนประกร 
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 ควรไทยเรำช่วยบ�ำรุงวิชำช่ำง เครื่องส�ำอำงแบบไทยสโมสร 

ช่วยบ�ำรุงช่วยไทยให้ถำวร  อย่ำให้หย่อนกว่ำเขำเรำจะอำย 

 อันผองชำติไพรัชน่ำจัดสรร เป็นหลำยอย่ำงต่ำงพรรณเข้ำมำขำย 

เรำต้องซื้อหลำกหลำกเขำมำกมำย ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ำยเป็นก่ำยกอง 

 แม้พวกเรำชำวไทยตั้งใจช่วย เอออ�ำนวยช่วยไทยให้ท�ำของ 

ช่ำงคงใฝ่ใจผูกถูกท�ำนอง   และท�ำของงำมๆขึ้นตำมกำล 

 เรำช่วยช่ำงเหมือนช่วยบ้ำนเมือง  ได้ประเทืองประเทศไทยให้ไพศำล 

สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬำร  พอไม่อำยเพื่อนบ้ำนจึงจะดี”

บทเสภาสามัคคีเสวก	ตอนสามัคคีเสวก

 อย่ำเห็นแก่ตัวมัวพะวง  ลุ่มหลงริษยำไม่ควรที่   

อย่ำต่ำงคนต่ำงแก่งกันแย่งดี  อย่ำให้ช่องไพรีที่มุ่งร้ำย  

แม้เรำริษยำกันและกัน   ไม่ช้ำพลันจะพำกันฉิบหำย 

ระวังกำรยุยงส่งร้ำย    นั่นแหละคือเครื่องท�ำลำยสำมัคคี 

คณะใดศัตรูผู้ฉลำด    หมำยมำดท�ำลำยให้เร็วรี่ 

ก็ยุแยกให้แตกสำมัคคี   เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบรำณ 

พรำหมณ์ผู้เดียวรับใช้ไปยุแหย่  สำระแนยุญำติให้แตกฉำน 

จนเวลำศัตรูจู่ไปรำญ    มัวเกี่ยงกันเสียกำรเสียนคร 

ฉนั้นไซร้ขอไทยจงร่วมรัก  จงร่วมสมัครสโมสร  

เอำไว้เผื่อเผื่อมีไพรีรอญ   จะได้สู้ดัสกรด้วยเต็มแรง  

ไทยรวมก�ำลังตั้งมั่น     จะสำมำรถป้องกันขันแข็ง  

ถึงแม้ว่ำศัตรูผู้มีแรง     มำยุทธแย้งก็จะปะลำศไป  
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ขอแต่เพียงไทยเรำอย่ำผลำญญำติ ร่วมชำติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่  

ไทยอย่ำมุ่งร้ำยท�ำลำยไทย  จงพร้อมใจพร้อมก�ำลังระวังเมือง 

ให้นำนำภำษำเขำนิยม   ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง  

ช่วยกันบ�ำรุงควำมรุ่งเรือง  ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกำ 

ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง    บ�ำรุงทั้งชำติศำสนำ  

ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้ำ     วัฒนำเถิดไทย  ไชโย

งานแสดงมุทิตาจิต	อาจารย์อาวุโส	อายุ	84	ปี

 ชมรมผู้สูงอำยุ มศว มีกิจกรรมที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี คือ กำรจัดงำน

แสดงมุทิตำจิตแด่ผู้ที่มีอำยุ ครบ 84 ปี คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ จะ

ต้องเตรียมงำนล่วงหน้ำนำนกว่ำกิจกรรมอื่น ๆ  ในกำรประชุมประจ�ำเดือน

กรกฎำคม ผศ. เลศิ ชนูำค ได้ตรวจสอบรำยชือ่สมำชกิจำกฐำนข้อมลู และ

แจ้งในที่ประชุมว่ำมีผู้อำยุครบ 84 ปี จ�ำนวน 13 คน ได้แก่ ศ. ดร. อำรี 

สัณหฉวี รศ. ท่ำนหญิงประภำพรรณ กรโกสียกำจ รศ. นันทนำ สิงหชำญ 

รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์ รศ. เผดียง พัฒนพิชัย รศ. ระวิ สงวนทรัพย์ ผศ. 

กรรณิกำรณ์ ยุกติรัตน ผศ. เกษร ผดุงรศ ผศ. ดวงแข  ค�ำเพิ่มพูล ผศ. 

วลัยรัตน์ อติแพทย์ ผศ. ศรี ประจิมนอก ผศ. สะรัช บุณยรัตนพันธุ์ และ

คุณอุดมลักษณ์ บุญพรรคนำวิก เมื่อทรำบจ�ำนวนแล้วที่ประชุมจึงก�ำหนด

จัดงำน วันที่ 3 ตุลำคม 2556 ระหว่ำงเวลำ 08.30-14.00 น. ณ ห้อง

แปดเหลีย่ม อำคำรวจิยัและกำรศกึษำต่อเนือ่ง ทัง้นี ้เพือ่ประชำสมัพนัธ์ลง

ในจดหมำยข่ำวก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 เดือน ท�ำจดหมำยเชิญอำจำรย์

อำวุโส และติดต่อกับอำจำรย์อำวุโสเป็นระยะ ๆ ก่อนถึงวันงำน
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 เมือ่ก�ำหนดวนัเวลำ สถำนทีไ่ด้แน่นอนแล้ว ประธำนฝ่ำยนนัทนำกำร 

คือ รศ. สำลี ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ จัดชุดกำรแสดง ซึ่งปีนี้อำจำรย์

เสนอ ร�ำวงมำตรฐำน ให้ผูส้นใจสมคัร และนดัวนัซ้อมต้ังแต่รำวกลำงเดอืน

สงิหำคม สปัดำหล์ะครึง่วนั บรรยำกำศของกำรซ้อมเตม็ไปดว้ยควำมตัง้ใจ 

สนุกสนำน ทั้งผู้ให้กำรฝึกซ้อม คือ รศ.สำลี ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ และ 

อำจำรย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ต่ำงไม่ย่อท้อ ต่อผู้ฝึกที่ร�ำทั้งเอำจริงเอำเล่น 

พวกเรำทุกคนมีควำมสุขกันมำกระหว่ำงกำรฝึกซ้อม ในบำงครั้ง ผศ. มยุรี 

กุลแพทย์ ยังมำช่วยฝึกซ้อมเป็นครั้งครำว และ รศ.กำญจนำ ศรีกำฬสินธุ์ 

มำท�ำฟันได้แวะมำร่วมร�ำวงด้วยอย่ำงสนุกสนำน ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์  

เลี้ยงอำหำรกลำงวัน ขนมจีนน�้ำยำในวันเกิด (ทรำบภำยหลัง) ขอขอบคุณ

มำ ณ โอกำสนี้ นอกจำกนี้ยังมีคุณจ�ำรูญ เลียบใย จำกส�ำนักหอสมุดกลำง 

ที่ดูแลพวกเรำตลอดเวลำของกำรฝึกซ้อม แม้เจ็บป่วยก็ยังเป็นห่วงเป็นใย

จัดหำอุปกรณ์ไว้อย่ำงเรียบร้อย คุณสุภัทรำ โสกะพันธ์ ที่ช่วยกำรฝึกซ้อม

และให้กำรดูแลพวกเรำเช่นกัน ในระหว่ำงกำรฝึกซ้อมได้ปรึกษำกันเรื่อง

ชุดที่จะใส่ร�ำวง สรุปว่ำทั้งหมดจะใส่ชุดโจงกระเบน โดย รศ.สำลี รับเป็น

ธุระในกำรหำชุดมำให้พวกเรำทั้งหมด ก่อนวันงำนหนึ่งสัปดำห์อำจำรย์

ได้เอำชุดมำให้ลองใส่ ทุกคนต่ำงพำกันชื่นชมซึ่งกันและกันว่ำแต่ละคนใส่

แล้วงำมหำที่ติมิได้ ท�ำให้พวกเรำมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจว่ำจะร�ำกันอย่ำง

สุดควำมสำมำรถ และในวันจริงพวกเรำทั้ง 14 คน จึงแต่งกำยและร�ำวง

ได้สวยงำม ทกุคนทีม่ำร่วมงำนต่ำงชืน่ชมกำรร�ำวงมำตรฐำนของสำวน้อยๆ 

ทั้ง 14 นำง รวมอำยุทั้งหมดประมำณ 900 กว่ำปี ช่วยสร้ำงบรรยำกำศ

ของงำนให้คึกคัก สนุกสนำนและ เป็นกันเอง

 ประธำนฝ่ำยอำหำร คือ ผศ. สุดำ ทัพสุวรรณ และทีมงำน จัด
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เตรียมน�้ำชำ กำแฟ อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ประมำณกำรผู้ร่วมงำน 

100 คน ปรำกฏว่ำมีผู้มำร่วมจริงงำนทั้งหมด 126 คน นับว่ำมำกกว่ำทุก

ปีที่เคยจัดมำ

 ประธำนฝ่ำยต้อนรับ คือ รศ. โมรี ชื่นส�ำรำญ กับทีมงำน ต้อนรับ

อำจำรย์อำวุโสทั้ง 8 ท่ำน และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ ซึ่งมำ

ร่วมงำนด้วย ให้เข้ำที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ รวมทั้งผู้มำร่วมงำนแสดงมุทิตำจิต 

 ประธำนฝ่ำยลงทะเบียน ผศ. เลิศ ชูนำค (ป่วยไม่สำมำรถมำร่วม

งำนได้) คุณนงลักษณ์ พจนำกรรักษ์ และทีมงำนรับลงทะเบียนให้อย่ำง

เข็มแข็ง

 ในส่วนของที่ระลึก อำจำรย์พวงผกำ คงอุทัยกุล ได้ช่วยจัดซื้อ

ผ้ำเช็ดตัว สีสวย ขนำดพอเหมำะ ปักโลโก้ของชมรมผู้สูงอำยุ มศว เป็น

ดอกรำชพฤกษ์สีเหลืองสวยงำม

 บรรยำกำศในงำนวันที่ 3 ตุลำคม 2556 อำจำรย์อำวุโสผู้มีอำยุครบ

รอบ 84 ปี สมำชิกและผู้ร่วมงำนทยอยมำกันตั้งแต่ 08.00 น. อำจำรย์

อำวุโสมำร่วมงำนในวันนี้ 8 ท่ำน คือ ศ. ดร. อำรี สัณหฉวี รศ. ท่ำนหญิง

ประภำพรรณ กรโกสียกำจ รศ. เผดียง พัฒนพิชัย รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์ 

ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูน ผศ. ศรี ประจิมนอก ผศ. สะรัช บุณยรัตนพันธุ์ 

และคุณอุดมลักษณ์ บุญพรรคนำวิก อีก 5 ท่ำน ติดภำรกิจไม่สำมำรถ

มำร่วมงำนได้ พิธีกำรเริ่มตำมล�ำดับโดย  อำจำรย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง 

เชิญประธำนชมรมขึ้นกล่ำวแสดงมุทิตำจิตแด่อำจำรย์ทั้ง 13 ท่ำน  ที่

ประชุมร่วมแสดงควำมยินดีกับ รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ ที่ได้

รับรำงวัล “สตรีไทยดีเด่นประจ�ำปีพุทธศักรำช 2556”  ผศ. สุพิน ทอง

ธำนี และคณะ ขับกำพย์ห่อโคลงเห่เรือ สดุดีอำจำรย์อำวุโสทั้ง 13 ท่ำน 
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 รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้แด่

อำจำรย์อำวุโสทั้ง 8 ท่ำน  กำรแสดงร�ำวงมำตรฐำน  และร�ำวง ดำว

พระศุกร์ร่วมกัน  รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล เชิญอำจำรย์อำวุโสทั้ง 8 ท่ำน

กล่ำวถึงควำมรู้สึกตำมล�ำดับ  

  โดยสรปุอำจำรย์อำวโุสทัง้ 8 ท่ำน มหีน้ำตำทีส่ดชืน่ แจ่มใส เสยีง

ก้องกังวำน ขณะที่แต่ละท่ำนได้พูดเล่ำถึงชีวิตหลังเกษียณด้วยควำมสุขใจ

ที่ได้ระลึกถึงควำมส�ำเร็จของท่ำนที่ผ่ำนมำ ประสบกำรณ์ที่ท่ำนประทับใจ

บำงท่ำนก็เล่ำสั้น ๆ บำงท่ำนก็เล่ำยำว ผศ. ศรี ประจิมนอก ได้ขอเวลำ

ไว้แล้ว เล่ำเรื่อง ฮวงจุ้ย เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ แต่เนื่องจำกระบบเสียงใน

ห้องไม่เอือ้อ�ำนวยต่อกำรฟัง แต่ละท่ำนรูส้กึปลำบปลืม้ดใีจ ยนิดแีละกล่ำว

ตรงกันว่ำ มีควำมสุขที่ได้มำงำนวันนี้ เพรำะมีทั้งเพื่อนร่วมงำน ลูกศิษย์

ลูกหำท่ีตั้งใจมำพบปะทักทำยกันอย่ำงมีควำมสุข และขอบคุณที่ชมรม 

ผู้สูงอำยุ มศว ระลึกถึงท่ำนและจัดงำนให้ท่ำนในวันนี้  ผู้ร่วมงำนทุกคน

มอบดอกไม้ที่ชมรมฯ จัดเตรียมไว้ให้ และช่วยกันร้องเพลง ดอกไม้ให้คุณ 

 รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันที่ห้องจัดเลี้ยง ร้องเพลงคำรำโอเกะ

กันอย่ำงสนุกสนำน หลังจำกน้ันจึงทยอยส่งอำจำรย์อำวุโสกลับบ้ำนอย่ำง

มีควำมสุข

 ชมรมผู้สูงอำยุ มศว รู้สึกซำบซึ้ง ขอบคุณ และประทับใจผู้มีส่วน

ร่วมงำนนี้ทุกๆ ท่ำน ได้แก่  ผู้เข้ำร่วมงำนทุกท่ำน  รศ. ธวัช บุรีรักษ์  

ที่ไปรับ รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์  น้องโอเลี้ยงที่ลำงำนเพื่อมำส่งคุณพ่อ 

รศ. เผดียง พัฒนพิชัย  รศ. ลำวัลย์ พลกล้ำ ที่ไปรับ ผศ. ดวงแข 

ค�ำเพิม่พนู  อำจำรย์ปรำณ ีชยัชะนะ ทีม่ำเป็นเพือ่น ศ. ดร. อำร ีสณัหฉว ี

 มหำวิทยำลัยที่ให้ใช้สถำนที่ และอนุญำตให้ผู้อำวุโสน�ำรถมำส่งหน้ำ
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อำคำร ผู้ดูแลจัดสถำนที่และดอกไม้ที่ใช้จัดงำนเลี้ยงแสดงควำมยินดีกับผู้

เกษียณอำยุรำชกำรที่ยังคงควำมสวยงำมอยู่ คุณสำยฝน ขุนเศรษฐีและ

เจ้ำหน้ำทีท่ี่ชว่ยจดัสถำนที ่  ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัวฒันธรรมและศลิปะ ที่

ส่งน้องๆ หลำยคนมำช่วยแต่งตัว ถ่ำยรูปในกำรฝึกซ้อม  ผศ.ดร.มำเรีย  

เหล่ำสุนทร น�ำเมี่ยงค�ำมำสมทบให้ทำนกันอย่ำงเอร็ดอร่อย  ส�ำนักหอ

สมุดกลำงที่อนุญำตหยิบยืมข้ำวของ และน้องๆ ที่ช่วยในเรื่องต่ำงๆ  ผู้

อ�ำนวยกำรส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ที่ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ

เรือ่งเครือ่งเสยีง กำรถ่ำยวดีทิศัน์โดยไม่เรยีกเกบ็ค่ำใช้จ่ำย  แม่บ้ำนทีช่่วย

อ�ำนวยควำมสะดวกทุกประกำร  คุณวีร้ำนดอกไม้ที่มำช่วยท�ำช่อดอกไม้

ให้สวยงำมทันเวลำ และคณะกรรมกำรบริหำรชมรมที่ท�ำงำนร่วมกันโดย

พร้อมเพรียง ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ ยิ้มแย้มแจ่มใส งำนทุกอย่ำงจึงส�ำเร็จ

ลลุ่วงอย่ำงดตีำมท่ีผูเ้ข้ำร่วมงำนได้กล่ำวชืน่ชมทกุประกำร ขอขอบพระคณุ

ทุกคน ที่มีน�้ำใจช่วยกันท�ำงำนครั้งนี้ได้ส�ำเร็จผลเป็นอย่ำงดียิ่ง

รำยชื่อผู้ร�ำวงมำตรฐำน

คู่ที่  1 อ.พวงผกำ  คงอุทัยกุล ผศ.นงนำรถ  ชัยรัตน์

คู่ที่  2 ผศ.ณัฐยำ  วิสุทธิสิน อ.ละเอียด  รักษ์เผ่ำ

คู่ที่  3 ผศ.สุชำดำ  สุธรรมรักษ์ อ.ทัศนำ  ทองภักดี

คู่ที่  4 ผศ.จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์  รศ.ดร.วิจิตร  วรุฒตบำงกูร

คู่ที่  5 ผศ.ถวิลวงศ์  บุญหงส์ ผศ.เกษร  เจริญรักษ์

คู่ที่  6 ผศ.สุพิน  ทองธำนี  อ.อุไร  สังขนันท์

คู่ที่  7 อ.จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง รศ.สำลี  ปำลกะวงค์ ณ อยุธยำ

 ผู้รำยงำน : ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอำยุ มศว
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ค�ำกล่ำวมุทิตำจิตแด่อำจำรย์อำวุโส

“84 ปี แห่งเกียรติยศ”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงนำรถ  ชัยรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลำคม 2556

 กรำบเรียนท่ำนอำจำรย์อำวุโสที่เคำรพ แขกผู้มีเกียรติ และ

สมำชิกชมรมผู้สูงอำยุทุกท่ำน

 3 ตุลำคม  พุทธศักรำช 2556 ชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ จดังำนแสดงมทุติำจติมอบแด่ท่ำนอำจำรย์อำวโุส 13 

ท่ำน ที่เจริญอำยุครบรอบ 84 ปี ดังนี้

1. ศำสตรำจำรย์ ดร.อำรี     สัณหฉวี

2. รองศำสตรำจำรย์ ท่ำนหญิงประภำพันธุ์ กรโกสียกำจ

3. รองศำสตรำจำรย์เผดียง  พัฒนพิชัย

4. รองศำสตรำจำรย์ฉัตรชัย  อรณนันท์

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงแข  ค�ำเพิ่มพูน

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สะรัช  บุณยรัตนพันธุ์

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรี   ประจิมนอก

8. คุณอุดมลักษณ์       บุญพรรคนำวิก

และอีก 5 ท่ำนที่ติดภำรกิจไม่สำมำรถมำร่วมงำนได้ คือ

1. รองศำสตรำจำรย์นันทนำ  สิงหชำญ

2. รองศำสตรำจำรย์ระวิ   สงวนทรัพย์

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรรณิกำร์ ยุกติรัตน

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษร  ผดุงรศ
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5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วลัยรัตน์  อติแพทย์

 ในฐำนะประธำนชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รู้สึกซำบซ้ึง ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำม ท่ีได้จัดสืบทอดกันมำ

อย่ำงต่อเนื่อง กำรที่คณำจำรย์ ซึ่งมีอำวุโสน้อยกว่ำได้แสดงมุทิตำ

จิตและร�ำลึกถึงคุณูปกำรท่ำนอำจำรย์อำวุโส ซึ่งท่ำนได้มีส่วนส�ำคัญ

ในกำรสร้ำงชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่มหำวิทยำลัยแห่งนี้ให้

พัฒนำและเจริญรุ่งเรือง มำเป็นล�ำดับ สมดังนำมท่ีพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั พระรำชทำนว่ำ “มหำวิทยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ” หมำย

ถึง “มหำวิทยำลัยที่เจริญเป็นศรีสง่ำแก่มหำนคร”

 ท่ำนอำจำรย์อำวุโสทั้ง 13 ท่ำนนี้ นับได้ว่ำเป็นผู้ร่วมบุกเบิก

มหำวิทยำลัยสมดังเจตนำรมณ์ของท่ำนอธิกำร ศำสตรำจำรย์ ดร. 

สำโรช บัวศรี ซึ่งท่ำนได้ต้ังปณิธำนอันแน่วแน่ ว่ำจะอบรมสั่งสอน

บัณฑิตของมหำวิทยำลัยทุกคนให้เป็น “ผู้มีควำมรู้ประดุจนักปรำชญ์               

และมคีวำมประพฤติประดจุผูท้รงศลี” อำจำรย์อำวโุสทัง้ 13 ท่ำนนีไ้ด้ 

มีส่วนร่วมงำนอันยิ่งใหญ่นั้น และมีผลงำนปรำกฏอย่ำงแน่ชัดว่ำเมื่อ 

ลูกศิษย์ทุกคนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยแห่งนี้ ล้วนเป็นท่ี

ยอมรับกันทั่วไป เช่นเดียวกับบัณฑิตจำกสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ ที่มี 

ชือ่เสยีงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดยีิง่ นีค่อืควำมงดงำม

ที่ตรึงตรำตรึงใจและยิ่งใหญ่ที่ตกทอดมำถึงพวกเรำทุกคน

 วันนี้ชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงถือเป็นวัน

ส�ำคัญที่พวกเรำ รอคอยที่จะได้แสดงมุทิตำจิตแด่ท่ำนอำจำรย์ทั้ง 13 

ท่ำน ขอท่ำนได้โปรดรับกำรแสดงมุทิตำจิต ในโอกำสนี้
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	รับน้องใหม่วัยเกษียณ	:	ปฏิวัติชีวิต		พิชิตสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการ 
2

 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ ชมรมผู้สูงอำยุ มศว 

จดักจิกรรมรบัน้องใหม่วัยเกษยีณ ทีอ่ำคำรวจัิยและกำรศกึษำต่อเนือ่ง ห้อง

ประชุมชั้น 2 คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ ฝ่ำยวิชำกำรได้เชิญนำยแพทย์

บุญชัย อิศรำพิสิษฐ์ มำบรรยำยพิเศษ เรื่อง ปฏิวัติชีวิต พิชิตสุขภำพ เพื่อ

ให้น้องใหม่วยัเกษยีณ สมำชกิชมรม และผูส้นใจได้พบกบัชีวิตใหม่ด้วยกำร

ด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชำติ เอำชนะโรคอ้วน เบำหวำน ควำมดัน

โลหิตและไขมันในเลือดสูงโดยไม่ต้องใช้ยำ

 กำรจัดกิจกรรมในวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.30-12.30 น. น้องใหม่ 

สมำชิก และผู้สนใจทยอยลงทะเบียน และทำนอำหำรว่ำงก่อนเข้ำห้อง

ประชุมชั้น 2 

 เมื่อคุณหมอมำถึง ฝ่ำยต้อนรับและฝ่ำยอำหำรต้อนรับคุณหมอและ

ทีมงำนด้วย กำแฟ และแซนวิช คุณหมอปฏิเสธกำแฟ 3 in 1 เพรำะมี

ครมีเทยีมและน�ำ้ตำล ซึง่เป็นข้อห้ำมทีค่ณุหมอก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้เพือ่

เอำชนะโรค ก่อนเริม่บรรยำย ชมรมมกีจิกรรม โดย รศ. เฉลยีวศร ีพบิลูชล 

เชิญ รศ. กำญจนำ อินทรสุนำนนท์ ขับเสภำรับน้องใหม่วัยเกษียณ ที่

ประพันธ์โดย ผศ. ประทีป เล้ำรัตนอำรีย์ ประธำนชมรมกล่ำวต้อนรับ 

และเล่ำถงึกจิกรรมต่ำง ๆ  ในรอบปีทีผ่่ำนมำของชมรมฯ ต่อจำกนัน้คณุหมอ

จึงเริ่มบรรยำย คุณหมอแจ้งให้ทรำบว่ำ เนื้อหำมีมำก เพื่อให้ครบสมบูรณ์

และเกิดควำมเข้ำใจอันดีที่จะน�ำไปปฏิบัติได้จริงจะบรรยำยต่อ หลังจำก

 2  ชมรมผู้สูงอำยุ มศว
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ทำนอำหำรกลำงวันแล้วอีก 2 ชั่วโมง เนื้อหำของกำรบรรยำย คุณหมอ

ได้อธิบำยขยำยควำมจำกหนังสือ ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภำพ ที่คุณหมอได้

เขียนขึน้จำกแนวทำงทีค่ณุหมอได้น�ำมำปฏบิตักิบัตนเอง เนือ่งจำกคณุหมอ

เคยป่วยด้วยโรคอ้วน เบำหวำน  ควำมดัน และไขมันในเลือดสูงมำแล้วทั้ง

สิ้น ในที่นี้ขอสรุปกำรบรรยำยโดยสังเขป ดังนี้

 โรคอ้วน เบำหวำน ควำมดัน และไขมันในเลือดสูง เป็นกลุ่มอำกำร

ที่เรียกว่ำ เมตำโบลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) เป็นโรคที่เกิด

จำกกำรใช้ชีวิตผิดจำกธรรมชำติก�ำหนด เป็นระยะเวลำยำวนำนต่อเนื่อง  

ท�ำให้อวัยวะบำงส่วนช�ำรุดไป เกิดอำกำรของโรคปรำกฏขึ้นมำ สำเหตุที่

เป็นเช่นนี้ เพรำะวัฒนธรรมกำรกินที่ผิดจำกธรรมชำติก�ำหนด กำรใช้ชีวิต

ทีผ่ดิธรรมชำตกิ�ำหนด และกำรได้รบัสำรพษิจ�ำนวนมำก ท�ำให้คนไทยร้อย

ละ 30 ของประชำกร หรือมำกกว่ำ 20 ล้ำนคน ป่วยเป็นโรคเมตำโบลิก

ซินโดรม

 กำรรกัษำโรคเมตำโบลกิซนิโดรมด้วยวธิธีรรมชำตบิ�ำบดั เป็นกำรไป

แก้ที่สำเหตุของกำรเกิดโรค โดยกำรย้อนกลับไปหำสิ่งที่ธรรมชำติก�ำหนด  

เพือ่ให้ร่ำงกำยบ�ำบดัตวัเองให้หำยจำกโรคทีเ่ป็น เม่ือขจดัสิง่ทีผ่ดิธรรมชำติ

ของร่ำงกำยเรำออกไป ร่ำงกำยของมนุษย์เป็นหมอทีเ่ก่งทีส่ดุ กจ็ะสำมำรถ

รักษำโรคให้กับตัวเองได้

 สิง่ท่ีส�ำคัญ คอื ผูท้ีเ่ป็นโรคต้องปรบัเปล่ียนจติใต้ส�ำนกึ ซึง่เป็นแรงขบั

ท่ีถำวรของตนเองให้ยอมรบัแนวทำงกำรด�ำเนนิชวีติตำมทีธ่รรมชำตกิ�ำหนด  

กส็ำมำรถด�ำเนนิกำรแก้ไขตนเองตำมแนวทำงทีห่มอ ญำต ิอำสำสมคัร ได้

ทดลองท�ำ และได้รับผลดีสำมำรถควบคุมโรคทั้ง 4 โรคได้  โดยไม่ต้องใช้

ยำ แค่ปฏิบัติตำมข้อห้ำม 5 ข้อ และข้อที่ต้องปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งคุณหมอ
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ได้ให้เหตุผลของข้อห้ำมและข้อปฏิบัติแต่ละข้อไว้  เพื่อให้ผู้ฟังยอมรับและ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลในจิตใต้ส�ำนึก เพื่อเป็นแรงขับในกำรเปลี่ยนพฤติกรรม 

ท�ำให้เอำชนะโรคทั้ง 4 โรคได้

 ข้อห้าม	5	ข้อ คือ

 ข้อที่ 1  ห้ำมจินตนำกำรเชิงลบ

 ข้อที่ 2  ห้ำมอ้วน

 ข้อที่ 3  ห้ำมรับประทำนน�้ำตำล 

 ข้อที่ 4  ห้ำมรับประทำนไขมันทรำนส์

 ข้อที่ 5  ห้ำมรับประทำนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 ข้อต้องปฏิบัติ	5	ข้อ คือ

 ข้อที่ 1  ต้องจินตนำกำรเชิงบวก

 ข้อที่ 2  ต้องรับประทำน พืช ผัก ผลไม้สดที่ไม่หวำนจัดก่อนอำหำร

ชนิดอื่น 50% ของควำมอิ่มในแต่ละมื้อ

 ข้อท่ี 3  ต้องรบัประทำนข้ำวไม่ขดัขำว จ�ำนวนลดลง เมือ่ อำยมุำกขึน้ 

 ข้อที่ 4  ต้องออกก�ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ 30 นำที

 ข้อที่ 5  ต้องนอนหลับสนิทอย่ำงน้อยวันละ 4 ชั่วโมง

 แต่ละข้อห้ำม และข้อต้องปฏิบัติ มีเหตุผลสนับสนุนที่ท�ำให้ผู้เข้ำฟัง

ยอมรับว่ำป็นข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ และน่ำปฏิบัติตำม

 ข้อห้ามข้อที	่1	ห้ำมจนิตนำกำรเชงิลบ แต่ต้องปฏบิตัติำมข้อที ่1 ต้อง 

จนิตนำกำรเชงิบวก คณุหมอยกตวัอย่ำงคนไข้ทีไ่ปเอกซเรย์ปอด แพทย์แจ้ง

ว่ำมก้ีอนผดิปกตต้ิองตดัชิน้เน้ือไปตรวจจะทรำบผลในอกี 1 เดอืน ระหว่ำง

รอผลคนไข้หำควำมรู้เรือ่งมะเรง็ปอดอย่ำงมำกและสร้ำงจนิตนำกำรเกบ็ไว้

ในใต้จิตส�ำนกึ มอีำกำรตำมภำพในจินตนำกำร เหมือนผูป่้วยมะเรง็ระยะที่ 
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3 น�้ำหนักลดลง 10 กก. เกือบเดินไม่ไหว โชคดีที่ผู้ป่วยรำยนี้ไม่ตำยก่อน

ทรำบผล แพทย์แจ้งว่ำ ก้อนนั้นเป็นซำกพยำธิใบไม้ที่ตำยแล้วไม่ต้องเอำ

ก้อนทีเ่หลอืออกปลอดภยัด ีผูป่้วยเกดิจนิตนำกำรใหม่ทำงบวก ภำยใน 15 

วัน กลับมีสุขภำพแข็งแรงเหมือนเดิม กำรจินตนำกำรทำงบวกจึงเป็นกำร

สร้ำงสิ่งดี เข้ำสู่จิตใต้ส�ำนึก สร้ำงสิ่งดี ๆ มำก ๆ ก็จะเป็นต้นทุนที่ดีของ

สุขภำพ

 ข้อห้ามข้อที่	 2	 ห้ำมอ้วน ให้มีดัชนีมวลกำย อยู่ระหว่ำง 18.5 

ถึง 23 กก./ต.ร.ม. หรือดูรอบเอว ผู้หญิงไม่เกิน 32 นิ้ว ผู้ชำยไม่เกิน 36 

นิว้ ควำมอ้วนเกดิจำกกำรรบัประทำนอำหำรทีมี่จ�ำนวนแคลรอรีม่ำกกว่ำที่

ร่ำงกำยใช้แต่ละวัน โรคอ้วนนอกจำกจะท�ำให้เกิดทั้ง 4 โรคแล้ว ยังอำจ

เพิ่มโรคเส้นเลือดหัวใจ โรคข้อสะโพก ข้อเข่ำเสื่อม และตับแข็ง

 ข้อห้ามข้อที่	3 ห้ำมรับประทำนน�้ำตำล ในร่ำงกำยของคนที่หนัก

ประมำณ 50 กก. มเีลอืดไหลเวยีนในตวัประมำณ 4 ลติร ระดบัน�ำ้ตำลใน

เลือดควรจะมี 70 มก./เดซิลิตร จะมีน�้ำตำลในเลือดประมำณครึ่งช้อนชำ 

กำรชงกำแฟ 1 ถ้วย ใช้น�้ำตำลประมำณ 2 ช้อนชำ จะมีน�้ำตำลมำกเป็น 

4 เท่ำ ของน�ำ้ตำลในกระแสเลอืด น�ำ้ดืม่ชำเขยีวมนี�ำ้ตำล 15 ช้อนชำ เป็น 

30 เท่ำของน�้ำตำลในกระแสเลอืด กำรทีน่�ำ้ตำลเข้ำสูก่ระแสเลอืด รวดเรว็ 

ท�ำให้เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย จนถึงขั้นวิกฤติ เพรำะมำกกว่ำที่ธรรมชำติ

ก�ำหนดมำก คือ ครึ่งช้อนชำ ยิ่งรวมกับอำหำรอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ที่

อำหำรคำวต่ำง ๆ  กใ็ส่น�ำ้ตำล ปรมิำณทีเ่รำรบัประทำนน�ำ้ตำลจะมำกกว่ำ

ท่ีธรรมชำตกิ�ำหนดหลำยร้อยพนัเท่ำ และท�ำให้ตดิควำมหวำนเหมอืนตดิสิง่

เสพติด เมื่อหยุดทำนน�้ำตำลทุกชนิดร่ำงกำยจะดีขึ้นอย่ำงรวดเร็ว น�้ำตำล

นอกจำกท�ำให้เกิดโรค 4 โรคแล้ว ยังท�ำให้เกิดมะเร็งหลำยชนิด รวมทั้ง
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กระดกูพรนุ และภมูต้ิำนทำนโรคลดลง กำรไม่รบัประทำนน�ำ้ตำล ร่ำงกำย

ของเรำสำมำรถสร้ำงน�้ำตำลได้เองอย่ำงเพียงพอจำกกำรย่อยอำหำรตำม

ธรรมชำติ ซึ่งมีในผัก ผลไม้ ข้ำว เนื้อสัตว์ และไข่ จึงเป็นข้อห้ำมปฏิบัติ

ในข้อนี้

 ข้อห้ามข้อที่	4 ห้ำมรับประทำนไขมันทรำนส์ (Trans Fat) ไขมัน 

ทรำนส์เกิดจำกกำรทอดด้วยน�้ำมันร้อนจัด เช่น กล้วยทอด ปำท่องโก๋ มัน

ฝรัง่ทอด ไก่ทอด หรอืทอดอำหำรตำมบ้ำน ยิง่ทอดนำนเท่ำไร ย่ิงเกดิไขมัน

ทรำนส์มำกขึ้นเท่ำนั้น เมื่อรับประทำนไขมันทรำนส์เข้ำไปจะกลำยเป็นสิ่ง

แปลกปลอมทีท่�ำให้ร่ำงกำยไม่รูจ้กั ร่ำงกำยต้องกำรก�ำจดัไขมันทรำนส์ออก

ไป ท�ำให้ร่ำงกำยสร้ำง ไขมนั-โปรตนีตวัร้ำย (LDL) จ�ำนวนมำก ไปจบักบั

คอเลสเตอรอลเกดิคอลเลสเตอรอลตวัร้ำย (LDL-C) ท�ำให้ไม่สำมำรถสร้ำง 

HDL-C ได้ และยังสร้ำงไตรกีเซอไรด์จ�ำนวนมำก ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ

กำรเกิดโรค เส้นเลือดสมองหัวใจตีบและตัน นอกจำกนี้ยังมีอุตสำหกรรม

ในกำรผลิตอำหำรที่มีกำรเติมไฮโดรเจนเข้ำไปในไขมันไม่อิ่มตัว ท�ำให้เกิด

ไขมันทรำนส์จ�ำนวนมำก เช่น กำรผลิตเนยเทียม ครีมเทียม จ�ำนวนไขมัน

ทรำนส์ในครีมเทียมที่ใช้ในชงกำแฟ 1 ซอง มีปริมำณเท่ำกับไขมันทรำนส์

ในกล้วยแขกประมำณ 1,000 ชิ้น ไขมันทรำนส์มีรสอร่อยกรอบ คนจะ

ติดใจในรสชำติ จะมีกำรบริโภคมำกขึ้น ๆ จึงเป็นข้อห้ำมปฏิบัติในข้อนี้ 

เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมผิดธรรมชำติเข้ำสู่ร่ำงกำย

 ข้อห้ามข้อที	่5	ห้ำมรบัประทำนสัตว์เล้ียงลกูด้วยนม กำรรบัประทำน 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะท�ำให้เกิดโทษต่อร่ำงกำย 5 ประกำร ข้อแรก คือ 

มนษุย์เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมประเภทกนิพชืเป็นอำหำรหลกัจะไม่กนิสตัว์

เลีย้งลกูด้วยนมชนดิอืน่ ข้อทีส่อง สตัว์ในกลุม่เดยีวกนั เมือ่เกดิพษิจำกสำร
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ชนดิใด กจ็ะเกดิเหมอืนกนั กำรเกดิสำรก่อมะเรง็ก็จะเกดิเหมือนกนั ข้อทีส่าม 

ไขมันจำกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นพิษต่อร่ำงกำยมนุษย์ ท�ำให้เกิดกำร

สร้ำงไขมัน โปรตีนชนิดควำมหนำแน่นต�่ำ คือ LDL จ�ำนวนมำก ท�ำให้

เกิด LDL-C จ�ำนวนมำก HDL-C ลดลง และไตรกีเซอไรด์สูงขึ้น เกิด

ไขมันในเลือดผิดปกติ ข้อที่สี่ เนื้อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เหนียวมำก 

ย่อยยำกมำก มนุษย์มีน�้ำย่อยเนื้อสัตว์เพียง 5 % ท�ำให้เนื้อสัตว์มำเน่ำเสีย

อยูใ่นล�ำไส้ ถกูดดูซมึเข้ำสูร่่ำงกำย ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พรำะธรรมชำติออกแบบให้

มนุษย์เป็นสัตว์ที่รับประทำนพืชเป็นอำหำรหลัก ข้อสุดท้าย สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม ฉลำดจึงเครียดมำกก่อนตำย จะมีสำรก่อมะเร็งติดมำด้วยเมื่อเรำ

รับประทำน จึงเป็นข้อห้ำมปฏิบัติในข้อนี้

 ต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติ  

 ข้อปฏิบัติข้อที่	1 ต้องรับประทำน พืช ผัก ผลไม้สด ไม่หวำนจัด 

50 % ของควำมอิ่มในแต่ละมื้อ กำรรับประทำนของสด เพื่อให้ได้เอนไซม์

จำกพืช ซึ่งมีเอนไซม์ที่เหมือนเอนไซม์ของมนุษย์ และต้องรับประทำนก่อน 

เพรำะร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมเอมไซม์จำกล�ำไส้ส่วนต้น ซึ่งมีควำมยำวน้อย

ที่สุด 2 ฟุต (ส�ำไส้ทั้งหมดยำว 20-22 ฟุต) ถ้ำรับประทำยอย่ำงอื่นก่อน

จะไปขัดขวำงกำรดูดซึมเอมไซม์ของพืช ผัก ผลไม้สด และที่ก�ำหนดไว้ 

50% ของควำมอิ่ม เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้ คุณหมอได้เสนอรูปแบบกำร

รับประทำน พืช ผัก ผลไม้สด ถึง 7 กลุ่ม ส่วนที่เหลืออีก 50 % ให้เลือก

โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

 - อำหำรที่อร่อยถูกปำก ถูกใจ เพื่อท�ำให้ไม่เบื่ออำหำรแบบนี้

 - คัดเลือกโปรตีนคุณภำพสูง

 - คัดเลือกอำหำรที่มีไขมัน คุณภำพสูง
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 - รปูแบบกำรปรงุ ไม่มกีำรใส่น�ำ้ตำลเพิม่เติมนอกจำกมำกบัวตัถดุบิ 

เช่น หญ้ำหวำน  

 โปรตีนที่อร่อย  สะอำด  คุณภำพสูง ที่แนะน�ำมี 4 ประเภท ได้แก่

 - โปรตนีจำกเน้ือสัตว์ โดยเรยีงล�ำดบัคณุภำพจำก  ปลำทะเลน�ำ้ลกึ 

ปลำทะเลชำยฝั่ง ปลำน�้ำจืด กุ้ง หมึก ปู หอย  สัตว์ปีก

 - โปรตนีจำกไข่  สำมำรถรบัประทำนได้มำกตำมทีต้่องกำรไม่มโีทษ

ต่อมนุษย์ ไม่ท�ำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้น (จำกกำรทดลอง ในคน 5,000 

คนทำนไข่วันละ 3 ฟอง ติดต่อกัน 10 ปี ไม่พบควำมผิดปกติของระดับ

ไขมันในเลือด เมื่อเทียบกับคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มทดลอง)

 - โปรตนีจำกเหด็ ให้โปรตนีทีอ่ร่อย สะอำด คณุภำพสงู  มกีรดอมโิน 

ครบ 22 ชนิด มีไขมันต�่ำ น�้ำตำลต�่ำ ไฟเบอร์สูง เป็นอำหำรที่ให้โปรตีน 

และลดควำมอ้วน

 - โปรตีนจำกถั่วต่ำง ๆ ถ้ำรับประทำนถั่วหลำย ๆ ชนิด ก็จะมีกร

ดอมิโนครบ22 ชนิด เช่น ถั่วเขียว  ถั่วด�ำ ถั่วแดง ลูกเดือย  ถั่วเหลือง 

ถั่วลิสง

 ไขมันคุณภำพสูง ควรพิจำรณำจำก 

 - เป็นไขมนัทีต่ดิมำกบัอำหำรดบิตำมธรรมชำต ิไม่ผ่ำนควำมร้อนใน

ขณะปรุง

 - ไขมันพืชทุกชนิด ที่ไม่ผ่ำนควำมร้อน เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย

มนุษย์

 - ไขมันจำกปลำ เป็นไขมันจำกสัตว์ที่เป็นประโยชน์

 ข้อปฏิบัติข้อที่	2 ต้องรับประทำนข้ำวไม่ขัดขำวจ�ำนวนลดลง เมื่อ

อำยเุพิม่มำกขึน้ กำรรบัประทำนข้ำวไม่ขดัขำวจะได้ประโยชน์จำกจมูกข้ำว 
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และเยื่อหุ้มเมล็ดข้ำว ซึ่งมีวิตำมิน A, B, E แร่ธำตุ เหล็ก แคลเซียม 

แมกนีเซียม สังกะสี ซีเลเนียม และมีเส้นใย (Fiber) ช่วยดูดซึมสำรพิษ 

ไขมัน น�้ำตำล ท�ำให้อุจจำระมีมวล ท้องไม่ผูก แต่กำรรับประทำนข้ำว

มำกไป จะท�ำให้เกิดโรคอ้วน หลังอำยุ 60 ปีควรรับประทำนข้ำวมื้อละ

ประมำณครึ่งทัพพี

 ข้อปฏิบัติข้อที่	 3 ต้องออกก�ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ 30 นำที 

เรำสำมำรถเลือกกำรออกก�ำลังกำยได้ทุกรูปแบบ ที่เสนอไว้มี 3 ขั้นตอน 

คือ  อบอุ่นร่ำงกำย 5 นำที ออกก�ำลังกำยโดยใช้ออกซิเจน เช่น ร�ำมวย

จีน แอโรบิค ต่อเนื่อง 20 นำที และช่วงผ่อนคลำย 5 นำที

 ข้อปฏิบัติข้อที่	 4	 ต้องนอนหลับสนิทอย่ำงน้อย 4 ชม. เพื่อให้

ร่ำงกำยหลั่งโฮร์โมน 2 ชนิด คือ Growth Hormone และ Melatonin 

Hormone  จำกต่อมเหนือสมอง รวมทั้งมสีำร Endorphin ท�ำใหซ่้อมแซม

ส่วนที่สึกหรอได้ เวลำที่ควรนอน คือ 3 ทุ่ม ถึงดี 3 ในผู้สูงอำยุอำจจะ

ต้องกำรเพียง 4 ชม. 4 ทุ่ม ถึงตี 2 ช่วงเวลำที่ควรนอนเพิ่ม คือ เที่ยงวัน 

ประมำณ 20 นำที ไม่ควรมำกกว่ำนี้

 ข้อปฏิบัติข้อที่	 5 ต้องจินตนำกำรเชิงบวก ซึ่งได้กล่ำวรวมไว้ใน 

ข้อห้ำมข้อที่ 1 แล้ว

 สุดท้ำยคุณหมอแนะน�ำโปรแกรมล้ำงพิษตับ 3 วัน 2 คืน ที่ศูนย์

ธรรมชำติบ�ำบัดที่เวลเนสแคร์ จังหวัดอยุธยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำนของตับให้แข็งแรงขึ้น

หมำยเหตุ : ดัชนีมวลกำย =  
น�้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

ควำมสูง (หน่วยเป็นเมตร)2
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ข�าขัน	:	อายุยืน

ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 
3

 สุรศักดิ์ มำยืนรอแฟนที่ห้ำงแห่งหนึ่ง เขำรอแฟนนำนมำกจึงคิดจะ

ไปล้ำงหน้ำ หลังจำกเดินออกมำจำกห้องน�้ำ เขำก็เหลือบไปเห็นเด็กวัยรุ่น

ก�ำลงันัง่กนิชอ็คโกแลต ทอฟฟ่ี น�ำ้อัดลม และสูบบหุรีค่วนัโขมง เขำจงึเดนิ

เข้ำไปเตือน

 สรุศกัดิ ์: น้องรูไ้หม ของพวกน้ีทีน้่องกนิอยูไ่ม่มปีระโยชน์ ไม่มคีณุค่ำ

ทำงอำหำร

 เด็กวัยรุ่น : รู้เพ่ แต่ผมกินเป็นประจ�ำ อร่อยดี ชีวีสุขสันต์

 สุรศักดิ์ : อ้ำว! แล้วน้องไม่ป่วย ไม่ไข้เลยหรือ

 เด็กวัยรุ่น : ปู่ผมอำยุ 100 ปี

 สุรศักดิ์ : ปู่ของน้องก็กินของพวกนี้เป็นประจ�ำเหมือนกันเรอะ

 เด็กวัยรุ่น : ป่ำว

 สุรศักดิ์ : แล้วเอำปู่มำอ้ำงท�ำไม

 เด็กวัยรุ่น : ปู่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องชำวบ้ำน เลยอำยุยืน

 สุรศักดิ์ : ???

 3  ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  ภำควิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  มศว


