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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

บทอาเศียรวาท
		 พระมหาธีรราชเจ้า
		
พระเกียรติปรากฏไกล 		
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ยอยศพระผ่านฟ้า            
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ชมรมผู้สูงอายุ มศว
อ. พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์

ถวายพจนาลัย
สมเด็จพระสังฆราชไซร้
ปวงราษฎร์ต่างเศร้าระคน
เสียดายพระอัจฉริยะจน
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สังคมในแวดวง มศว
๏ มศว ได้รับโล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้วย
ส�ำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ขอประทานโล่ห์จากเจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100
พรรษา ประทานให้ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งในการ
นี้ส�ำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พิจารณาแล้วเห็นควรมอบโล่ห์
ประทานแก่ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งได้เข้ารับประทาน
โล่ห์จากสมเด็จพระวันรัตผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 27
กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุม Asian University Presidents Forum ครัง้
ที่ 12 ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นการประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทวีป
เอเชีย 22 ประเทศ ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2556 เกาะลังกาวี
ประเทศมาเลเซีย ณ University Malaysia Perlis เป็นมหาวิทยาลัย
อันดับที่ 13 ของมาเลเซียทีเ่ พิง่ ก่อตัง้ มาได้เพียง 10 ปี จัดเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ มี พั ฒ นาการวดเร็ ว มากแห่ ง หนึ่ ง การประชุ ม AUPF มี ต ่ อ เนื่ อ ง
กันมาทุกปี โดยมหาวิทยาลัยผู้ริเริ่มประกอบด้วย มศว มหาวิทยาลัย
สยามและอีก 2 มหาวิทยาลัยของประเทศจีน ปัจจุบันนี้มีประเทศสมาชิก
เกือบ 30 ประเทศ ประมาณ 100 กว่าแห่ง เป็นเวทีการประชุมวิชาการ
http://seniorclub.swu.ac.th

3

จดหมายข่าว ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556

การบริหารมหาวิทยาลัยในระดับอธิการบดี ปีนี้เริ่มด้วยปาฐกถาของอดีต
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาดูงาน
แคมปัสใหม่ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ การบรรยายของ ผอ. AIT ประเทศ
ไอร์แลนด์ เรือ่ ง วิสยั ทัศน์การศึกษาของยุโรปปี 2020 ตามด้วยการบรรยาย
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ เรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยในยุค
ของการเปลี่ยนแปลง การน�ำเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยของประเทศ
จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และอีกหลายๆ ประเทศ มี
สาระทางด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นประโยชน์มาก ท�ำให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยไทย หมายรวมถึงผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และนิสิตจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อมิให้ล้าหลังวงการ
อุดมศึกษาของเอเชียในอนาคต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับ
เกียรติสูงสุดในที่ประชุม เป็น 1 ใน 7 ที่ได้รับเชิญขึ้นเวทีกลางพร้อมอดีต
นายกรัฐมนตรี รมต. กระทรวงศึกษาธิการและแขกเกียรติยศของมาเลเซีย
ในการนี้ อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ได้
ริเริ่มไว้เมื่อ13 ปีก่อน
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ข่าวชมรมฯ
งานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีอายุ 84 ปี เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 126 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
รัก อบอุ่นและสนุกสนาน รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ เป็น
ผู้มอบของที่ระลึกให้คณาจารย์ทั้ง 8 ท่าน ที่มาร่วมงาน คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณสมาชิกและผู้ร่วมงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
งานรับน้องใหม่วัยเกษียณ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา
มีน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน รวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 156 คน มี
บรรยากาศทีอ่ บอุน่ และเป็นกันเอง ขอขอบคุณ ผศ. ประทีป เล้ารัตนอารีย์
ทีแ่ ต่งกลอนเสภา เพือ่ รับน้อง และ รศ. ดร. กาญจนา  อินทรสุนานนท์
ที่มาช่วยขับเสภารับน้อง ด้วยความไพเราะจับใจผู้ร่วมงานทุกคน คณะ
กรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณสมาชิกและผู้ร่วมงานทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความยินดีกบั รศ ดร. กาญจนา  
อินทรสุนานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ของ ปอมท สาขา
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม
เซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารชมรมผูส้ งุ อายุ มศว ก�ำหนดการประชุม
สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 (วันจันทร์-วัน
อังคาร) ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รถ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ออกจากหน้าโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) เวลา 06.00 น บริการอาหาร
เช้าบนรถ
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
อบรมเรื่อง การใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่
12 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 102 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท ผู้สนใจแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมที่ คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ โทร 086 983 3973 หรือนางสาว
อุมาพร นาคะวัจนะ 086 024 1116
ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดทัวร์ “เมืองกาญจน์ เอราวัณ น�้ำตกห้วย
แม่ขมิ้น” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2556 ดังมีก�ำหนดการ ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556
6.30 น. ล้อหมุน สู่เมืองกาญจน์ อาหารเช้าบนรถ
8.30 น. อาหารว่างซ่าหริ่ม แวะท�ำธุระส่วนตัว ที่ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ
10.00 น. แวะหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทวสังฆาราม อ�ำเภอเมือง ซึ่งเป็น
สถานทีท่ รงศึกษาเมือ่ ครัง้ ทรงพระเยาว์ ศูนย์กลางการเผยแพร่พระประวัติ
และพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยงบฯ 140 ล้าน
12.00 น. อาหารกลางวัน ทีท่ า่ นจะประทับใจมิรลู้ มื กับผัดไทวุน้ เส้น
ผัดไทไร้เส้น และอาหารอร่อยระดับเชลล์ชวนชิม
14.30 น. ตื่นตาตื่นใจกับความงามของน�้ำตกเอราวัณ ที่ยังคงความ
งามมาจนทุกวันนี้
16.00 น. ถึงที่พัก รีสอร์ตแห่งเดียวในกาญจน์ ที่มีชายหาดน�้ำจืด
ให้ลงว่ายเล่นเย็นสบาย
6
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18.00 น. อาหารเย็น คาราโอเกะ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556
7.00 น. อาหารเช้าที่รีสอร์ต
8.00 น. ลงเรือขนาด 60 ที่นั่งพร้อมชูชีพ ชมความงามในเขื่อน
ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวย
10.30 น. ถึงน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แวะชมเสียงน�้ำตกที่ดังซู่ซ่า เย็นฉ�่ำ
12.00 น. อาหารกลางวันที่น�้ำตก
12.30 น. ล่องเรือกลับ
14.00 น. เดินทางกลับ กทม. แวะซื้อของฝาก ตามรายทางที่ผ่าน
18.30 น. ถึง มศว
โปรดส�ำรองที่นั่ง ที่ รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง โดยโอนเข้า
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ 206 058 1739 หรือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ มศว 883-8 และแจ้งชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-447-8247
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ก�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม
2557 ดังต่อไปนี้ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ การศึกษาต่อเนื่อง
ดังมีก�ำหนดการ ต่อไปนี้
08.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ประชุมสามัญประจ�ำปี
10.00-12.30 น. เสวนา คุยกับครูเพลง มนัส ปิติศานต์ ศิลปิน
แห่งชาติปี 2555 สาขาดนตรีสากล ด�ำเนินรายการโดย รศ. ดร. กาญจนา
อินทรสุนานนท์
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
http://seniorclub.swu.ac.th

7

จดหมายข่าว ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556

ค่าลงทะเบียน 100 บาท โปรดแสดงความจ�ำนงที่ คุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081 489 5501
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูง
อายุ มศว ณ ห้องประชุมสภา1 หอประชุมใหญ่ ดังมีก�ำหนดการ ต่อไปนี้
09.00 น. ลงทะเบียน
10.00-10.40 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับ ดร. วารุณี
อัศวโภคิน ที่สูญเสียบิดา คุณสมชัย กี่ศิริ โดยได้ท�ำการฌาปนกิจศพที่
วัดหัวล�ำโพงไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ผศ. ระวีวรรณ
พันธ์พานิช ทีส่ ญ
ู เสีย คุณแม่เก๊า เจริญนาน อายุ 103 ปี โดยได้ทำ� ฌาปนกิจศพ
ที่วัดวันยาวบน อ. ขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2556 ในการนี้เจ้าภาพได้ฝากเงินบริจาคแก่สภากาชาดไทย
เป็นเงิน 10,000 บาท และร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเขาสาป จังหวัดระยอง
เป็นเงิน 5,000 บาท ชมรมฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. รศ.วราภรณ์ ชัยโอภาส			
2. อ.ภัทณีญา ไชยสุข					
3. ผศ.ดร.นันทา ไกรวิทย์				
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4. อ. วราพร สุรวดี					
5. ดร. มนัส-ดร.พรรณี บุญประกอบ
6. รศ. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ		
7. รศ. ทวีสิทธิ์ สิทธิกร					
8. อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์		
9. อ. ผกายวรรณ เจียมเจริญ			
10. คุณประพันธ์ ปลิดปลอดภัย		
11. รศ. ธาดาศักดิ์ วชิระปรีชาพงษ์		

2,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่
1. รศ. ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 		
3. รศ. วนิดา ข�ำเขียว					

2. นายเสถียร อักษรชู
4. อ. รัฐ สาเรือง

5. ผศ. ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา			 6. อ. เสาวนีย์ ซื่อตรง
7. นางสาวบรรจง พันธ์พ่วง			 8. นางอังคณา โกสีย์สวัสดิ์
9. นางยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย			 10. นางรังรอง สีทองดี
11. นางพัชรินทร์ เต็กอวยพร			 12. นางอารมณ์ สิทธิสาร
13. ผศ. เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล		 14. นางวราพันธ์ อุดมชัชวาล
15. นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล 16. นางจุรีย์ เลาหพงษ์
17. รศ. ดร. จิตรพี ชวาลาวัณย์		 18. อ. ฉวีวรรณ กองชุ่ม
19. ผศ. ดารกา วรรณวนิช			 20. รศ. มัณฑนี กุฏาคาร
21. อ. สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล			 22. นางศุลีพร ยะโหนด
23. นางลักขณา กล่อมเกตุ 			 24. นางประเทือง ชมไม้
25. ผศ. ชัญญรัชต์ ภูริสุวรรณวงษ์
26. นางสาวดวงดาว พันธิตพงษ์
27. รศ. ดร. ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน
อัญเชิญเทพ โปรยมาลา คราวันเกิด
ประสาทสรรค์ ให้ท่าน สุขใจกาย			
สุขภาพ กล้าแกร่ง แรงแข็งขัน		
ให้โชคดี มากมีมิตร เนืองนิจไป			

1. ผศ. ดร. ศีลา จายนียโยธิน			
3. รศ. สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์			
5. อ. จรัญ สงวนสัจพงษ์ 			
7. รศ. วรรณี ชาลี 					
9. ผศ. เพลินพิศ นันทจิต 			
11. เภสัชกรหญิงสุวณี กาญจนลักษณ
13. คุณสาทร สงขกุล					
15. ผศ. ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์			
17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี			
19. รศ. สุมาลี เหลืองสกุล			
21. ผศ. จารุวรรณ ไวยเจตน์			
23. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์			
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น�ำพรเลิศ ประเสริฐสม ฤดีหมาย
ทุกข์มลาย หายซึมโศก ไร้โรคภัย

ฉวีวรรณ พรรณผ่อง มองสดใส
อายุขัย ยืนยาวนาน สราญเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. ฉวีวรรณ ปัญญาสุข
4. ผศ. เจริญศรี หมวดสง
6. รศ. สายทิพย์ นุกูลกิจ
8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร
10. ผศ. บังอร เสตะนนท์
12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
14. ผศ. สุรีย์ แขวงโสภา
16. อ. เชาวนา ชวลิตธ�ำรง
18. คุณบุญเรือน อินทโพธิ์
20. ผศ. เพราพรรณ ธรรมา
22. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ มิลินทสูต
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.

คุณรัชนีบูลย์ ผิวสุพรรณ			
อ. บังอร ทิพยสูตร					
ผศ. วิพุธ โสภวงศ์				
ผศ. กัลยาณี กาญจนดุล			
คุณสมใจนึก วรรณพิณ			
รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์		
ผศ. จรินทร์ ประสงค์สม			
รศ. สุนทร จันทร์ตรี				
ผศ. ผุสดี ศรีเขียว				
คุณสัณหกช สัมมาชีพ			
ผศ. จงรักษ์ พงษ์โสภณ			
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ			
อ. ปาน พึ่งสุจริต					
อ. เกื้อกูล พุกกะพันธุ์			
ผศ. จินดา เภาพิจิตร				
ผศ. กานดา ดาระสวัสดิ์			
อ. พัธนี โชติกเสถียร				
อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล 		

http://seniorclub.swu.ac.th

26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.

คุณรัตนา พุกพูน
คุณเทียนทอง ชินะผา
อ. เมตต์ แย้มวงษ์
ผศ. ปราโมทย์ ฉลูกัลป์
ผศ. ดร. วีระ สุภากิจ
ผศ. อัมพร เมฆานันท์
รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
ผศ. บุญศรี ไพรัตน์
คุณวนิดา ธรรมเกษร
รศ. กมล เอกไทยเจริญ
ผศ. ภัทรา ไชยเวช
รศ. ล้วน สายยศ
คุณยุพิน องคานนท์
ผศ. อนงค์ สินธุประมา
ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน
คุณอาภา มหาผล
อ. รัฐ สาเรือง
รศ. ศรีภูมิ อัครมาส
อ. สังวาลย์ คล้ายกระแส
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
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บอกเล่าเก้าสิบ : วันนี้ 87 ปีที่แล้ว
ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม

1

เมื่อล่วงเข้าเขตวันใหม่ของวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ไม่
เท่าไร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงครอง
ราชย์มาได้ 15 ปี และประชวรด้วยพระโรคพระอันตะ (ล�ำไส้) อักเสบมา
ตั้งแต่ต้นปีก็เสด็จสวรรคต
พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชบริพาร หรือแม้แต่ราษฎรทั้ง
หลายพอจะเตรียมตัวเตรียมใจกับข่าวร้ายนี้อยู่บ้างแล้ว แต่ความสับสนที่
มีอยู่ประมาณ 48 ชั่วโมงก่อนการเสด็จสู่สวรรคาลัย คือ พระราชเทวีซึ่ง
ใกล้จะมีพระประสูติการนั้นจะประสูติเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดา
กันแน่ สมัยนั้นยังไม่มีการท�ำอัลตราซาวด์ จึงอยากจะรู้ล่วงหน้า รัชกาลที่
6 ทรงคาดเดาว่าจะทรงได้พระราชโอรสถึงกับทรงพระราชนิพนธ์เพลงเห่
กล่อมพระบรรทมเตรียมไว้แล้ว
ความไม่แน่นอนอีกประการหนึ่ง คือ หากสวรรคตลง และพระวร
ราชเทวีประสูตพิ ระธิดา การสืบราชสมบัตจิ ะเป็นอย่างไรต่อไป ในเวลานัน้
พระราชอนุชาร่วมพระครรภ์ทยอยสิ้นพระชนม์ไปเกือบหมดแล้ว เหลือแต่
พระองค์สดุ ท้อง คือ สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัย
ธรรมราชา พระชนมายุ 32 พรรษา ซึง่ ทางการได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ
เข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังและจุกช่องล้อมวงถวายอารักขาตาม
ประเพณี
เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคต เจ้านาย เสนาบดีต่างประชุมปรึกษา
1 คอลัมน์จันทร์สนุก ศุกร์สนาน : วันนี้ 87 ปีที่แล้ว” เดลินิวส์. วันที่ 26
พฤศจิกายน 2555. หน้า 3.
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เป็นการด่วนและมีมติกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชาขึ้นครองราชย์ โดยถือตามกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2467
ประกอบกับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงแสดงมาตลอดว่าถ้ามี
พระราชโอรส ให้กรมหลวงสุโขทัยฯ เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ถ้า
ไม่มีพระราชโอรสก็ให้กรมหลวงสุโขทัยฯ ขึ้นครองราชย์ต่อไป
ครั้งแรกกรมหลวงสุโขทัยฯ ไม่ทรงยอมรับ รับสั่งว่าให้ถวายสมเด็จ
พระบรมราชปิตุลา (อา) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระราชอนุชาของรัชกาลที่ 5 หรือมิฉะนั้นก็ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ
ต่างพระบรมราชชนนี คือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่ง
มีพระชนมายุสูงกว่ามาก มีพระอ�ำนาจมาก และทรงพระปรีชาสามารถ
มาก
เจ้านายทั้งสองพระองค์ไม่ทรงรับ กรมพระนครสวรรค์ฯ นั้นว่ากัน
ว่าทรงโอบกอดกรมหลวงสุโขทัยฯ ทรงพระด�ำเนินแยกจากเจ้านายอื่น
ไปอีกทางเพื่อทรงปลอบและถวายความมั่นใจให้ทรงรับราชสมบัติ ทูลว่า
ขอแต่อย่าได้ทรงระแวงใด ๆ ก็แล้วกันว่าจะทรงเป็นขบถ และขอปฏิญาณว่า
จะจงรักภักดี ท�ำราชการสนองพระเดชพระคุณสุดความสามารถ กรมหลวง
สุโขทัยฯ ทรงยืนยันว่าไม่เคยนึกระแวงและจะไม่ระแวงเป็นอันขาด ว่าแล้ว
กรมพระนครสวรรค์ฯ ก็ลงกราบถวายบังคมแทบพระบาท สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา จึงทรงยอมรับราชสมบัติเป็น รัชกาลที่ 7 ใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน คือวันนี้เมื่อ 87 ปีก่อน โดยมีกรมพระนครสวรรค์ฯ
ทรงเป็นพระก�ำลังส�ำคัญช่วยราชการด้วยความจงรักภักดีตลอดมา
ความจริงรัชกาลที่ 6 สวรรคตในเขตวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่เพราะ
พระอาการหนักคาบเกี่ยวมาตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 25 และถ้าว่าตามปฏิทิน
http://seniorclub.swu.ac.th
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โหรไทย ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนั้นยังนับเป็นวันเก่า ประกอบกับวันที่ 26
พฤศจิกายน เป็นวันครองราชย์ของพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่ ทางการ
จึงประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันธีร
มหาราชานุสรณ์เพื่อร�ำลึกถึงรัชกาลที่ 6
ข้อทีก่ รมพระนครสวรรค์ฯ กราบทูลว่าขออย่าได้ทรงระแวงใด ๆ เป็น
เรื่องมีนัยส�ำคัญอยู่ เพราะตอนปลายรัชกาลที่ 6 มีข่าวลือข่าวยุแยงมากว่า
เจ้านายพระองค์โน้นพระองค์นี้จะเป็นขบถ ครั้งต้นรัชกาลที่ 6 ก็เคยเกิด
ขบถ ร.ศ. 131 หรือ พ.ศ. 2454 ถึงขั้นนายทหารหนุ่ม ๆ วางแผนจะยึด
อ�ำนาจ บ้างก็วา่ จะสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
เป็นประมุข
บ้างก็ว่าเตรียมการจะเชิญกรมหลวงพิษณุโลกฯ หรือกรมหลวงราช
บุรีฯ ขึ้นเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีกันแล้ว ต่อมาก็ลืออีกว่าทหารจะ
หนุนกรมหลวงชุมพรฯ ส่วนพลเรือนจะหนุนกรมพระนครสวรรค์ฯ เล่นเอา
เจ้านายมองพระพักตร์กันไม่สนิท
การระวังเป็นเรื่องดี ไม่ประมาท แต่การหวาดระแวงท�ำให้ขุ่นข้อง
หมองใจ สมัยอยุธยา เจ้าพระยากลาโหมยึดอ�ำนาจจับสมเด็จพระเชษฐา
ธิราชปลงพระชนม์ก็เพราะสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงระแวงและริษยา
เจ้าพระยากลาโหมว่ามีคนรักมาก
รัฐบาลหลายชุดพังมาแล้วก็เพราะระแวง มองคนดีคนเก่งคนดังเป็น
ศัตรูไปหมด บางทีก็กลัวว่าจะมาทาบรัศมี นักการเมืองใหญ่โตบางคน
ระแวงแม้กระทัง่ คนทีจ่ บั มือร่วมตัง้ พรรคมาด้วยกัน หรือไม่กร็ ะแวงผูม้ บี ารมี
ที่ผู้คนนับหน้าถือตา จะพูดจาอะไรก็กระทบกระเทียบเปรียบเปรยประชด
ประชันต่าง ๆ นานา ไม่รู้จักโคลงที่ว่าอ่อนหวานมานมิตรล้นเหลือหลาย
14

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556

คนเราถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าปี่อ่อนน้อมไปเชิญขงเบ้งมาช่วยงานก็
ควรฟังเรือ่ งสมเด็จพระเชษฐาธิราชระแวงเจ้าพระยากลาโหม จนเกิดเรือ่ ง
และเรื่องรัชกาลที่ 7 ทรงอ่อนน้อมต่อเจ้านายจนผูกใจ “เอาอยู่” ไว้บ้าง
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
อันชาติใดไร้ศานติสงบสุข		
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ			
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจ�ำนงศิลปาสง่างาม			
อันชาติใดไร้ช่างช�ำนาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จ�ำเริญตา		
ศิลปกรรมน�ำใจให้สร่างโศก
จ�ำเริญตาพาใจให้สบาย			
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม		
เพราะขาดเครื่องระงับดับร�ำคาญ
เพราะการช่างนี้ส�ำคัญอันวิเศษ
จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไป		
ใครดูถูกผู้ช�ำนาญในการช่าง
เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง		
แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน
ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา		
ทั้งช่างรูปพรรณช�ำนาญกิจ
อีกช่างถมลายลักษณ์จ�ำลอง		
http://seniorclub.swu.ac.th

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลสะอาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมประโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยให้สุขส�ำราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง
จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา
จึงมีช่างช�ำนาญวิเลขา
อีกช่างสถาปนาถูกท�ำนอง
ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผอง
อีกช�่ำชองเชิงรัตนประกร
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ควรไทยเราช่วยบ�ำรุงวิชาช่าง เครื่องส�ำอางแบบไทยสโมสร
ช่วยบ�ำรุงช่วยไทยให้ถาวร		 อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย
อันผองชาติไพรัชน่าจัดสรร เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย
เราต้องซื้อหลากหลากเขามากมาย ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง
แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย เอออ�ำนวยช่วยไทยให้ท�ำของ
ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกท�ำนอง			 และท�ำของงามๆขึ้นตามกาล
เราช่วยช่างเหมือนช่วยบ้านเมือง ได้ประเทืองประเทศไทยให้ไพศาล
สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร		 พอไม่อายเพื่อนบ้านจึงจะดี”

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก
อย่าเห็นแก่ตัวมัวพะวง		
อย่าต่างคนต่างแก่งกันแย่งดี		
แม้เราริษยากันและกัน			
ระวังการยุยงส่งร้าย				
คณะใดศัตรูผู้ฉลาด				
ก็ยุแยกให้แตกสามัคคี			
พราหมณ์ผู้เดียวรับใช้ไปยุแหย่		
จนเวลาศัตรูจู่ไปราญ				
ฉนั้นไซร้ขอไทยจงร่วมรัก		
เอาไว้เผื่อเผื่อมีไพรีรอญ 		
ไทยรวมก�ำลังตั้งมั่น 				
ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง 			
16

ลุ่มหลงริษยาไม่ควรที่
อย่าให้ช่องไพรีที่มุ่งร้าย
ไม่ช้าพลันจะพากันฉิบหาย
นั่นแหละคือเครื่องท�ำลายสามัคคี
หมายมาดท�ำลายให้เร็วรี่
เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบราณ
สาระแนยุญาติให้แตกฉาน
มัวเกี่ยงกันเสียการเสียนคร
จงร่วมสมัครสโมสร
จะได้สู้ดัสกรด้วยเต็มแรง
จะสามารถป้องกันขันแข็ง
มายุทธแย้งก็จะปะลาศไป
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ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ
ไทยอย่ามุ่งร้ายท�ำลายไทย		
ให้นานาภาษาเขานิยม			
ช่วยกันบ�ำรุงความรุ่งเรือง		
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง				
ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า					

ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่
จงพร้อมใจพร้อมก�ำลังระวังเมือง
ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
บ�ำรุงทั้งชาติศาสนา
วัฒนาเถิดไทย ไชโย

งานแสดงมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส อายุ 84 ปี
ชมรมผู้สูงอายุ มศว มีกิจกรรมที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี คือ การจัดงาน
แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่มีอายุ ครบ 84 ปี คณะกรรมการบริหารชมรมฯ จะ
ต้องเตรียมงานล่วงหน้านานกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ในการประชุมประจ�ำเดือน
กรกฎาคม ผศ. เลิศ ชูนาค ได้ตรวจสอบรายชือ่ สมาชิกจากฐานข้อมูล และ
แจ้งในที่ประชุมว่ามีผู้อายุครบ 84 ปี จ�ำนวน 13 คน ได้แก่ ศ. ดร. อารี
สัณหฉวี รศ. ท่านหญิงประภาพรรณ กรโกสียกาจ รศ. นันทนา สิงหชาญ
รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์ รศ. เผดียง พัฒนพิชัย รศ. ระวิ สงวนทรัพย์ ผศ.
กรรณิการณ์ ยุกติรัตน ผศ. เกษร ผดุงรศ ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล ผศ.
วลัยรัตน์ อติแพทย์ ผศ. ศรี ประจิมนอก ผศ. สะรัช บุณยรัตนพันธุ์ และ
คุณอุดมลักษณ์ บุญพรรคนาวิก เมื่อทราบจ�ำนวนแล้วที่ประชุมจึงก�ำหนด
จัดงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อง
แปดเหลีย่ ม อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ลง
ในจดหมายข่าวก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ท�ำจดหมายเชิญอาจารย์
อาวุโส และติดต่อกับอาจารย์อาวุโสเป็นระยะ ๆ ก่อนถึงวันงาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมือ่ ก�ำหนดวันเวลา สถานทีไ่ ด้แน่นอนแล้ว ประธานฝ่ายนันทนาการ
คือ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จัดชุดการแสดง ซึ่งปีนี้อาจารย์
เสนอ ร�ำวงมาตรฐาน ให้ผสู้ นใจสมัคร และนัดวันซ้อมตัง้ แต่ราวกลางเดือน
สิงหาคม สัปดาห์ละครึง่ วัน บรรยากาศของการซ้อมเต็มไปด้วยความตัง้ ใจ
สนุกสนาน ทั้งผู้ให้การฝึกซ้อม คือ รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ต่างไม่ย่อท้อ ต่อผู้ฝึกที่ร�ำทั้งเอาจริงเอาเล่น
พวกเราทุกคนมีความสุขกันมากระหว่างการฝึกซ้อม ในบางครั้ง ผศ. มยุรี
กุลแพทย์ ยังมาช่วยฝึกซ้อมเป็นครั้งคราว และ รศ.กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
มาท�ำฟันได้แวะมาร่วมร�ำวงด้วยอย่างสนุกสนาน ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์
เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมจีนน�้ำยาในวันเกิด (ทราบภายหลัง) ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ยังมีคุณจ�ำรูญ เลียบใย จากส�ำนักหอสมุดกลาง
ที่ดูแลพวกเราตลอดเวลาของการฝึกซ้อม แม้เจ็บป่วยก็ยังเป็นห่วงเป็นใย
จัดหาอุปกรณ์ไว้อย่างเรียบร้อย คุณสุภัทรา โสกะพันธ์ ที่ช่วยการฝึกซ้อม
และให้การดูแลพวกเราเช่นกัน ในระหว่างการฝึกซ้อมได้ปรึกษากันเรื่อง
ชุดที่จะใส่ร�ำวง สรุปว่าทั้งหมดจะใส่ชุดโจงกระเบน โดย รศ.สาลี รับเป็น
ธุระในการหาชุดมาให้พวกเราทั้งหมด ก่อนวันงานหนึ่งสัปดาห์อาจารย์
ได้เอาชุดมาให้ลองใส่ ทุกคนต่างพากันชื่นชมซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนใส่
แล้วงามหาที่ติมิได้ ท�ำให้พวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะร�ำกันอย่าง
สุดความสามารถ และในวันจริงพวกเราทั้ง 14 คน จึงแต่งกายและร�ำวง
ได้สวยงาม ทุกคนทีม่ าร่วมงานต่างชืน่ ชมการร�ำวงมาตรฐานของสาวน้อยๆ
ทั้ง 14 นาง รวมอายุทั้งหมดประมาณ 900 กว่าปี ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของงานให้คึกคัก สนุกสนานและ เป็นกันเอง
ประธานฝ่ายอาหาร คือ ผศ. สุดา ทัพสุวรรณ และทีมงาน จัด
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เตรียมน�้ำชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ประมาณการผู้ร่วมงาน
100 คน ปรากฏว่ามีผู้มาร่วมจริงงานทั้งหมด 126 คน นับว่ามากกว่าทุก
ปีที่เคยจัดมา
ประธานฝ่ายต้อนรับ คือ รศ. โมรี ชื่นส�ำราญ กับทีมงาน ต้อนรับ
อาจารย์อาวุโสทั้ง 8 ท่าน และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ซึ่งมา
ร่วมงานด้วย ให้เข้าที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ รวมทั้งผู้มาร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
ประธานฝ่ายลงทะเบียน ผศ. เลิศ ชูนาค (ป่วยไม่สามารถมาร่วม
งานได้) คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ และทีมงานรับลงทะเบียนให้อย่าง
เข็มแข็ง
ในส่วนของที่ระลึก อาจารย์พวงผกา คงอุทัยกุล ได้ช่วยจัดซื้อ
ผ้าเช็ดตัว สีสวย ขนาดพอเหมาะ ปักโลโก้ของชมรมผู้สูงอายุ มศว เป็น
ดอกราชพฤกษ์สีเหลืองสวยงาม
บรรยากาศในงานวันที่ 3 ตุลาคม 2556 อาจารย์อาวุโสผู้มีอายุครบ
รอบ 84 ปี สมาชิกและผู้ร่วมงานทยอยมากันตั้งแต่ 08.00 น. อาจารย์
อาวุโสมาร่วมงานในวันนี้ 8 ท่าน คือ ศ. ดร. อารี สัณหฉวี รศ. ท่านหญิง
ประภาพรรณ กรโกสียกาจ รศ. เผดียง พัฒนพิชัย รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์
ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูน ผศ. ศรี ประจิมนอก ผศ. สะรัช บุณยรัตนพันธุ์
และคุณอุดมลักษณ์ บุญพรรคนาวิก อีก 5 ท่าน ติดภารกิจไม่สามารถ
มาร่วมงานได้ พิธีการเริ่มตามล�ำดับโดย อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
เชิญประธานชมรมขึ้นกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้ง 13 ท่าน ที่
ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ได้
รับรางวัล “สตรีไทยดีเด่นประจ�ำปีพุทธศักราช 2556” ผศ. สุพิน ทอง
ธานี และคณะ ขับกาพย์ห่อโคลงเห่เรือ สดุดีอาจารย์อาวุโสทั้ง 13 ท่าน
http://seniorclub.swu.ac.th
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รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้แด่
อาจารย์อาวุโสทั้ง 8 ท่าน การแสดงร�ำวงมาตรฐาน และร�ำวง ดาว
พระศุกร์ร่วมกัน รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล เชิญอาจารย์อาวุโสทั้ง 8 ท่าน
กล่าวถึงความรู้สึกตามล�ำดับ
โดยสรุปอาจารย์อาวุโสทัง้ 8 ท่าน มีหน้าตาทีส่ ดชืน่ แจ่มใส เสียง
ก้องกังวาน ขณะที่แต่ละท่านได้พูดเล่าถึงชีวิตหลังเกษียณด้วยความสุขใจ
ที่ได้ระลึกถึงความส�ำเร็จของท่านที่ผ่านมา ประสบการณ์ที่ท่านประทับใจ
บางท่านก็เล่าสั้น ๆ บางท่านก็เล่ายาว ผศ. ศรี ประจิมนอก ได้ขอเวลา
ไว้แล้ว เล่าเรื่อง ฮวงจุ้ย เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่เนื่องจากระบบเสียงใน
ห้องไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการฟัง แต่ละท่านรูส้ กึ ปลาบปลืม้ ดีใจ ยินดีและกล่าว
ตรงกันว่า มีความสุขที่ได้มางานวันนี้ เพราะมีทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์
ลูกหาที่ตั้งใจมาพบปะทักทายกันอย่างมีความสุข และขอบคุณที่ชมรม
ผู้สูงอายุ มศว ระลึกถึงท่านและจัดงานให้ท่านในวันนี้ ผู้ร่วมงานทุกคน
มอบดอกไม้ที่ชมรมฯ จัดเตรียมไว้ให้ และช่วยกันร้องเพลง ดอกไม้ให้คุณ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ห้องจัดเลี้ยง ร้องเพลงคาราโอเกะ
กันอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นจึงทยอยส่งอาจารย์อาวุโสกลับบ้านอย่าง
มีความสุข
ชมรมผู้สูงอายุ มศว รู้สึกซาบซึ้ง ขอบคุณ และประทับใจผู้มีส่วน
ร่วมงานนี้ทุกๆ ท่าน ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รศ. ธวัช บุรีรักษ์
ที่ไปรับ รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์ น้องโอเลี้ยงที่ลางานเพื่อมาส่งคุณพ่อ
รศ. เผดียง พัฒนพิชัย รศ. ลาวัลย์ พลกล้า ที่ไปรับ ผศ. ดวงแข
ค�ำเพิม่ พูน อาจารย์ปราณี ชัยชะนะ ทีม่ าเป็นเพือ่ น ศ. ดร. อารี สัณหฉวี
มหาวิทยาลัยที่ให้ใช้สถานที่ และอนุญาตให้ผู้อาวุโสน�ำรถมาส่งหน้า
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อาคาร ผู้ดูแลจัดสถานที่และดอกไม้ที่ใช้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้
เกษียณอายุราชการที่ยังคงความสวยงามอยู่ คุณสายฝน ขุนเศรษฐีและ
เจ้าหน้าทีท่ ชี่ ว่ ยจัดสถานที่ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ที่
ส่งน้องๆ หลายคนมาช่วยแต่งตัว ถ่ายรูปในการฝึกซ้อม ผศ.ดร.มาเรีย
เหล่าสุนทร น�ำเมี่ยงค�ำมาสมทบให้ทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ส�ำนักหอ
สมุดกลางที่อนุญาตหยิบยืมข้าวของ และน้องๆ ที่ช่วยในเรื่องต่างๆ ผู้
อ�ำนวยการส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
เรือ่ งเครือ่ งเสียง การถ่ายวีดทิ ศั น์โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ ย แม่บา้ นทีช่ ว่ ย
อ�ำนวยความสะดวกทุกประการ คุณวีร้านดอกไม้ที่มาช่วยท�ำช่อดอกไม้
ให้สวยงามทันเวลา และคณะกรรมการบริหารชมรมที่ท�ำงานร่วมกันโดย
พร้อมเพรียง ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ ยิ้มแย้มแจ่มใส งานทุกอย่างจึงส�ำเร็จ
ลุลว่ งอย่างดีตามทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานได้กล่าวชืน่ ชมทุกประการ ขอขอบพระคุณ
ทุกคน ที่มีน�้ำใจช่วยกันท�ำงานครั้งนี้ได้ส�ำเร็จผลเป็นอย่างดียิ่ง
รายชื่อผู้ร�ำวงมาตรฐาน
คู่ที่ 1 อ.พวงผกา คงอุทัยกุล ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
คู่ที่ 2 ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน
อ.ละเอียด รักษ์เผ่า
คู่ที่ 3 ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์ อ.ทัศนา ทองภักดี
คู่ที่ 4 ผศ.จ�ำเนียร ร่มโพธิ์		 รศ.ดร.วิจิตร วรุฒตบางกูร
คู่ที่ 5 ผศ.ถวิลวงศ์ บุญหงส์ ผศ.เกษร เจริญรักษ์
คู่ที่ 6 ผศ.สุพิน ทองธานี		 อ.อุไร สังขนันท์
คู่ที่ 7 อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง รศ.สาลี ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
ผู้รายงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุ มศว
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ค�ำกล่าวมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
“84 ปี แห่งเกียรติยศ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556

กราบเรียนท่านอาจารย์อาวุโสที่เคารพ แขกผู้มีเกียรติ และ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกท่าน
3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงมุทติ าจิตมอบแด่ทา่ นอาจารย์อาวุโส 13
ท่าน ที่เจริญอายุครบรอบ 84 ปี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.อารี 		 สัณหฉวี
2. รองศาสตราจารย์ ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
3. รองศาสตราจารย์เผดียง		 พัฒนพิชัย
4. รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย		 อรณนันท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข		 ค�ำเพิ่มพูน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะรัช		 บุณยรัตนพันธุ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี			 ประจิมนอก
8. คุณอุดมลักษณ์			
บุญพรรคนาวิก
และอีก 5 ท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ คือ
1. รองศาสตราจารย์นันทนา		 สิงหชาญ
2. รองศาสตราจารย์ระวิ			 สงวนทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ยุกติรัตน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร		 ผดุงรศ
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยรัตน์		 อติแพทย์
ในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รู้สึกซาบซึ้ง ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ได้จัดสืบทอดกันมา
อย่างต่อเนื่อง การที่คณาจารย์ ซึ่งมีอาวุโสน้อยกว่าได้แสดงมุทิตา
จิตและร�ำลึกถึงคุณูปการท่านอาจารย์อาวุโส ซึ่งท่านได้มีส่วนส�ำคัญ
ในการสร้ า งชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ใ ห้
พัฒนาและเจริญรุ่งเรือง มาเป็นล�ำดับ สมดังนามที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” หมาย
ถึง “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”
ท่านอาจารย์อาวุโสทั้ง 13 ท่านนี้ นับได้ว่าเป็นผู้ร่วมบุกเบิก
มหาวิทยาลัยสมดังเจตนารมณ์ของท่านอธิการ ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี ซึ่งท่านได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ว่าจะอบรมสั่งสอน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทุกคนให้เป็น “ผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์
และมีความประพฤติประดุจผูท้ รงศีล” อาจารย์อาวุโสทัง้ 13 ท่านนีไ้ ด้
มีส่วนร่วมงานอันยิ่งใหญ่นั้น และมีผลงานปรากฏอย่างแน่ชัดว่าเมื่อ
ลูกศิษย์ทุกคนที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป เช่นเดียวกับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มี
ชือ่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดียงิ่ นีค่ อื ความงดงาม
ที่ตรึงตราตรึงใจและยิ่งใหญ่ที่ตกทอดมาถึงพวกเราทุกคน
วันนี้ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงถือเป็นวัน
ส�ำคัญที่พวกเรา รอคอยที่จะได้แสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์ทั้ง 13
ท่าน ขอท่านได้โปรดรับการแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสนี้
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รับน้องใหม่วัยเกษียณ : ปฏิวัติชีวิต  พิชิตสุขภาพ
ฝ่ายวิชาการ

2

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุ มศว
จัดกิจกรรมรับน้องใหม่วยั เกษียณ ทีอ่ าคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ ง ห้อง
ประชุมชั้น 2 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ฝ่ายวิชาการได้เชิญนายแพทย์
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิวัติชีวิต พิชิตสุขภาพ เพื่อ
ให้นอ้ งใหม่วยั เกษียณ สมาชิกชมรม และผูส้ นใจได้พบกับชีวติ ใหม่ดว้ ยการ
ด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เอาชนะโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน
โลหิตและไขมันในเลือดสูงโดยไม่ต้องใช้ยา
การจัดกิจกรรมในวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. น้องใหม่
สมาชิก และผู้สนใจทยอยลงทะเบียน และทานอาหารว่างก่อนเข้าห้อง
ประชุมชั้น 2
เมื่อคุณหมอมาถึง ฝ่ายต้อนรับและฝ่ายอาหารต้อนรับคุณหมอและ
ทีมงานด้วย กาแฟ และแซนวิช คุณหมอปฏิเสธกาแฟ 3 in 1 เพราะมี
ครีมเทียมและน�ำ้ ตาล ซึง่ เป็นข้อห้ามทีค่ ณ
ุ หมอก�ำหนดเป็นข้อปฏิบตั ไิ ว้เพือ่
เอาชนะโรค ก่อนเริม่ บรรยาย ชมรมมีกจิ กรรม โดย รศ. เฉลียวศรี พิบลู ชล
เชิญ รศ. กาญจนา อินทรสุนานนท์ ขับเสภารับน้องใหม่วัยเกษียณ ที่
ประพันธ์โดย ผศ. ประทีป เล้ารัตนอารีย์ ประธานชมรมกล่าวต้อนรับ
และเล่าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีทผี่ า่ นมาของชมรมฯ ต่อจากนัน้ คุณหมอ
จึงเริ่มบรรยาย คุณหมอแจ้งให้ทราบว่า เนื้อหามีมาก เพื่อให้ครบสมบูรณ์
และเกิดความเข้าใจอันดีที่จะน�ำไปปฏิบัติได้จริงจะบรรยายต่อ หลังจาก
2 ชมรมผู้สูงอายุ มศว
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ทานอาหารกลางวันแล้วอีก 2 ชั่วโมง เนื้อหาของการบรรยาย คุณหมอ
ได้อธิบายขยายความจากหนังสือ ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ ที่คุณหมอได้
เขียนขึน้ จากแนวทางทีค่ ณ
ุ หมอได้นำ� มาปฏิบตั กิ บั ตนเอง เนือ่ งจากคุณหมอ
เคยป่วยด้วยโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูงมาแล้วทั้ง
สิ้น ในที่นี้ขอสรุปการบรรยายโดยสังเขป ดังนี้
โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูง เป็นกลุ่มอาการ
ที่เรียกว่า เมตาโบลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) เป็นโรคที่เกิด
จากการใช้ชีวิตผิดจากธรรมชาติก�ำหนด เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง
ท�ำให้อวัยวะบางส่วนช�ำรุดไป เกิดอาการของโรคปรากฏขึ้นมา สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้ เพราะวัฒนธรรมการกินที่ผิดจากธรรมชาติก�ำหนด การใช้ชีวิต
ทีผ่ ดิ ธรรมชาติกำ� หนด และการได้รบั สารพิษจ�ำนวนมาก ท�ำให้คนไทยร้อย
ละ 30 ของประชากร หรือมากกว่า 20 ล้านคน ป่วยเป็นโรคเมตาโบลิก
ซินโดรม
การรักษาโรคเมตาโบลิกซินโดรมด้วยวิธธี รรมชาติบำ� บัด เป็นการไป
แก้ที่สาเหตุของการเกิดโรค โดยการย้อนกลับไปหาสิ่งที่ธรรมชาติก�ำหนด
เพือ่ ให้รา่ งกายบ�ำบัดตัวเองให้หายจากโรคทีเ่ ป็น เมือ่ ขจัดสิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมชาติ
ของร่างกายเราออกไป ร่างกายของมนุษย์เป็นหมอทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ก็จะสามารถ
รักษาโรคให้กับตัวเองได้
สิง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ ผูท้ เี่ ป็นโรคต้องปรับเปลีย่ นจิตใต้สำ� นึก ซึง่ เป็นแรงขับ
ทีถ่ าวรของตนเองให้ยอมรับแนวทางการด�ำเนินชีวติ ตามทีธ่ รรมชาติกำ� หนด
ก็สามารถด�ำเนินการแก้ไขตนเองตามแนวทางทีห่ มอ ญาติ อาสาสมัคร ได้
ทดลองท�ำ และได้รับผลดีสามารถควบคุมโรคทั้ง 4 โรคได้ โดยไม่ต้องใช้
ยา แค่ปฏิบัติตามข้อห้าม 5 ข้อ และข้อที่ต้องปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งคุณหมอ
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ได้ให้เหตุผลของข้อห้ามและข้อปฏิบัติแต่ละข้อไว้ เพื่อให้ผู้ฟังยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลในจิตใต้ส�ำนึก เพื่อเป็นแรงขับในการเปลี่ยนพฤติกรรม
ท�ำให้เอาชนะโรคทั้ง 4 โรคได้
ข้อห้าม 5 ข้อ คือ
ข้อที่ 1 ห้ามจินตนาการเชิงลบ
ข้อที่ 2 ห้ามอ้วน
ข้อที่ 3 ห้ามรับประทานน�้ำตาล
ข้อที่ 4 ห้ามรับประทานไขมันทรานส์
ข้อที่ 5 ห้ามรับประทานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ข้อต้องปฏิบัติ 5 ข้อ คือ
ข้อที่ 1 ต้องจินตนาการเชิงบวก
ข้อที่ 2 ต้องรับประทาน พืช ผัก ผลไม้สดที่ไม่หวานจัดก่อนอาหาร
ชนิดอื่น 50% ของความอิ่มในแต่ละมื้อ
ข้อที่ 3 ต้องรับประทานข้าวไม่ขดั ขาว จ�ำนวนลดลง เมือ่ อายุมากขึน้
ข้อที่ 4 ต้องออกก�ำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
ข้อที่ 5 ต้องนอนหลับสนิทอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง
แต่ละข้อห้าม และข้อต้องปฏิบัติ มีเหตุผลสนับสนุนที่ท�ำให้ผู้เข้าฟัง
ยอมรับว่าป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และน่าปฏิบัติตาม
ข้อห้ามข้อที่ 1 ห้ามจินตนาการเชิงลบ แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อที่ 1 ต้อง
จินตนาการเชิงบวก คุณหมอยกตัวอย่างคนไข้ทไี่ ปเอกซเรย์ปอด แพทย์แจ้ง
ว่ามีกอ้ นผิดปกติตอ้ งตัดชิน้ เนือ้ ไปตรวจจะทราบผลในอีก 1 เดือน ระหว่าง
รอผลคนไข้หาความรูเ้ รือ่ งมะเร็งปอดอย่างมากและสร้างจินตนาการเก็บไว้
ในใต้จติ ส�ำนึก มีอาการตามภาพในจินตนาการ เหมือนผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะที่
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3 น�้ำหนักลดลง 10 กก. เกือบเดินไม่ไหว โชคดีที่ผู้ป่วยรายนี้ไม่ตายก่อน
ทราบผล แพทย์แจ้งว่า ก้อนนั้นเป็นซากพยาธิใบไม้ที่ตายแล้วไม่ต้องเอา
ก้อนทีเ่ หลือออกปลอดภัยดี ผูป้ ว่ ยเกิดจินตนาการใหม่ทางบวก ภายใน 15
วัน กลับมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม การจินตนาการทางบวกจึงเป็นการ
สร้างสิ่งดี เข้าสู่จิตใต้ส�ำนึก สร้างสิ่งดี ๆ มาก ๆ ก็จะเป็นต้นทุนที่ดีของ
สุขภาพ
ข้อห้ามข้อที่ 2 ห้ามอ้วน ให้มีดัชนีมวลกาย อยู่ระหว่าง 18.5
ถึง 23 กก./ต.ร.ม. หรือดูรอบเอว ผู้หญิงไม่เกิน 32 นิ้ว ผู้ชายไม่เกิน 36
นิว้ ความอ้วนเกิดจากการรับประทานอาหารทีม่ จี ำ� นวนแคลรอรีม่ ากกว่าที่
ร่างกายใช้แต่ละวัน โรคอ้วนนอกจากจะท�ำให้เกิดทั้ง 4 โรคแล้ว ยังอาจ
เพิ่มโรคเส้นเลือดหัวใจ โรคข้อสะโพก ข้อเข่าเสื่อม และตับแข็ง
ข้อห้ามข้อที่ 3 ห้ามรับประทานน�้ำตาล ในร่างกายของคนที่หนัก
ประมาณ 50 กก. มีเลือดไหลเวียนในตัวประมาณ 4 ลิตร ระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดควรจะมี 70 มก./เดซิลิตร จะมีน�้ำตาลในเลือดประมาณครึ่งช้อนชา
การชงกาแฟ 1 ถ้วย ใช้น�้ำตาลประมาณ 2 ช้อนชา จะมีน�้ำตาลมากเป็น
4 เท่า ของน�ำ้ ตาลในกระแสเลือด น�ำ้ ดืม่ ชาเขียวมีนำ�้ ตาล 15 ช้อนชา เป็น
30 เท่าของน�้ำตาลในกระแสเลือด การทีน่ ำ�้ ตาลเข้าสูก่ ระแสเลือด รวดเร็ว
ท�ำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย จนถึงขั้นวิกฤติ เพราะมากกว่าที่ธรรมชาติ
ก�ำหนดมาก คือ ครึ่งช้อนชา ยิ่งรวมกับอาหารอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ที่
อาหารคาวต่าง ๆ ก็ใส่นำ�้ ตาล ปริมาณทีเ่ รารับประทานน�ำ้ ตาลจะมากกว่า
ทีธ่ รรมชาติกำ� หนดหลายร้อยพันเท่า และท�ำให้ตดิ ความหวานเหมือนติดสิง่
เสพติด เมื่อหยุดทานน�้ำตาลทุกชนิดร่างกายจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว น�้ำตาล
นอกจากท�ำให้เกิดโรค 4 โรคแล้ว ยังท�ำให้เกิดมะเร็งหลายชนิด รวมทั้ง
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กระดูกพรุน และภูมติ า้ นทานโรคลดลง การไม่รบั ประทานน�ำ้ ตาล ร่างกาย
ของเราสามารถสร้างน�้ำตาลได้เองอย่างเพียงพอจากการย่อยอาหารตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมีในผัก ผลไม้ ข้าว เนื้อสัตว์ และไข่ จึงเป็นข้อห้ามปฏิบัติ
ในข้อนี้
ข้อห้ามข้อที่ 4 ห้ามรับประทานไขมันทรานส์ (Trans Fat) ไขมัน
ทรานส์เกิดจากการทอดด้วยน�้ำมันร้อนจัด เช่น กล้วยทอด ปาท่องโก๋ มัน
ฝรัง่ ทอด ไก่ทอด หรือทอดอาหารตามบ้าน ยิง่ ทอดนานเท่าไร ยิง่ เกิดไขมัน
ทรานส์มากขึ้นเท่านั้น เมื่อรับประทานไขมันทรานส์เข้าไปจะกลายเป็นสิ่ง
แปลกปลอมทีท่ ำ� ให้รา่ งกายไม่รจู้ กั ร่างกายต้องการก�ำจัดไขมันทรานส์ออก
ไป ท�ำให้รา่ งกายสร้าง ไขมัน-โปรตีนตัวร้าย (LDL) จ�ำนวนมาก ไปจับกับ
คอเลสเตอรอลเกิดคอลเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL-C) ท�ำให้ไม่สามารถสร้าง
HDL-C ได้ และยังสร้างไตรกีเซอไรด์จ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค เส้นเลือดสมองหัวใจตีบและตัน นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม
ในการผลิตอาหารที่มีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในไขมันไม่อิ่มตัว ท�ำให้เกิด
ไขมันทรานส์จ�ำนวนมาก เช่น การผลิตเนยเทียม ครีมเทียม จ�ำนวนไขมัน
ทรานส์ในครีมเทียมที่ใช้ในชงกาแฟ 1 ซอง มีปริมาณเท่ากับไขมันทรานส์
ในกล้วยแขกประมาณ 1,000 ชิ้น ไขมันทรานส์มีรสอร่อยกรอบ คนจะ
ติดใจในรสชาติ จะมีการบริโภคมากขึ้น ๆ จึงเป็นข้อห้ามปฏิบัติในข้อนี้
เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมผิดธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย
ข้อห้ามข้อที่ 5 ห้ามรับประทานสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม การรับประทาน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะท�ำให้เกิดโทษต่อร่างกาย 5 ประการ ข้อแรก คือ
มนุษย์เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมประเภทกินพืชเป็นอาหารหลักจะไม่กนิ สัตว์
เลีย้ งลูกด้วยนมชนิดอืน่ ข้อทีส่ อง สัตว์ในกลุม่ เดียวกัน เมือ่ เกิดพิษจากสาร
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ชนิดใด ก็จะเกิดเหมือนกัน การเกิดสารก่อมะเร็งก็จะเกิดเหมือนกัน ข้อทีส่ าม
ไขมันจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ ท�ำให้เกิดการ
สร้างไขมัน โปรตีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ คือ LDL จ�ำนวนมาก ท�ำให้
เกิด LDL-C จ�ำนวนมาก HDL-C ลดลง และไตรกีเซอไรด์สูงขึ้น เกิด
ไขมันในเลือดผิดปกติ ข้อที่สี่ เนื้อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เหนียวมาก
ย่อยยากมาก มนุษย์มีน�้ำย่อยเนื้อสัตว์เพียง 5 % ท�ำให้เนื้อสัตว์มาเน่าเสีย
อยูใ่ นล�ำไส้ ถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกาย ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะธรรมชาติออกแบบให้
มนุษย์เป็นสัตว์ที่รับประทานพืชเป็นอาหารหลัก ข้อสุดท้าย สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ฉลาดจึงเครียดมากก่อนตาย จะมีสารก่อมะเร็งติดมาด้วยเมื่อเรา
รับประทาน จึงเป็นข้อห้ามปฏิบัติในข้อนี้
ต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติข้อที่ 1 ต้องรับประทาน พืช ผัก ผลไม้สด ไม่หวานจัด
50 % ของความอิ่มในแต่ละมื้อ การรับประทานของสด เพื่อให้ได้เอนไซม์
จากพืช ซึ่งมีเอนไซม์ที่เหมือนเอนไซม์ของมนุษย์ และต้องรับประทานก่อน
เพราะร่างกายสามารถดูดซึมเอมไซม์จากล�ำไส้ส่วนต้น ซึ่งมีความยาวน้อย
ที่สุด 2 ฟุต (ส�ำไส้ทั้งหมดยาว 20-22 ฟุต) ถ้ารับประทายอย่างอื่นก่อน
จะไปขัดขวางการดูดซึมเอมไซม์ของพืช ผัก ผลไม้สด และที่ก�ำหนดไว้
50% ของความอิ่ม เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ คุณหมอได้เสนอรูปแบบการ
รับประทาน พืช ผัก ผลไม้สด ถึง 7 กลุ่ม ส่วนที่เหลืออีก 50 % ให้เลือก
โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
- อาหารที่อร่อยถูกปาก ถูกใจ เพื่อท�ำให้ไม่เบื่ออาหารแบบนี้
- คัดเลือกโปรตีนคุณภาพสูง
- คัดเลือกอาหารที่มีไขมัน คุณภาพสูง
http://seniorclub.swu.ac.th
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- รูปแบบการปรุง ไม่มกี ารใส่นำ�้ ตาลเพิม่ เติมนอกจากมากับวัตถุดบิ
เช่น หญ้าหวาน
โปรตีนที่อร่อย สะอาด คุณภาพสูง ที่แนะน�ำมี 4 ประเภท ได้แก่
- โปรตีนจากเนือ้ สัตว์ โดยเรียงล�ำดับคุณภาพจาก ปลาทะเลน�ำ้ ลึก
ปลาทะเลชายฝั่ง ปลาน�้ำจืด กุ้ง หมึก ปู หอย สัตว์ปีก
- โปรตีนจากไข่ สามารถรับประทานได้มากตามทีต่ อ้ งการไม่มโี ทษ
ต่อมนุษย์ ไม่ท�ำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้น (จากการทดลอง ในคน 5,000
คนทานไข่วันละ 3 ฟอง ติดต่อกัน 10 ปี ไม่พบความผิดปกติของระดับ
ไขมันในเลือด เมื่อเทียบกับคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มทดลอง)
- โปรตีนจากเห็ด ให้โปรตีนทีอ่ ร่อย สะอาด คุณภาพสูง มีกรดอมิโน
ครบ 22 ชนิด มีไขมันต�่ำ น�้ำตาลต�่ำ ไฟเบอร์สูง เป็นอาหารที่ให้โปรตีน
และลดความอ้วน
- โปรตีนจากถั่วต่าง ๆ ถ้ารับประทานถั่วหลาย ๆ ชนิด ก็จะมีกร
ดอมิโนครบ22 ชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วด�ำ ถั่วแดง ลูกเดือย ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
ไขมันคุณภาพสูง ควรพิจารณาจาก
- เป็นไขมันทีต่ ดิ มากับอาหารดิบตามธรรมชาติ ไม่ผา่ นความร้อนใน
ขณะปรุง
- ไขมันพืชทุกชนิด ที่ไม่ผ่านความร้อน เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มนุษย์
- ไขมันจากปลา เป็นไขมันจากสัตว์ที่เป็นประโยชน์
ข้อปฏิบัติข้อที่ 2 ต้องรับประทานข้าวไม่ขัดขาวจ�ำนวนลดลง เมื่อ
อายุเพิม่ มากขึน้ การรับประทานข้าวไม่ขดั ขาวจะได้ประโยชน์จากจมูกข้าว
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และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว ซึ่งมีวิตามิน A, B, E แร่ธาตุ เหล็ก แคลเซียม
แมกนีเซียม สังกะสี ซีเลเนียม และมีเส้นใย (Fiber) ช่วยดูดซึมสารพิษ
ไขมัน น�้ำตาล ท�ำให้อุจจาระมีมวล ท้องไม่ผูก แต่การรับประทานข้าว
มากไป จะท�ำให้เกิดโรคอ้วน หลังอายุ 60 ปีควรรับประทานข้าวมื้อละ
ประมาณครึ่งทัพพี
ข้อปฏิบัติข้อที่ 3 ต้องออกก�ำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
เราสามารถเลือกการออกก�ำลังกายได้ทุกรูปแบบ ที่เสนอไว้มี 3 ขั้นตอน
คือ อบอุ่นร่างกาย 5 นาที ออกก�ำลังกายโดยใช้ออกซิเจน เช่น ร�ำมวย
จีน แอโรบิค ต่อเนื่อง 20 นาที และช่วงผ่อนคลาย 5 นาที
ข้อปฏิบัติข้อที่ 4 ต้องนอนหลับสนิทอย่างน้อย 4 ชม. เพื่อให้
ร่างกายหลั่งโฮร์โมน 2 ชนิด คือ Growth Hormone และ Melatonin
Hormone จากต่อมเหนือสมอง รวมทั้งมีสาร Endorphin ท�ำให้ซอ่ มแซม
ส่วนที่สึกหรอได้ เวลาที่ควรนอน คือ 3 ทุ่ม ถึงดี 3 ในผู้สูงอายุอาจจะ
ต้องการเพียง 4 ชม. 4 ทุ่ม ถึงตี 2 ช่วงเวลาที่ควรนอนเพิ่ม คือ เที่ยงวัน
ประมาณ 20 นาที ไม่ควรมากกว่านี้
ข้อปฏิบัติข้อที่ 5 ต้องจินตนาการเชิงบวก ซึ่งได้กล่าวรวมไว้ใน
ข้อห้ามข้อที่ 1 แล้ว
สุดท้ายคุณหมอแนะน�ำโปรแกรมล้างพิษตับ 3 วัน 2 คืน ที่ศูนย์
ธรรมชาติบ�ำบัดที่เวลเนสแคร์ จังหวัดอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของตับให้แข็งแรงขึ้น
หมายเหตุ : ดัชนีมวลกาย =
http://seniorclub.swu.ac.th

น�้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
ความสูง (หน่วยเป็นเมตร)2
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ข�ำขัน : อายุยืน
ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

3

สุรศักดิ์ มายืนรอแฟนที่ห้างแห่งหนึ่ง เขารอแฟนนานมากจึงคิดจะ
ไปล้างหน้า หลังจากเดินออกมาจากห้องน�้ำ เขาก็เหลือบไปเห็นเด็กวัยรุ่น
ก�ำลังนัง่ กินช็อคโกแลต ทอฟฟี่ น�ำ้ อัดลม และสูบบุหรีค่ วันโขมง เขาจึงเดิน
เข้าไปเตือน
สุรศักดิ์ : น้องรูไ้ หม ของพวกนีท้ นี่ อ้ งกินอยูไ่ ม่มปี ระโยชน์ ไม่มคี ณ
ุ ค่า
ทางอาหาร
เด็กวัยรุ่น : รู้เพ่ แต่ผมกินเป็นประจ�ำ อร่อยดี ชีวีสุขสันต์
สุรศักดิ์ : อ้าว! แล้วน้องไม่ป่วย ไม่ไข้เลยหรือ
เด็กวัยรุ่น : ปู่ผมอายุ 100 ปี
สุรศักดิ์ : ปู่ของน้องก็กินของพวกนี้เป็นประจ�ำเหมือนกันเรอะ
เด็กวัยรุ่น : ป่าว
สุรศักดิ์ : แล้วเอาปู่มาอ้างท�ำไม
เด็กวัยรุ่น : ปู่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องชาวบ้าน เลยอายุยืน
สุรศักดิ์ : ???

3 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
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