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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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อาศิรวาทราชสดุดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2556

   ขอ ถวายบังคมกราบก้ม  สักการ

 ถวาย  แด่พระภูบาล   เลิศหล้า

 พระ  คุณแผ่ไพศาล   ราษฎร์ร่ม  เย็นเอย

 พร   ศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้า  ชื่นซ้องสดุดี

   จง สถิตเสถียรคู่บ้าน  ขวัญเมือง

 ทรง  พระกรณียกิจเนือง  ใช่น้อย

 พระ  เกียรติก่อประเทือง  ไทยเทศ  สง่างาม

 เจริญ  พระชนม์ยิ่งร้อย  ราษฎร์น้อมถวายพร

         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

	 	 	 	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้า		ชมรมผู้สูงอายุ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                       อาจารย์วิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

 ๏ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

และปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประจ�าปีการศึกษา	2555	ในวันพฤหัสบดีที่	12	ธันวาคม	2556	ช่วงบ่าย	

ณ	อาคารกีฬา	1	มศว	องค์รักษ์

 ๏ ยอดเงินบริจาคกฐินพระราชทาน ณ	 วัดศรีโสดา	 อ.เมือง	

จ.เชียงใหม่	 ประจ�าปี	 พุทธศักราช	 2556	 ในนามมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน	 มียอดบริจาคทั้งสิ้น	

1,706,919.00	 บาท	 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)	

และผ้าป่าหนังสือ	ส�านักหอสมุดกลางมีเงินยอดบริจาค	178,810.00	บาท	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

 ๏ มศว ลงชื่อคัดค้าน พ.ร.บ. มศว	ลงชื่อคัดค้านพ.ร.บ.	นิรโทษ

กรรม	 พร้อมออกแถลงการณ์ฉบับที่	 1	 ผศ.นพ.เฉลิมชัย	 บุญยะลีพรรณ	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (มศว)	 เปิดเผยว่า	 มศว	 ออก

แถลงการณ์ฉบับท่ี	 1	 และได้ตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนที่

คัดค้าน	พ.ร.บ.นิรโทษกรรม	ปรากฏว่ามีคณาจารย์และบุคลากร	ที่	มศว	

ประสานมิตร	มาร่วมลงชื่อจ�านวน	924	คน	นิสิต	939	คน	และประชาชน

ทั่วไปอีกจ�านวน	302	คน	รวมทั้งสิ้น	2,165	คน

	 ตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรมที่มีการแก้ไขมาตรา	 3	 โดยให้การกระท�าใดๆทั้งหลายทั้งสิ้นของ

บคุคลหรอืประชาชนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการชมุนมุทางการเมือง	การแสดงออก

ทางการเมอืง	ความขดัแย้งทางการเมอืง	หรอืทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นผูก้ระท�า
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ผิดโดยคณะบุคคล	หรือองค์กร	ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร	เมื่อวัน

ที่	19	กันยายน	2549	รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ด�าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว	สืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง	พ.ศ.	2547	ถึงวันที่	8	สิงหาคม	

2556	ไม่ว่าผูก้ระท�าจะได้กระท�าในฐานะตวัการ	ผูส้นบัสนนุ	ผูใ้ช้ให้กระท�า	

หรอืผูถ้กูใช้	หากการกระท�านัน้ผดิต่อกฏหมาย	กใ็ห้ผูก้ระท�าพ้นจากความ

ผิดและการรับผิดโดยสิ้นเชิง	

	 คณาจารย์	บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีราย

ช่ือปรากฏท้ายแถลงการณ์นี้	 มีความเห็นร่วมกันว่า	 ร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากต่อหลักการส�าคัญของ

ประเทศ	 อันได้แก่หลักนิติรัฐ	 และหลักคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน

ในประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปราบปรามคอรัปชั่น	 ท�าให้

บุคคลใดๆ	 ที่กระท�าความผิดกฏหมายเรื่องทุจริตคอรัปช่ันพ้นจากความ

ผิดโดยสมบูรณ์	 ซึ่งในนานาอารยประเทศไม่สามารถจะยอมรับในเรื่องดัง

กล่าวได้	 คณาจารย์	 บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึง

ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	และขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา

ใช้ดุลยพินิจไม่รับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต่อไปด้วย
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ข่าวชมรมฯ

  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ มศว	 จ�านวน	 52	 คน	 เข้าร่วม

กจิกรรมถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานประจ�าปีพทุธศกัราช	2556	เมือ่วนั

ที่	9	พฤศจิกายน	ณ	วัดศรีโสดา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ได้ร่วม

บริจาคเป็นเงิน	28,000	บาท	(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	และร่วมทอด

ผ้าป่าหนังสือกับส�านักหอสมุดกลาง	เป็นเงิน	66,110	บาท	(หกหมื่นหก

พันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)	 ชมรมผู้สูงอายุฯ	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน

ร่วมบอกบุญเพื่อน	ๆ 	ญาติมิตร	ในกุศลจิตร่วมกันครั้งนี้	และขอบคุณ	รศ. 

ชาญวิทย์  เทยีมบญุประเสรฐิ	ทีย่งัคงแขง็แรงมาก	มอบความสนกุสนาน

และดูแลผู้เดินทางทุกคนเป็นอย่างดี	 ขอบคุณ	 ผศ.เกษร เจริญรักษ ์

ที่ท�าวุ้นรังนกเย็นชื่นใจไปให้รับประทาน	ขอบคุณ	ผศ. โสภัณ วีระชัย	ที่

ได้ถ่ายเอกสารบทความทีน่่าสนใจ	เรือ่ง	หมอนรองกระดกูทบัเส้นประสาท	

แจกบนรถให้อ่าน	และในคืนวันที่	9	พฤศจิกายน	มีการตัดเค้กเดือนเกิด

ให้แก่	รศ.	ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ		ผศ.	ณัฐยา		วิสุทธิสิน	และ

คุณอาภา		มหาผล	กันอย่างสนุกสนาน

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้ช่วยกันซื้อดอกแก้วกัลยา	

จ�านวน	100	ดอก	เป็นเงิน	2,000	บาท	เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

และพัฒนาคนพิการ	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	ขออนุโมทนาบุญ	มา	ณ	โอกาสนี้

  ชมรมผูส้งูอาย ุมศว	ขอเชญิชวนสมาชิกและผูส้นใจทัว่ไปอบรม

เรื่อง	การใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 

ธันวาคม 2556	ระหว่างเวลา	09.00-15.00	น.	ณ	ห้อง	102	ส�านัก
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หอสมดุกลาง	ค่าลงทะเบยีนคนละ	200	บาท	ผูส้นใจแจ้งความประสงค์เข้า

ร่วมที	่คณุบญุสม		เล้าพนูพทิยะ	โทร	086	983	3973	หรอืนางสาวอมุาพร 

นาคะวัจนะ	086	024	1116	(เปลี่ยนจากวันที่ 12 ธันวาคม)

  ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดทัวร์	“เมืองกาญจน์	เอราวัณ	น�้าตกห้วย

แม่ขมิ้น”	ระหว่างวันที่	15-16	ธันวาคม	2556	ดังมีก�าหนดการ	ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

	 6.30	น.	ล้อหมุน	สู่เมืองกาญจน์	อาหารเช้าบนรถ

	 8.30	น.	อาหารว่างซ่าหริ่ม	แวะท�าธุระส่วนตัว	ที่ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ

	 10.00	น.	แวะหอพระประวัติ	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระ

สังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	วัดเทวสังฆาราม	อ�าเภอเมือง	ซึ่งเป็น

สถานทีท่รงศกึษาเมือ่ครัง้ทรงพระเยาว์	ศนูย์กลางการเผยแพร่พระประวัติ

และพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช	ด้วยงบฯ	140	ล้าน	

	 12.00	น.	อาหารกลางวนั	ทีท่่านจะประทบัใจมริูล้มืกบัผดัไทวุน้เส้น	

ผัดไทไร้เส้น	และอาหารอร่อยระดับเชลล์ชวนชิม

	 14.30	น.	ตื่นตาตื่นใจกับความงามของน�้าตกเอราวัณ	ที่ยังคงความ

งามมาจนทุกวันนี้

	 16.00	น.	ถึงที่พัก	รีสอร์ตแห่งเดียวในกาญจน์	ที่มีชายหาดน�้าจืด

ให้ลงว่ายเล่นเย็นสบาย

	 18.00	น.	อาหารเย็น	คาราโอเกะ

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556

	 7.00	น.	อาหารเช้าที่รีสอร์ต	

	 8.00	 น.	 ลงเรือขนาด	 60	 ที่นั่งพร้อมชูชีพ	 ชมความงามในเขื่อน	

ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวย
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	 10.30	น.	ถึงน�้าตกห้วยแม่ขมิ้น	แวะชมน�้าตกเย็นฉ�่า

	 12.00	น.	อาหารกลางวันที่น�้าตก

	 12.30	น.	ล่องเรือกลับ

	 14.00	น.	เดินทางกลับ	กทม.	แวะซื้อของฝาก	ตามรายทางที่ผ่าน

	 18.30	น.	ถึง	มศว	

 โปรดส�ารองที่นั่ง ที่ รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง	โดยโอนเงิน	

2,600	บาท	เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	สาขาทองหล่อ	206	058	1739	

หรือ	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 883-8	 และแจ้งชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์	

089-447-8247

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว	 ก�าหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 

2557	ดังต่อไปนี้	วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557	ประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและ	การศึกษาต่อเนื่อง	

ดังมีก�าหนดการ	ต่อไปนี้

	 08.00	น.	 ลงทะเบียน

	 09.00-10.00	น.	ประชุมสามัญประจ�าปี

	 10.00-12.30	น.	เสวนา	คุยกับครูเพลง มนัส ปิติสานต์ ศิลปิน

แห่งชาติปี	2555	สาขาดนตรีสากล	ด�าเนินรายการโดย	รศ.	ดร.	กาญจนา		

อินทรสุนานนท์

	 12.00	น.	 รับประทานอาหารร่วมกัน

	 ค่าลงทะเบียน	 100	 บาท	 โปรดแสดงความจ�านงที่	 คุณนงลักษณ์		

พจนากรรักษ์	081	489	5501

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557	ท�าบุญวันเกิดชมรมผู้สูง

อายุ	มศว	ณ	ห้องประชุมสภา1	หอประชุมใหญ่	ดังมีก�าหนดการ	ต่อไปนี้ 
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	 09.00	น.	 ลงทะเบียน

	 10.00-10.40	น.	พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

	 11.00	น.	 ถวายภัตตาหาร

	 12.00	น.	 รับประทานอาหารร่วมกัน

	 จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  ข้าราชการเกษียณอายุ ที่ต้องการน�ารถเข้ามาท�าภาระกิจ

ภายในมหาวิทยาลัย	สามารถแสดงบัตรข้าราชการบ�านาญ	เพื่อน�ารถเข้า

มาจอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ชมรมผู้สูงอายุ ฯ ก�าหนดไปถวายสักการะพระศพ	 สมเด็จ

พระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 และชมนิทรรศการ	 พระชันษา	

100	ปี	สดุดดีพระสังฆบิดร	ณ	วัดบวรนิเวศ	มหาวิหาร ในวันพุธที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2557	โดยมีรถออกจากมหาวิทยาลัย	(หน้าโรงเรียนมัธยม

สาธิตเวลา)	07.00	น.	ขอเชิญสมาชิกแจ้งร่วมเดินทางกับ	คุณนงลักษณ์	

พจนากรรักษ์	โทร	081	489	5501	หรือ	นางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	

โทร	086	024	1116

  ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา	คนดีศรีสวน	ปี	พ.ศ.	2554	

อดีตอาจารย์สงักดัภาควชิาการแนะแนวและจติวิทยาการศกึษา	คณะศกึษา

ศาสตร์	 มศว	 ในฐานะแกนน�าบุคลากรของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย	และ	ผศ.	ดร.	พาสนา	จุลรัตน์	จากภาควิชาเดียวกัน 

ขอบคุณคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 ที่อนุญาตให้ใช้ห้องพฤฒาจารย์	

จัดประชุมเสวนา	 ในนามสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบฯ	 เพื่อ

ระดมสมองจากคนดีศรีสวน	 และบุคลากรหลากหลาย	 ในการจัดท�าคู่มือ

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันแก่บุคคลที่อยู่ในโลกอันสับสนวุ่นวายในเรื่อง	 “ภูมิพลัง
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แผ่นดิน”	4	หัวข้อต่อไปนี้	1)	การตระหนักแท้ในตน	2)	ความสามารถ

ทางมนุษยสัมพันธ์	3)	ความสามารถในเชิงเศรษฐกิจ	และ	4)	การเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม	เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา	ในนาม

คนดีศรีสวนฯ	สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ

  คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว	 ขออภัยในการลงชื่อผู้บริจาคเงิน

ให้แก่ชมรมล่าช้า	 เนื่องจากความผิดพลาดด้านการสื่อสาร	อย่างไรก็ตาม

หากมีข้อสงสัยขอให้แจ้งประธานชมรม	หรือ	ฝ่ายการเงิน	คือ	คุณกฤษณา 

สุนันทเกษม	(โทรศัพท์	081	755	9823)	 เพราะท่านได้ลงบัญชีรายรับ

และออกใบรบัเงนิไว้อย่างชดัเจน			และขอขอบคณุสมาชกิทีเ่ขยีนบทความ

หรือน�าบทความที่น่าสนใจมาให้ลงในจดหมายข่าวของชมรม		บางเรื่องไม่

สามารถลงได้	แต่มีผู้สนใจได้ขอถ่ายเอกสารไปบ้างก็มี	เช่น	เรื่องน�้าหมัก	

บางบทความมีความยาวมากท�าให้ไม่สามารถลงได้	 หากสมาชิกท่านได้

สนใจทีจ่ะเขยีนบทความหรอืน�าบทความทีน่่าสนใจต้องการเผยแพร่	ขอให้

มีความยาวประมาณ	4	หน้ากระดาษ	เอ	4	และขอความกรุณาพิมพ์และ

ส่งให้ทางอเีมล์	nongnath@gmail.com	ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็

ในการจดัท�าต้นฉบบั	หากท่านไม่สามารถพมิพ์ได้	ขอให้จัดส่งที	่รศ.เฉลยีว	

พันธุ์สีดา	ตามที่อยู่ด้านหลังของจดหมายข่าว	

  ชมรมผู้สูงอายุฯ มศว	ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่บริจาคเงิน

ให้แก่ชมรมฯ	กนัอย่างต่อเนือ่ง	เป็นประจ�าทกุเดอืน	เพือ่น�าไปใช้ในกจิการ

ต่าง	ๆ	ของ	ชมรม	เช่น	ท�าบุญวันเกิด	การแสดงมุทิตาจิต	การทอดกฐิน

ร่วมท�าบญุในโอกาสอนัควร	ร่วมกจิกรรมส�าคญั	ๆ 	ของมหาวิทยาลยั	บรกิาร

วิชการแก่สังคม	จัดท�าจดหมายข่าว	เป็นต้น	ชมรมฯ	ขอกราบอาราธนา

พระพุทธปัญญาภิวัฒนธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุก
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ท่านนับถือ	 จงปกปักรักษาพร้อมประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข

ความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูณณ์	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทั้งปวง

 	 ตามที่มีผู้สนใจโปรแกรมล้างพิษตับ และขอให้ชมรมผู้สูงอายุ

เป็นผู้จัดนั้น	 ชมรมผู้สูงอายุฯ	 มีความไม่สะดวกบางประการในการจัด

กิจกรรมนี้หากสมาชิกสนใจ	ให้สอบถามข้อมูลรายละเอียดดังนี้	

	 โปรแกรมสุขภาพ	ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดเวลเนสแคร์	คุณหมอบุญชัย		

อิศราพิสิษฐ์	สอบถามข้อมูลได้ที่	035	249	500	กด	0	หรือ	1752	หรือ

ที่	www.Wellnesscity.co.th	

	 หลักสูตรล้างพิษเพื่อสุขภาพแบบ	อ.ขวัญดิน	สิงห์ค�า	โทรศัพท์081	

946	9394	,	092	254	9961

	 “หลกัสตูรล้างพษิเพือ่สุขภาพของ	แบบขวญัดนิ”	ณ	สถาบนัฝึกอบรม

ผู้น�า	มูลนิธิพลตรีจ�าลอง		ศรีเมือง	อ.เมืองกาญจนบุรี	จ.กาญจนบุรี	โทร.

ติดต่อ	สอบถาม	การเข้าล้างพิษ	ที่	088-863-8417	081-293-6542		

088-487-4196

  สหกรณ์ออมทรพัย์ มศว ก�าหนดการประชมุใหญ่สามญัประจ�า

ปี	ในวันเสาร์ที่	25	มกราคม	2557	และสมาชิกสามารถรับเงินปันผลได้

ตั้งแต่วันจันทร์ที่	27	มกราคม	2557	เป็นต้นไป

  ศ. สุพจน์ ชะนะมา	ถึงแก่กรรม	 เมื่อวันที่	 15	พฤศจิกายน	

ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัดธาตุทอง		และพระราชทานเพลิงศพวันที่	21	

พฤศจิกายน	เวลา	17.00	น.	ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอแสดงความเสียใจ	มา	

ณ	โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 1.	ผศ.	สุนันท์		ศลโกสุม				 	 	 1,000	 	บาท

	 2.	รศ.	วีนัส		ปัทมภาสพงษ์	 	 	 1,000	 	บาท

	 3.	ผศ.	สุกัญญา		ติยะสุวรรณ		 	 1,000	 	บาท

	 4.	รศ.	ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ		 2,000	 	บาท

	 5.	ผศ.	นลินี		โพธิทัต	 		 	 	 1,000	 	บาท

	 6.	ผศ.	ณัฐยา		วิสุทธิสิน		 	 	 1,000	 	บาท

	 7.	คุณพิศมัย		พนาเวศร์			 	 	 1,000	 	บาท

	 8.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา		 	 	 1,000	 	บาท

	 9.	คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา	 	 1,550	 	บาท

	 10.	ผศ.	เพลินพิศ		นันทจิต	 	 	 1,000	 	บาท

	 11.	อ.	พัธนี		โชติกเสถียร	 	 	 1,000	 	บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่

	 1.	นางปรีดา		อ้วนล�่า		 	 	 	 2.	ผศ.	สมชาย		ไกรสังข์	

	 3.	ผศ.	น้อม		งามนิสัย
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนธันวาคม

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

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

1.	รศ.	สีอุไร		จิปิภพ	 	 	 2.	ผศ.	พัวพรรณ		เหล่าวานิชย์		

3.	อ.	พิศวง		มหาขันธ์		 	 4.	คุณประพันธ์		ปลิดปลอดภัย

5.	ผศ.	ประเสริฐ		ข่ายม่าน	 6.	รศ.	ท่านหญิงประภาพันธุ์	กรโกสียกาจ

7.	อ.	อ�านวย		คเชนทร์เดชา	 8.	อ.	อ�าไพ	จิตต์วัฒน

9.	อ.	กรองแก้ว		พู่พิทยาสถาพร	10.	รศ.	เบ็ญญา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา

11.	ผศ.	อุไร		บัวทอง		 	 12.	อ.	เตือนตา		เลาสุขศรี

13.	คุณมงคล		ศรีชื่น		 	 14.	คุณส�าราญ		เต๊กอวยพร		

15.	รศ.	ดร.ปรีชา		ธรรมา	 16.	ผศ.	ดร.	วชิรญา		บัวศรี

17.	รศ.	วราพร		สุรวดี	 	 18.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา

19.	อ.	ขจร		สุขรังสรรค์	 	 20.	ผศ.	สมศักดิ์		เจียมทะวงษ์

21.	ผศ.	รัตนา		สัมพันธชิต	 22.	อ.	สมพร		ต่อประดิษฐ์	

23.	รศ.	จรีย์		สุวัตถี	 	 	 24.	อ.	ส้มโอ		ธรรมโชติ
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25.	คุณพิศมัย		พนาเวศร์		 	 26.	อ.	ภัทณีญา		ไชยสุข

27.	อ.	สมทรง		สถิรมน	 	 	 28.	พล.ท.	เอราวัต		กุญชร	ณ	อยุธยา

29.	รศ.	ดร.อัจฉรา	วัฒนาณรงค์		 30.	อ.	ดร.	ละออ		อัมพรพรรดิ์

31.	อ.	มาลินี		ประเสริฐธรรม	 	 32.	อ.	พวงร้อย		กล่อมเอี้ยง

33.	รศ.	ดร.	วารินทร์		รัศมีพรหม	 34.	ผศ.	ศิรินนา		บุณยสงวน

35.	ผศ.	สนธยา		ศรีบางพลี	 	 36.	ผศ.	ลดาวัลย์		นุตสติ

37.	ผศ.	พ.ต.ท.	นภดล	ทองนพเนื้อ	 38.	อ.	วราวุธ		สุมน

39.	อ.	ยุวดี		วัณโณ	 	 	 	 40.	คุณสมศักดิ์		มูลทอง

41.	รศ.	ประพิณ		มิลินทสูต		 	 42.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	

43.	ผศ.	พนอ		อัศวรุจานนท์	 	 44.	ศ.	ดร.	พจน์		สะเพียรชัย	

45.	รศ.	ดร.	วิรัช		วรรณรัตน์	 	 46.	ศ.	อารี		สุทธิพันธุ์

47.	คุณนันทา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา		48.	ผศ.	วรวุฒิ		รอบรู้

49.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 	 50.	คุณไอยรา	กุญชร	ณ	อยุธยา

51.	ผศ.	บุญยฤทธิ์		คงคาเพ็ชร		 52.	คุณนัทรี		แสงทองศรีกมล

53.	อ.	บุญเกิด		บัวหภักดี	 	 54.	ผศ.	วาสนา		เกตุภาค

55.	นางอัญชลี		ตานะโก		 	 56.	คุณรังรอง		สีทองดี

57.	ผศ.	ดารกา		วรรณวนิช	 	 58.	รศ.	ดร.	ส.วาสนา		ประวาลพฤกษ์

59.	ผศ.	ศิริณี		ตาละลักษณ์	 	 60.	ผศ.	อุทัย		ชูธรรมขจร

61.	คุณนงลักษณ์		สกุลญานนท์วิทยา
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ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ :

ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.วิษณุ	 เครืองาม	 กล่าวถึงวิธีการแก้

วิกฤติของข้าราชการในหัวข้อ	 การเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน	 1	 เมษายน	 2556 

ไว้ว่า

	 วิธีแก้วิกฤติคือ	 ดูคนข้างๆ	 ถามพระถามเจ้าถามหมอดู	 หาทางแก้

วิกฤติ	 ท�าไม่ได้	 นึกเสียว่าวิกฤติจะเป็นโอกาส	 ถ้ารอนานเข้าก็สมควรไป

ท�าอะไรซักอย่างแทนแล้วล่ะ

	 แล้วในที่สุด	 ถ้าไม่สามารถแปลงวิกฤติเป็นโอกาสได้	 ให้นึกถึง	

พระเจ้าอยู่หัว	ไว้เถอะครับ	เพราะท่านเป็นมิ่งขวัญของเราจริงๆ	เงยหน้า

ดพูระบรมฉายาลกัษณ์ของท่านแล้วนกึว่าท่านท�าอะไร	คนถงึรกัท่าน	ท่าน

ท�าอะไรเราถึงรักท่าน	 ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย	

แต่ดูวิธีทรงงานของท่าน	 จะย่างพระบาทซ้าย	 ขวา	 เป็นอันว่าคนต้องได้

ประโยชน์	 ถ้าคนไม่ได้ประโยชน์ไม่ทรงท�าเด็ดขาด	 อะไรได้ประโยชน์เอง

ไม่ทรงท�า

	 ผมมตีวัอย่างเป็นร้อยเรือ่ง	ผมอยูก่บัรฐับาล	รฐับาลวิง่แก้ปัญหาหลาย

ครั้ง	ต้องการถวายพระเกียรติพระยศ	ท�าไปด้วยความภักดีนั่นแหละ	แต่

เมื่อทรงตรวจว่าพระองค์ได้ประโยชน์	ไม่มีทาง	เอากลับคืนไป

	 รัฐบาลเคยถวายร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง	 แล้วก็อีกคราวเป็น

ร่างพระราชกฤษฎีกา	มีข้อความ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ	ตรงค�า

	 1		ซี.12	(นามแฝง).	ไทยรัฐ.		วันที่		16		เมษายน		2556		หน้า	12.
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ว่า	ภูมิพลอดุลยเดช	ไปเติมว่า	“มหาราช”	เข้า	ซึ่งคนทั้งประเทศได้เรียก

กันอยู่แล้ว	แต่เนื้อความกฎหมายเป็นเรื่องอื่น

	 เมื่อทรงทอดพระเนตร	 ทรงวงกลมว่าใครจะเรียกก็เรียกไป	 แต่ฉัน

เซ็นลงไปแปลว่า	 ฉันตั้งตัวเองให้เอากลับไปแก้ไม่เซ็นที่ที่รัฐบาลต้องการ

น้อมถวายพอมีค�าว่า	“เป็นการส่วนพระองค์”	ก็พระราชทานคืนกลับ	ไม่

รับ	เอาไปท�าเป็น	“โครงการพระราชด�าริ”	อะไรต่อไป	ไม่มีสักจุดเดียว

	 มีนายกรัฐมนตรีท่านนึง	พูดว่าถ้าผมไม่มานั่งเป็นนายกฯ	แล้วไม่มา

เห็นกับตา	ใครมาเล่า	ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเชื่อนะ	เราลืมคิดว่าทั้งหมดคือ	

สิง่ทีท่�าให้พระองค์ได้ประโยชน์	และบางครัง้ทรงแนะน�าให้เปลีย่นวธิอ่ืีนให้

คนอื่นได้ประโยชน์ด้วย	เอาง่ายๆ	ท่านนายกฯ	ทักษิณ	เคยกราบบังคมทูล	

ก่อนถงึคณุทกัษณิขอเล่าคณุบรรหารก่อน	ท่านฯบรรหารอยากสร้างหอใหญ่

เฉลิมพระเกียรติเหมือนหอไอเฟลในโอกาสส�าคัญ	รับสั่งถามว่าสร้างท�าไม	

นายกฯ	บอกว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	ท่านบอกไม่ต้องหรอกขอบใจ	สร้าง

เป็นหอโทรคมนาคมสมัยก่อนจ�าเป็น	 แต่สมัยนี้มันไม่จ�าเป็น	 ติดตั้งที่ไหน

ก็ได้เลยไม่ได้สร้าง	อยากท�าก็ท�าเองที่สุพรรณฯ

	 ต่อมาคราวนงึขณะนัน้ประชวรไปประทบัไกลกงัวล	หวัหนิ	ท่านนายกฯ 

ทกัษณิ	อยากปรบัปรุงโรงพยาบาล	เพราะบางทเีสดจ็เข้ากรงุเทพฯกล็�าบาก	

ทรงน่ิงไปแล้วบอกว่าก�าลังคดิว่าฉนัได้ประโยชน์	ข้าราชบรพิารได้ประโยชน์	

แต่ชั่งน�้าหนัก	ประชาชนได้ประโยชน์	มากกว่า	ฉันเจ็บก็มีหมอหลวง	คนที่ 

อยูต่ามตลาดได้ประโยชน	อย่าง	น้ันท�าได้	ให้ท�า	อย่างนีเ้รยีกว่า	จติวญิญาณ 

สาธารณะ	คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัว

	 เพราะฉะนัน้เวลาพดูถงึ	ข้าราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

ไม่ใช่วาทกรรม	 รัฐบาลเรายังเรียกว่า	 รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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The	 King’s	 Government	 ท�าให้ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านในสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ฝ่ายการเมืองยังเป็นคนของพระราชาได้	 แล้วเราเป็น

ข้าราชการประจ�า	 เราเองก็ดื่มด�่า	 ปลาบปลื้ม	 แล้วก็ข้าราชการหลาย

ต�าแหน่งก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ไม่งั้นเป็นไม่ได้	 ความผูกพันที่เรียก	

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มันทวีคูณ.

บอกเล่าเก้าสิบ  : มารู้จักไข้เลือดออกกันเถอะ

รศ.ชูจิต เขียวสมบูรณ์ 
2

	 กรกฎาคม	เป็นเดอืนทีย่่างเข้าฤดฝูน	ท�าให้จ�านวนของผูท่้องเทีย่วใน

เมอืงไทยลดลงอย่างมาก	แม้ว่าจะมนัีกท่องเทีย่วทีท่รหดกล้าทีจ่ะบกุเข้าป่า

ล่องแพไปตามสายน�้า	และหนึ่งในนั้นคือ	“แขก”	ที่มาก่อปัญหาในบ้านเรา	

นั่นคือ	ยุงลาย	(Aedes	aegypti	mosquitoes)	ที่แพร่เชื้อไข้เลือดออกให้

กับมนุษย์	ส�านักข่าวหลายแห่งรายงานว่า	ปีนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกจะ

รุนแรงกว่าทุกปี	 เราจึงควรที่จะมาท�าความ-รู้จักกับโรคนี้กันอย่างจริงจัง	

พร้อมกับการเตรียมพร้อมการป้องกันโรคนี้ด้วย

ยุงกัดเป็นอันตรายถึงชีวิต

	 เมือ่ยงุตวัเมยีกดัผูป่้วยโรคไข้เลอืดออก	ไวรสัจะเข้าไปในกระแสเลอืด

ของตัวยุงท�าให้ยุงป่วยไปตลอดชีวิต	เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นต่อ	ก็จะปล่อย

	 2		ข้าราชการบ�านาญ		ภาควิชาภาษาตะวันตก		คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	แปลและเรียบเรียงจากบทความเรื่อง		Decoding	

dengue
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เชื้อไวรัสนี้ไว้กับผู้ถูกกัด	ยุงลายต่างกับยุงธรรมดาตรงที่	ยุงธรรมดาจะดูด

เลือดคนคนเดียวจนอิ่มแล้วหยุด	แต่ยุงลายจะกัดมากกว่าหนึ่งคน	จึงเป็น

สาเหตุให้โรคไข้เลือดออกแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว

	 นายแพทย์เกริก	อัศวเมธา	ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ	โรงพยาบาล

สมิติเวช	สุขุมวิท	ได้ให้ข้อสังเกตว่า	“ยุงลายเป็นยุงในเมืองใหญ่	อาศัยอยู่

ในน�้าสะอาด	เช่น	ตามแจกันดอกไม้	ยางรถยนต์	จานรองกระถางต้นไม้	

เป็นต้น	มนัเป็นยงุทีช่อบกดัในเวลากลางวัน”	ถ้าผูป่้วยได้รบัการรกัษาทีถ่กู

ต้อง	ในระยะแรก	โอกาสที่จะเสียชีวิตมีน้อยกว่า	1	เปอร์เซ็นต์	แต่ในกรณี

ที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง	อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้จะมีถึง	26	เปอร์เซ็นต์

สัญญานที่ต้องระวัง

	 อาการของไข้เลือดออกจะปรากฏประมาณ	4-7	วันหลังจากยุงลาย

กดั	เมือ่ปรากฎอาการแล้ว	อาการจะแสดงให้เหน็ประมาณ	2-7	วัน	อาการ

ที่มักจะเป็นคือ	ไข้สูงตัวร้อนกระทันหัน	ปวดศีรษะ	อย่างรุนแรงพร้อมกับ

ปวดที่กระบอกตา	 ปวดที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ	 ความอยากอาหารลดลง	

เวียนศีรษะและอาเจียน	ต่อมภายในร่างกายบวมโตผิดปกติ	ตามตัวมีผื่น

คล้ายหัด	(ประมาณ	50-80	เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็น)	และในบางกรณีจะ

มีเลือดออกเล็กน้อยที่จมูกหรือเหงือก	หรือฟกช�้าด�าเขียวได้ง่ายมาก

	 นายแพทย์เกริกอธิบายเพิ่มเติมว่า	 ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนกันทั้ง

ผู้ใหญ่	 เด็ก	 และแม้แต่หญิงมีครรภ์	 แต่ในกรณีของเด็กจะวิเคราะห์ได้

ยากกว่าเพราะเด็กไม่สามารถบอกอาการได้เด่นชัด	 ในภาพรวมผู้ป่วยจะ

มีอาการหน้าแดงกว่าคนที่เป็นไข้ธรรมดา	 นอกจากหน้าแดงแล้ว	 อาการ

ปวดตามตัวไปถึงกระดูก	 ท�าให้ในระยะแรกๆ	 โรคนี้มีช่ือว่า	 โรคกระดูก

แตก	อาการอีกอย่างหนึ่งคือคนป่วยจะมีผื่นขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ช่วง	ช่วง
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แรกจะเหมือนผื่นทั่วๆ	ไป	ต่อมาเมื่อปริมาณเกร็ดเลือดต�่าลง	จะมีจ�้าเลือด

บนผิวหนัง	และช่วงที่สามคือช่วงที่ใกล้จะหาย	ผื่นจะเบาบางลง	คนไข้ที่

มีอาการคลื่นไส้	อาเจียนและท้องร่วง	ก็จะท�าให้การวิเคราะห์ผิดพลาดได้	

ในกรณีที่มีอาการเจ็บคอ	บวกกับไข้	อาจท�าให้วิเคราะห์ผิดว่าเป็นทอนซิล

อักเสบ	ดังนั้น	การที่จะวิเคราะห์ว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่จึงเป็นงาน

ค่อนข้างยาก	ทัง้นีเ้พราะ	หวดั	ทอนซลิอกัเสบ	หรอืกระเพาะอาหารอักเสบ

ก็จะแสดงอาการคล้ายกันกับอาการของไข้เลือดออก

	 อาการเบื้องต้นเหล่าน้ีจะรุนแรงข้ึนเมื่อโรคไข้เลือดออกเข้าระยะ

รุนแรง	 เช่นมีของเหลวท�าให้แน่นหน้าอกและกระเพาะปั่นป่วน	 การผิด

ปกติของอวัยภายในอื่น	ๆ 	โรคไข้เลือดออกนี้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าผู้

ป่วยเป็นเบาหวาน	หืดหอบ	รวมทั้งมีภูมิต้านทานต�่ามาก่อน	ไวรัสไข้เลือด

ออกมี	4	ชนิด	ถ้าผู้ป่วยติดไวรัสชนิดหนึ่งแล้วรักษาหายขาด	ร่างกายก็จะ

มีภูมิต้านทานเฉพาะไวรัสชนิดนั้นเท่านั้น	นั่นหมายความว่าถ้าติดไวรัสตัว

ใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเดิม	โอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงก็เป็นไปได้สูง

การรักษาขึ้นอยู่กับเวลา

	 แพทย์มคีวามเห็นตรงกนัว่า	ไม่มวิีธกีารท่ีจ�าเพาะเจาะจงในการรกัษา

ไข้เลือดออก	และไม่มีวัคซีนที่จะฉีดป้องกันได้	 ในกรณีที่เป็นไม่มาก	การ

ดืม่น�า้สะอาดกจ็ะช่วยได้	แต่เมือ่ไรกต็ามทีแ่พทย์วนิจิฉยัว่าผูป่้วยน่าจะเป็น

ไข้เลือดออกแบบรุนแรง	ก็ควรจะรีบน�าส่งโรงพยาบาลทันที	โดยทั่วไปการ

วนิจิฉยัโรคถกูต้องตัง้แต่แรกกจ็ะสามารถป้องกนัไม่ให้โรคเข้าสูข่ัน้รนุแรงได้	

นายแพทย์เกริกให้ค�าแนะน�าว่า	“เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกมีไข้	ปวดศรีษะ	และ

ปวดตามเนือ้ตวั	ให้รบีพบแพทย์ทนัท	ีอย่ารอช้า	การขาดน�า้เป็นเรือ่งส�าคญั

คนไข้อาจชอ็คถ้ารกัษาไม่ทนัท่วงท	ียิง่มาโรงพยาบาลช้าหรอืขาดน�า้มากไป	
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จะท�าให้การรกัษายากขึน้	ผมจงึใคร่แนะน�าว่าต้องให้คนไข้ดืม่น�า้แม้จะต้อง

ฝืนใจก็ต้องท�า	ถ้าคนไข้เป็นเด็ก	การให้น�้ายิ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากๆ”

	 การรักษาในกรณีที่ไข้เลือดออกในระยะรุนแรง	 อาจท�าได้แล้วแต่

กรณี	เช่น	ถ้ามีเลือดออก	ก็ต้องมีการถ่ายเลือด	(blood	transfusion)	ถ้า

ขาดน�้า	หรือเกลือแร่ไม่สมดุลย์	ก็สามารถให้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือด	ถ้า

ปรมิาณออกซเิจนในเลอืดต�า่	กต้็องมกีารให้ออกซเิจนเพิม่เตมิจากเครือ่งท�า

ออกซิเจน	(oxygen	 therapy)	การรักษาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่าง	ๆ	

(invasive	procedure)	ต้องหลีกเลี่ยงเพราะคนไข้มีอาการเลือดออกง่าย

	 นายแพทย์เกริกเสริมว่า	 “ส�าหรับคนไทยเราที่มักชอบซื้อยากินเอง	

สามารถรับประทานยาแก้ไข้พาราเซตมอล	 (paracetamal)	 ได้	 แต่ต้อง

เลี่ยงพวกยาในกลุ่มแก้อักเสบ	 (anti-inflammatory)	 เช่น	 ไอบูโพรเฟน	

(ibuprofen)	 เพราะยาเหล่านี้จะท�าให้มีการเสี่ยงสูงที่เลือดจะออก	 เมื่อ

ทานยาแก้ไข้แล้ว	 แต่ไข้ไม่ลดลงภายในหนี่งหรือสองวัน	 ให้รีบพบแพทย์

ทันทนีะครบั”	ส่วนในกรณขีองหญิงมคีรรภ์ทีเ่ป็นไข้เลอืดออก	กไ็ม่ต้องวติก

กังวลเพราะโรคนี้จะไม่เป็นภัยต่อทารกในครรภ์

การป้องกันเป็นยาที่ดีที่สุด

	 เนือ่งจากยงัไม่มวีธิทีีจ่ะรกัษาโรคไข้เลอืดออกโดยเฉพาะ	การป้องกนั

จงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก	ส�าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาติแนะน�าให้ใช้ยาขบัไล่

ยุง	(mosquito	repellents)	แต่คนไทยด้วยกันก็ควรใช้เช่นเดียวกัน	นาย

แพทย์เกริกกล่าวเพิ่มเติมว่า	 “เราทุกคนต้องหัดท�าความรู้จักกับการใช้ยา

ขับไล่ยุงที่ชาวบ้านรู้จักกันคือ	ทรายก�าจัดยุงลายหรือทรายอะเบท	(abate	

granules)	 ซึ่งมีชื่อทางเคมีคือ	 เทเมฟอส	 (temefos)	 นอกจากนั้นมีการ

คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตวัคซีนต้านโรคไข้เลือดออกภายใน	 2	 ปีนี้	 แต่
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มันจะมีประสิทธิภาพเพียง	 70	 เปอร์เซ็นต์	 ดังนั้นเราจึงควรที่จะช่วยกัน

รักษาบริเวณที่อยู่รอบตัวเราให้สะอาด	ถูกสุขลักษณะ	และหากมีใครป่วย

เป็นโรคนี้ก็ต้องพยายามควบคุมไม่ให้ระบาดไปติดผู้อื่น”

	 สิง่ท่ีส�าคัญท่ีสดุคอืการก�าจัดบรเิวณทีย่งุวางไข่ให้ทัว่ถงึ	นัน่คอืจะต้อง

มกีารปล่อยใหม้ีแหล่งน�้าขงั	แจกันดอกไม้ต้องเปลีย่นน�้าทุกวนั	ทางระบาย

น�้าฝนต้องหมั่นท�าความสะอาดให้น�้าไหลสะดวก	ดินในกระถางต้นไม้ต้อง

หมั่นพรวนดินเพื่อไม่ให้มีน�้าขังแช่ที่หน้าดิน	ตามกะละมังมะพร้าว	ยางใช้

แล้วและอะไรกต็ามทีน่�า้ขังได้ต้องเกบ็ทิง้ไป	การกางมุ้งและใส่เสือ้ผ้าทีค่ลมุ

ร่างกายให้มากที่สุดก็เป็นวิธีที่แนะน�าไม่ให้ยุงกัด

	 ถ้าพบว่าเป็นไข้เลือดออกทันเวลา	 โรคนี้จะรักษาให้หายได้ง่ายมาก	

แต่ถ้าปล่อยทิง้ไว้	ผูป่้วยอาจถงึตายได้	ดงันัน้	ทุกคนต้องดแูลเท่าทีจ่ะท�าได้

เพื่อไม่ให้ยุงลายย่างกรายมาในที่อยู่อาศัยของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

	 1.เดิมทีเดียวโรคน้ีจ�ากัดเขตการระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

แต่ปัจจุบันระบาดไปถึงจีน	ลาติน	และอเมริกาเหนือ	ไม่เว้นแม้แต่ยุโรป

	 2.	ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่	12	มิถุนายน	2556	ประเทศไทยมีคน

ตายจากโรคนี้	40	คน	และมีผู้ป่วยเกือบ	40,000	คน

	 3.	เกือบ	75	เปอร์เซ็นต์ของไข้เลือดออก	จะเป็นผู้ป่วยในย่านเอเซีย

แปซิฟิก	และอัตราการตายทั่วโลกคือ	20,000	คนต่อปี

	 4.	องค์การอนามยัโลกและประเทศในกลุม่อาเซยีน	ได้ก�าหนดให้	วนั

ที่	15	มิถุนายน	ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออก	(Asean	Dengue	Day)
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	 มนัส	ปิติสานต์	 เกิดเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2471	(85	ปี)	

อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี		มนัส	ปิติสานต์	เป็นนักดนตรี	และนัก

แต่งเพลง	ที่มีชื่อเสียง	เกิดที่อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	เป็นบุตร

ของนายมูล	และนางจ�าเริญ	ปิติสานต์	บิดารับราชการจึงติดตามบิดามา

เรยีนหนังสอืที่อ�าเภอพระประแดง	จังหวดัสมทุรปราการ	แล้วยา้ยมาเรียน

ต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนเนติศึกษา	ย่านราชวัตร	จนกระทั่งเกิดสงครามโลก

ครั้งที่สอง	ได้ย้ายไปเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ	เป็นลูกศิษย์ของพระ 

เจนดุริยางค์	 รุ่นเดียวกับสง่า	 อารัมภีร	 ปรีชา	 เมตไตรย์	 และชลหมู่ 

ชลานุเคราะห์	 และเข้ารับราชการ	 เป็นนักดนตรีของกองดุริยางค์ทหาร

อากาศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2486	จนเกษียณอายุราชการ

	 มนัส	ปิติสานต์	มีโอกาสได้ร่วมงานกับสง่า	อารัมภีร	และปรีชา	เมต

ไตรย์	เล่นดนตรี	และแต่งเพลงร้อง	เพลงละครเวที	ให้กับคณะศิวารมณ์

ของหม่อมหลวงทรงสอางค์	ฑิฆัมพร	ต่อมาทั้งสามท่านได้ร่วมกันก่อตั้งวง

ดนตรีกระชับมิตร	ในปี	พ.ศ.	2520

	 นายมนสั	ปิตสิานต์	เป็นผูม้คีวามสามารถในการสร้างเพลงดนตรใีนการ

สือ่สารจนิตนาการถ่ายทอดเน้ือหาเรือ่งราวในบทเพลงอย่างชัดเจน	ใช้ภาษา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

มนัส ปิติสานต์

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/มนัส_ปิติสานต์
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สละสลวยงดงาม	รูจั้กการย่อวรรณกรรมพืน้บ้านขนาดยาวมาเป็น	บทเพลง

ท่ีมีใจความเรียบง่าย	 เนื้อหากระชับ	 ประดิษฐ์บทเพลงที่ไพเราะกินใจ 

ลลีาดนตรหีลากหลาย	ออกแบบ	เสยีงประกอบทีส่ร้างเสรมิบรรยากาศของ

เพลงได้อย่างน่าสนใจ	ผลงานเด่น	ๆ 	ด้านเพลงไทยสากล	อาท	ิเพลงเสน่หา 

เหมือนคนละฟากฟ้า	ระฆังใจ	เปลวไฟรัก	คืนนั้น	ไม่มีเสียงเรียกจากใจ	

ฯลฯ	ส่วนเพลงละครโทรทศัน์ทีอ่ยูใ่นความ	ทรงจ�าของสงัคมไทย	มทีัง้ละคร

แนวรักโรแมนติก	ละครแนวสยองวขัญ	ละครแนววรรณคดีจักร	ๆ	วงศ์	ๆ 

และละครชุดจากวรรณกรรมร่วมสมัย	อาทิ		ดาวพระศุกร์	พิภพมัจจุราช	

ขุนแผนผจญภัย	 หุ่นไล่กา	 กฎแห่งกรรม	 แม่นาคพระโขนง	 ปอบสีฟ้า	

กระสอื	ห้องหุน่	สางเขียว	ซ่อนกล่ิน	ส่ียอดกมุาร	ขวานฟ้าหน้าด�า	สงัข์ทอง 

เจ้าหญิงแตงอ่อน	 สิงหไกรภพ	 ฯลฯ	 ซึ่งเพลงละครโทรทัศน์เหล่านี ้

ได้น�าเสนออย่างมีชีวิตชีวา	 จดจ�าง่าย	 สามารถ	 ครองใจประชาชนอย่าง

แนบแน่น	 ทั้งผู้ฟังรุ่นผู้ใหญ่และผู้ฟังวัยเยาว์	 แม้กระทั่งเลยช่วงเวลาออก

อากาศไปแล้ว	 ก็ยังได้รับความนิยมน�ากลับมาร้องเล่นกันอยู่เสมอทุกยุค 

ทกุสมยั	และเมือ่เวลาผ่านไป	เพลงเหล่าน้ีกก็ลายเป็นหนึง่	ในประวติัศาสตร์

สังคมไทยที่ทุกคนระลึกถึงความสุขครั้งอดีตได้เป็นอย่างดี	 จากผลงาน

จ�านวนมากทีส่ร้างสรรค์ข้ึน	เพือ่ความสุขส่วนรวมของสงัคมไทยความตัง้ใจ

ในการอุทิศตนเพื่อศิลปะ	และการด�ารงตนเป็นครู	ผู้ให้มาโดยตลอด	นาย

มนัส	ปิติสานต์	จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ	สาขา

ศิลปะการแสดง	(ดนตรีไทยสากล)	พุทธศักราช	2555

	 ชมรมผู้สูงอายุฯ	ได้เชิญอาจารย์มนัส	ปิติสานต์	มาเสวนา	“คุย

กับครูเพลง”	 ในวันพฤหัสบดีที่	 9	 มกราคม	 2557	 ดูรายละเอียดที่ 

หน้า	6	และเชญิชวนสมาชกิร้องเพลงทีแ่ต่งโดยอาจารย์มนสั	ปิตสิานต์
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เพลงเสน่หา

ความรักเอย

เจ้าลอยลมมาหรือไร

มาดลจิต	มาดลใจ	เสน่หา

รักนี้จริงจากใจหรือเปล่า

หรือเย้าเราให้เฝ้าร�่าหา

หรือแกล้งเพียงแต่แลตา

ยั่วอุราให้หลงล�าพอง	ฮืม	ฮืม

สงสารใจฉันบ้าง

วานอย่าสร้างรอยช�้า

ซ�้าเป็นรอยสอง

รักแรกช�้าน�้าตานอง

ถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตาย	ฮืม	ฮืม

สงสารใจฉันบ้าง

วานอย่าสร้างรอยช�้า

ซ�้าเป็นรอยสอง

รักแรกช�้าน�้าตานอง

ถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตาย	ฮืม	ฮืม

ฟังเพลงบนเว็บไซต์ได้ที่	http://www.youtube.com/watch?v=mXP0DUcT2KM
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เหมือนคนละฟากฟ้า 

มีประโยชน์อื่นอันใด	

ที่หัวใจเรารักกันปานจะกลืน

แต่กายต้องห่างดั่งอาทิตย์ไกลกลางคืน

มืดมนทนฝืนฝืนโชคชะตา

  

ได้แต่หลอก	ปลอบใจกัน

ว่าสักวันความรักสมจินตนา

จนสิ้นใจจากได้ครองรักเพียงอุรา

เกินเอื้อมมือคว้าวิวาห์ดูหมดทาง

  

ต่าง	กันทุกฐานันดร

ดั่งมีสิงขรปิดประตูกั้นขวาง	

ถึงเราสัญญารักกันว่ามั่นจีรัง

แต่ดูเหมือนดังอยู่คนละฟากฟ้า

  

คิดสลัด	ตัดใจไกล

สุดฝืนใจด้วยรักแรกตรึงอุรา

จ�าฝืนใจข่มอยู่กับรักอย่างทรมา

รอวาสนา	ชี้ชะตาจนกว่าจะตาย

ฟังเพลงบนเว็บไซต์ได้ที่	http://www.youtube.com/watch?v=T1_wvr9fjDA
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น�้าผึ้งฦาถึงจุดจบ

ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ 
3

	 น�้าผึ้งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย	์

อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา	7	ปีที่ผ่านมา	ปรากฏการณ์ที่น่าตกใจได้เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกา	 นั่นก็คือการล้มหายตากจากของผึ้งซึ่งเป็นกองทัพสร้างน�้า

ผึ้งจ�านวนมาก	 สัญญาณเช่นน้ีหมายถึงจุดเริ่มต้นการสูญสลายของน�้าผึ้ง 

ไปจากโลกหรือไม่

	 มนุษย์เอาน�้าผึ้ง	 มาเป็นอาหารไม่ต�่ากว่า	 15,000	ปีมาแล้ว	 ภาพ

เขียนในถ�้าอายุ	 8,000	 ปี	 ของเมืองวาเล็นเซียในสเปน	 แสดงให้เห็นคน	

2	คน	ก�าลังช่วยกันปีนเก็บรังผึ้งโดยใช้บันได	หลักฐานอีกชิ้นก็คือ	การพบ 

ตะกอนน�า้ผึง้อยูบ่นภาชนะในหลมุฝังศพทีป่ระเทศจอร์เจยี	ซึง่มอีาย	ุ4,700	

-	5,500	ปี	ผู้คนในบริเวณนั้นตั้งใจให้น�้าผึ้งเป็นอาหารของผู้ตายระหว่าง

เดินทางไปสู่โลกหน้า

	 ยุคอียิปต์เมื่อ	5,000	-	6,000	ปีก่อน	ก็ใช้น�้าผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของ

สารช่วยเกบ็รกัษามมัมี	่ซึง่มทีัง้มมัมีค่นและสัตว์เลีย้ง	ทัง้คนอยีปิต์และโรมนั

ใช้น�้าผึ้งผสมในขนมเพื่อสร้างความหวาน

	 ศลิปะของการเลีย้งผึง้ปรากฏในต�าราจนีโบราณซึง่ไม่อาจจะระบอุายุ

ได้	 แต่เป็นที่ชัดเจนว่ามนุษย์เลี้ยงผึ้งเพื่อเอาน�้าผึ้งมาใช้นานหนักหนาแล้ว	

มิได้หวังพึ่งน�้าผึ้งป่าแต่อย่างเดียว

	 การเลีย้งในลกัษณะสมยัใหม่	กล่าวคอืสร้างรงัเพือ่ให้	ผึง้ไปท�ารงัโดย

	 3		สกุลไทยรายสัปดาห์.		ฉบับที่	3074		วันอังคารที่		17		กันยายน		2556.		

หน้า	21.
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สามารถย้ายไปมา	ได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่	18	หลังจากที่เข้าใจธรรมชาติ

ของผึ้งและการสร้างน�้าผึ้ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพันธุ์ผึ้งมาเลี้ยง

	 ในศตวรรษที่	 19	 นวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งทั้งการสร้างรังและการ

ผลิตน�้าผึ้งก้าวหน้าไปเป็นอันมาก	 นักบุกเบิกชาวอเมริกันชื่อ	 Walter	 T.	

Kelley	 ประสบความส�าเร็จในการออกแบบรัง	 และการผลิตน�้าผึ้งอย่าง 

เป็นกอบเป็นก�า

	 ผึ้งแบ่งเป็น	 3	พวก	พวกแรกคือผึ้งงาน	 (Worker)	 มีหน้าที่สร้าง	

เก็บ	ป้องกัน		รังผึ้ง	และผลิตน�้าผึ้ง	มีอายุอยู่ได้	20	-	30	วัน	พวกที่	2	

คือ	ผึ้งผสมพันธุ์	 (Drone)	มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับแม่ผึ้งแต่เพียงอย่างเดียว

และตายทันทีหลังจากการผสมพันธ์ส�าเสร็จ	พวก	3	คือ	แม่ผึ้ง	(Queen)	

มีหน้าที่วางไข่วันละ	1,500	ใบ	หรือกว่านั้น	จะปล่อยสาร	Pheromones	

เพื่อควบคุมผึ้งงาน

	 ผึ้ง	6	พันธุ์	ใน	20,000	พันธุ์	คือพวกที่สามารถเอามาใช้ผลิตน�้า

ผึ้งเชิงพาณิชย์ได้	ผึ้งมีตัวเลขที่น่าสนใจดังต่อไปนี้	1)	ผึ้งงาน	1	ตัว	ตลอด

ชีวิตจะผลิตน�้าผึ้งได้1/2	ช้อนชา	2)	ในการผลิตน�้าผึ้งหนัก	1	ปอนด์	(0.4	

กโิลกรมั)	ผึง้งานต้องบนิเพือ่เกบ็น�า้หวานจากเกสรดอกไม้รวมกนัทัง้สิน้เป็น

ระยะทาง	89,000	กิโลเมตร	โดยสัมผัสดอกไม้ไม่ต�่ากว่าสองล้านดอก

	 ผึ้งมีหน้าที่ส�าคัญคือเป็นตังกลางในการน�าเกสรตัวผู้และตัวเมียมา

ผสมกันจนเกิดเป็นผลและเมล็ดขึ้น	 พืชบางอย่างเกสรผสมกันเองได้โดย

ไม่ต้องอาศัยผึ้ง	แต่พืชหลายอย่างต้องอาศัยผึ้งในระดับที่แตกต่างกัน	เช่น	

อัลมอนด์	อาศัยผึ้ง	100	%	แอปเปิ้ล	หน่อไม้ฝรั่ง	อะโวคาโด	บร็อคโคลี่	

และหัวหอม	ต่างพึ่งผึ้ง	90	%	และพืชผลไม้อื่นๆ	ดังนี้	แตงโม	(65%)	ส้ม	

(45	%)	มะนาว	(20	%)	ถั่ว	(2	%)	และองุ่น	(1	%)	
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	 ผึ้งเป็นแรงงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแม้แต่สตางค์แดงเดียว	 แต่กลับ

สร้างมูลค่า	 พืชผักผลไม้	 ซึ่งแปรเป็นรายได้มหาศาล	 ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

มนุษย์ไม่ส�านึกในบุญคุณของผึ้ง	หรือด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างอื่น

ทีท่�าให้ผึง้พนัธ์ุท่ีใช้ผลิตน�า้ผึง้ในสหรฐัอเมรกิามจี�านวนลดลงอย่างผดิสงัเกต

ในช่วงเวลา	7	ปีที่ผ่านมา

	 ในปี	2006	นักเลี้ยงผึ้งอเมริกันตกใจมากเมื่อเปิดกล่องรวงผึ้ง	และ

พบว่ามีจ�านวนผึ้งเหลือเพียงครึ่งเดียว	 บางลังก็ไม่มีผึ้งเลย	 ในช่วงฤดู

หนาวของปี	2012	จ�านวนรังผึ้งในสหรัฐอเมริกาหายไปถึงหนึ่งในสาม	ซึ่ง 

การหายไปนีเ้พิม่สงูขึน้ถงึร้อยละ	42	เมือ่เทยีบกบัจ�านวนของปีก่อนในเวลา

เดียวกัน	(ปกติจะหายไปเพียงร้อยละ	10	-	15)

	 นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์ที่น่ากลัวนี้ว่า	 CCD	 (Colony-

Collapse	 Disorder)	 ข้อกังวลนี้มิใช่หมายถึงเพียงการลดลงของปริมาณ

น�้าผึ้งเท่านั้น	 หากจะกระทบอย่างมากต่อผลผลิตการเกษตรที่ต้องอาศัย

ผึง้	หากไม่แก้ไขปัญหาแล้วอลัมอนด์ซึง่อาศยัผึง้มากทีส่ดุและเป็นพชืเกษตร

ส�าคัญที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนียก็จะต้องสูญอนาคตไป

	 หลังจากการวิเคราะห์โดยวงวิชาการและภาครัฐก็คาดว่าสาเหตุน่า

จะมาจาก 

	 1.	 ยาฆ่าแมลง	ตระกูล	Neonicotinoid	 ซึ่งใช้กันแพร่หลายตั้งแต่

ทศวรรษ	1990	ไม่ว่าในพชืเกษตร	หรอืแปลงดอกไม้หลงับ้าน	ยานีต่้างจาก

ยาฆ่าแมลงอื่นๆ	เพราะเมล็ดจะถูกแช่ในน�้ายา	Neonicotinoid	ก่อนน�าไป

ปลกู	ดงันัน้	ยาจะปรากฏอยูใ่นทกุส่วนของพชืซึง่รวมไปถงึเกสรดอกไม้ด้วย

	 ผู้เลี้ยงผึ้งเชื่อว่ายาฆ่าแมลงชนิดนี้เป็นสาเหตุส�าคัญ	จากการทดลอง

พบว่าเมื่อผึ้งผสมยาฆ่าแมลง	 Neonicotinoid	 ในร่างกายในระดับหนึ่ง 
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แล้วประสาทของมันจะถกูท�าลายจนไม่สามารถบงัคบัการบนิให้ถกูทศิทาง

ได้และตายในที่สุด

	 2.	ฆาตกร	Varroa	ซึง่เป็นแมลงตวัเลก็มองไม่เหน็สามารถเจาะเซลล์

ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการเลี้ยงตัวอ่อนจนท�าให้ตัวอ่อนตาย	ฆาตกรตัวร้ายนี้

ปรากฏในสหรฐัอเมรกิา	ในปี	1987	โดยเชือ่ว่าตดิมากบัผึง้ทีน่�าเข้ามาจาก

อเมริกาใต้

	 3.	แบคทีเรีย	หรือฟังกัสที่น�าเชื้อโรคมาฆ่าผึ้งทั้งรังได้นั้นมีอยู่หลาย

ตัว	ซึ่งอาจมีบทบาทร่วมอย่างส�าคัญ

	 น�้าผึ้งมีสรรพคุณเป็นยาและอาหารสุขภาพชั้นเลิศ	 ถ้ามนุษย์ไม่ดูแล

ผึ้งซึ่งท�างานหนักมากเพื่อสร้างน�้าผึ้งให้ชาวโลกภายใต้ความสมดุลของ

ธรรมชาตแิล้ว	ธรรมชาตอิาจทวงกลับไปจากมนุษย์กไ็ด้	และหลงัจากนัน้แล้ว 

อีกหลายอย่างก็อาจถูกทยอยทวงกลับคืนไปก็เป็นได้
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บุญวาสนา ... บุญกริยาวัตถุ  

มีองค์ประกอบ 10 ประการ

ผศ. สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา 
4

	 	 	 	 	 บุญวาสนาพามนุษย์สู่ความสุข	 	

	 	 	 นิรทุกข์นิรโศกโรคภัยหาย

	 	 	 บุญกริยาวัตถุส่งสุขสบาย	 	

	 	 	 ทั้งหญิงชายทุกคนต้องพบพาน

	 	 	 	 	 องค์ประกอบสิบประการได้กล่าวถึง

	 	 	 ทานามัยบริจาคมหาศาล

	 	 	 ศีลนามัยรักษาศีลตลอดกาล

	 	 	 ภาวนามัยอบรมนั้นสู่สุขใจ		

	 	 	 	 	 อาจายนมัยอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น

   เวยยาวัจมัยอย่าสงสัย

	 	 	 การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัย

	 	 	 ปัตติทานมัยข้อหกอธิบายกัน

	 	 	 	 	 แผ่ส่วนบุญยกให้พาสุขโข

	 	 	 ปัตตานุโมทนามัยไม่เหหัน

	 	 	 อนุโมทนามัยทั่วถ้วนกัน

	 	 	 ธัมมัสวนมัยการฟังธรรม		

	 	 	 	 	 นั้นของดีพึงรับฟังสิ่งส�าคัญ

	 	 	 กันถ้วนหน้าธัมเทศนามัยนั้นหนา

	 4		ข้าราชการบำานาญ  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษา

ศาสตร์  มศว



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2556 

http://seniorclub.swu.ac.th 29

   สู่สุขขีแสดงธรรมเผยแพร่ทุกวิธี

	 	 	 ข้อสิบนี้ปฏิบัติทั้งใจกาย

	 	 	 	 	 ทิฎฐิชุมกรรมนั้นมีอธิบายว่า

	 	 	 ตลอดเวลาเห็นตรงกันสู่เป้าหมาย

	 	 	 อีกสามข้อสอดคล้องอภิปราย

	 	 	 “รู้อย่างนี้”	แสนเสียดายโง่เขลาไป

	 	 	 	 	 “น่าจะท�า”	ความคิดที่พลั้งเผลอ

	 	 	 “น่าจะพูด”	เสียดายที่เฉไฉ

	 	 	 อย่าเฉยเมยจงท�าอย่างมีวินัย

	 	 	 ปฏิบัติได้ใส่ใจตลอดเวลา

	 	 	 	 	 จะท�าให้สุขกายสบายจิต

	 	 	 หากจะคิดสิ่งใดสุดหรรษา

	 	 	 พบแต่สิ่งดีงามตลอดเวลา

	 	 	 จะน�าพาชีวิตสู่ทางธรรม

	 	 	 	 	 สมาธิตั้งใจมั่นอยู่อารมณ์เดียว

	 	 	 เกี่ยวถึงผลิตพลังจิตอุปถัมภ์

	 	 	 มีมากพอเข้าถึงฌานเป็นประจ�า

	 	 	 จดจ่อในความนิ่งนั้นจะเกิดญาณ

	 	 	 	 	 คือความรู้สู่ความส�าเร็จทางสูงส่ง

	 	 	 วิปัสสนาทางตรงมีแก่นสาร

	 	 	 เพื่อรู้แจ้งเห็นจริงไม่ช้านาน

	 	 	 อรหันต์นิพพานไม่ห่างไกล
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อ้าว! สระหายไปไหนหมด

ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 
5

	 ชาติไทยเรามีสุภาษิต	ส�านวนหรือค�าพังเพย	ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม

และความคิดในการแก้ปัญหาอย่างแยบยลไม่แพ้ใครผมอยากรู้ว่าผู้สูงวัย

อย่างเรา	ๆ 	ยงัมคีวามจ�าด้านนีห้ลงเหลอืบ้างหรอืเปล่า	เลยลองเอาสภุาษติ

ที่รู้จักกันดีแล้วเอาสระออกให้หมดแล้วให้ผู้อ่านคิดว่าสุภาษิตนั้นคืออะไร	

ตัวอย่างเช่น	ทดดดทชดช	(8	พยางค์)		ได้มาจาก	ท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ชั่ว	

หรือ	จบปลสงม	(4	พยางค์)		ได้มาจาก	จับปลาสองมือ	(อ	คือ	สระ	ออ	

สอง	จึงเป็น	สง)	

	 ค�าสั่ง		จงหาสุภาษิต	ส�านวน	หรือค�าพังเพย	จากกลุ่มอักษรต่อไป

นี้	(ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจ�านวนพยางค์)

	 1.	กวถวจสกงกหม	(7)

	 2.	รกววหผกรกลกหต	(8)

	 3.	ถนฟก	(3)

	 4.	นขนหรบตก	(5)

	 5.	ดชงหดทหงดนงหดทม	(12)

	 6.	ตกกรดพลยจน	(5)

	 7.	ตยอมคม	(3)

	 8.	ชยสมบสถหญงสมผว	(6)

	 9.	หนมยกอหนมบง	(5)

	 10.	กขดกวกตด	(6)

	 5		ข้าราชการบำานาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
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	 ผมได้ความคิดนี้มาจากนิตยสาร	Reader’s	Digest	ฉบับมิถุนายน	

2009	เขาได้น�าเอาสภุาษติ	(proverbs)	ทีเ่ป็นท่ีรูจั้กกนัทัว่ไปมา	6	ส�านวน	

แล้วเอาอักษรที่แทนเสียงสระ	(A	E	I	O	U	Y)	ออกให้หมด	พร้อมกับให้

เลขในวงเล็บที่แสดงจ�านวนค�าในสุภาษิตนั้น	แล้วให้ผู้อ่านบอกว่าสุภาษิต

นั้นคืออะไร	ตัวอย่าง	PRCTCMKSPRFCT	(3)	ซึ่งได้มาจาก	PRACTICE	

MAKES	PERFECT	หมายถึง	ยิ่งท�ายิ่งคล่อง	ลองท�าดูนะครับ

1.	BTTRLTTHNNVR	(4)	 	 2.	RMWSNTBLTND	(7)

3.	HSTRRPTSTSLF	(3)	 	 4.	LTBGNSBBGNS	(4)

5.	TMNDTDWTFRNMN	(7)	 6.	TVRTHNGTHRSSSN	(7)

	 ถ้าคิดไม่ออก	ผมขอบอกใบ้ด้วยค�าแปลภาษาไทย	1.	ถึงจะสายก็ดี

กว่าไม่มา	2.	กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว	3.	ประวัติศาสตร์ชอบซ�้า

รอย	4.	เรื่องมันพ้นไปแล้ว	ให้เลยตามเลย	5.	เวลาและวารีไม่รอใคร	6.	

ทุกสิ่งมีฤดูกาลของมัน

	 เฉลย		1.กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้	2.รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี	3.ถ่านไฟ

เก่า	4.น�า้ขึน้ให้รบีตัก	5.ดชู้างให้ดทูีห่าง	ดนูางให้ดทูีแ่ม่	6.ตกกระไดพลอย

โจน	7.เตี้ยอุ้มค่อม	8.ชายสามโบสถ์	หญิงสามผัว	9.หนามยอกเอาหนาม

บ่ง	10.ก�าขี้ดีกว่าก�าตด

	 1	BETTER	LATE	THAN	NEVER	2	ROME	WAS	NOT	BUILT	

IN	A	DAY	3	HISTORY	REPEATS	ITSELF	4	LET	BYGONES	BE	

BYGONES	5	TIME	AND	TIDE	WAIT	FOR	NO	MAN	6	TO	EVERY	

THING	THERE	IS	A	SEASON
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