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ชมรมผู้สูงอายุ	มศว



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

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

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

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

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

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

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

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

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

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

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

โทรสำร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

 ๏ ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภกิข ุรพ. ชลประทาน มศว เข้าใจ 

ผูป่้วย - ญาต ิจงึให้ยมืเครือ่งมอืกลับบ้าน นับเป็นการประหยดังบประมาณ

ของรัฐ และผู้ป่วยเกิดความสุขได้เพราะอยู่ท่ามกลางครอบครัว

 โดยนางอมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลช�านาญการพิเศษ สาขา

วิชาจิตเวชศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์

ปัญญาฯ แจ้งว่าทางศูนย์ฯ ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆในผู้สูงอายุ 

อาทิ โรคหัวใจ ไต ปอด ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

เน้นส่งเสรมิและให้ก�าลงัใจโดยมบีคุลากรวชิาชีพและจิตอาสา ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นข้าราชการเกษยีณอาย ุหรอืญาตผิูป่้วยทีเ่คยพาผูป่้วยหรอืตวัเองเคยเข้า

มาเป็นผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ จากนั้นเข้ามาเป็นจิตอาสา เข้ามา

ร่วมท�ากิจกรรม คนไข้จ�านวนไม่น้อยเป็นคนไข้ที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาล

เลก็บ้าง ใหญ่บ้าง เพือ่มารกัษาต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึง่ส่วนใหญ่ใช้สทิธิ์

บัตรทอง ประกันสังคมและกลุ่มคนไข้จ่ายตรง ศูนย์ฯ มองเห็นปัญหาว่า 

ผู้ป่วยจ�านวนไม่น้อยสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ เพราะผู้ป่วย

และญาติผู้ป่วยมีศักยภาพดูแลผู้ป่วยได้ แต่การที่เราจะท�าให้ผู้ป่วยหรือ

ญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจนั้น ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัดเพื่อนช่วยเพื่อน 

และทางศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ ต้องช่วยกัน ให้ทั้งความรู้ เทคนิควิธ ี

การดแูล ก�าลงัใจ ตลอดถงึการให้ยมือุปกรณ์ทางการแพทย์กลบัไปใช้ทีบ้่าน

 “ศูนย์ส่งเสรมิมติรภาพบ�าบัดเพือ่นช่วยเพือ่น จงึท�าโครงการธนาคาร

เครือ่งมอืแพทย์ขึน้มา โดยใช้วิธกีารระดมทนุด้วยการขอบรจิาคและท�างาน

ฝีมือขายโดยทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกวันนี้เรามีเตียง ที่ดูด

เสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงลม เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆ 
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เครื่องมือทุกชนิดเราได้จากการระดมทุนจากการบริจาคทั้งสิ้น การให้ผู้

ป่วยยืมเครื่องมือทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้าน เป็นการอ�านวยความสะดวก

และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป่้วยและญาตผิูป่้วย โดยญาตผิูป่้วยต้องจ่ายค่า 

มัดจ�าเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งคิดในอัตราเพียงแค่ 1,000-3,000 บาท 

ข้ึนอยู่กับราคาของเครื่องมือและวัสดุแต่ละชนิด และเมื่อผู้ป่วยมีอาการดี

ขึ้นหรือบางรายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานญาติจะน�า 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ยืมไปใช้กลับมาคืน พร้อมรับเงินมัดจ�ากลับคืนไป แต่ 

ส่วนใหญ่จะบริจาคให้ทางศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัดเพื่อนช่วยเพื่อน 

ถือเป็นการร่วมท�าบุญ”

 นอกจากนี้ นางอมราพร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการธนาคาร

เครื่องมือแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้กลับมาอยู่บ้านด้วยคุณภาพชีวิต

ท่ีดขีึน้ ผูป่้วยบางรายเป็นผูป่้วยระยะสุดท้าย ไม่จ�าเป็นต้องอยูโ่รงพยาบาล

จนถึงวาระสุดท้าย อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่คนไข้และญาติ ตลอด

ถึงเปิดพื้นที่ห้องพักคนไข้และวัสดุอุปกรณ์ให้คนไข้คนอื่นๆที่มีความจ�าเป็น

ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ อีกทั้งแพทย์เองก็จะได้มีเวลาดูแลคนป่วยคนอื่นๆ ได้

ในกรณทีีค่นป่วยระยะสดุท้ายหรอืคนป่วยทีม่อีาการดขีึน้กลบัไปบ้านตัวเอง 

เพื่อพักฟื้นนั้น เป็นการท�าให้ผู้ป่วยมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางญาติมิตร 

เป็นการได้อยู่ร่วมกนัของคนในครอบครวั ซึง่เป้าหมายของศนูย์ส่งเสรมิมิตร

ภาพบ�าบดัเพือ่นช่วยเพือ่น ศนูย์การแพทย์ปัญญาฯ ต้องการท�าให้เตยีงจาก

โรงพยาบาล กลับไปเป็นเตียงที่บ้านซึ่งมีแต่ความอบอุ่น เพราะอย่าลืมว่า

โรงพยาบาลส่วนใหญ่โดยเฉพาะรพ.รัฐ ห้องพักและเตียงผู้ป่วยเต็ม การ

ท�าให้ผูป่้วยและญาตมิองเหน็ศกัยภาพทีจ่ะน�าผูป่้วยกลบัไปดแูลทีบ้่านจงึมี 

ความส�าคญั แต่ทางรพ.ต้องช่วยและให้ก�าลงัใจพร้อมเป็นทีป่รกึษา ขณะนี้ 
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ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัดเพื่อนช่วยเพื่อนยังต้องการจิตอาสา ที่สนใจ

อยากช่วยงาน

 สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาล

ชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 1086 หรือ 02-502-2320

ข่าวชมรมฯ

  รศ. ชูชีพ  อ่อนโคกสูง ได้ส่งค�าอวยพรมายังชมรมผู้สูงอายุ 

หลงัปิดต้นฉบบัเดอืนมกราคมแล้ว จงึขอน�ามาลงในเดอืนนี ้ให้ได้ช่ืนใจโดย

ทั่วกัน ดังนี้

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย มาปกป้องผองภัยให้ไกลห่าง

ทุกข์โศกโรคาใดให้หายจาง   มีความสุขทุกอย่างดังตั้งใจ

ให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์   เพิ่มพูนทั้งสดชื่นแจ่มใส

ให้โชคดีมีลาภตลอดไป    ในปีใหม่ 2557 นี้เทอญ ฯ

         ชูชีพ-ประยงค์  อ่อนโคกสูง  ประพันธ์

  การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 ในวันที่ 9 มกราคม 

2557 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วม

ประชุมจ�านวน 63 คน และมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอีก 68 คน ชมรม 

ผู้สูงอายุ มศว  ขอขอบคุณ รศ. ดร. กาญจนา อินทรสุนานนท์ และ 

ครูเพลง มนัส  ปิติสานต์ ในการเสวนาที่มีบรรยากาศของความรื่นรมย์

ด้วยเสยีงเพลงและความประทบัใจในความเป็นศลิปินแห่งชาตขิองครมูนสั  

ปิติสานต์

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ขอขอบคณุ รศ. ดร. ชาญวทิย์ เทยีมบญุประเสรฐิ 

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการสังคม ที่ได้น�าผักไฮโดรโพนิกมาแจกให้
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ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้รับกันโดยทั่วหน้า

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ท�าบุญวันเกิดชมรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น ณ ห้องจัดเลี้ยง  อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 39 คน นิมนต์พระวัดมักกะสัน 9 รูป ได้รับเงิน

ท�าบุญ จ�านวน 8,900 บาท ชมรมฯ ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน 

  ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นผู้แทน ถวายภัตตาหารเช้าแด่

พระภกิษสุงฆ์และสามเณรทีเ่ข้าโครงการอบรมก่อนสอบบาล ีประโยค ป.ธ.

6-7-8-9 ณ วัดสามพระยา เป็นเงิน 2,000 บาท และคณะกรรมการ

บรหิารชมรมร่วมถวายขนมเบ้ืองอีก 1,000 บาท ถวายวดัเพิม่เติมอกี 1,000 

บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 07.30 น.  ขออนุโมทนาบุญ

ร่วมกัน ณ โอกาสนี้

  คุณพรสนอง แตงไทย เป็นตวัแทน คณะกรรมการบรหิารชมรม

และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 6,000 บาทในการร่วมท�าบุญสร้างพระใหญ่ 

ณ วัดดอยแดง  จังหวัดล�าพูน ขออนุุโมทนาบุญร่วมกันมา ณ โอกาสนี้

  ขอเชญิสมาชกิ และผูส้นใจ เข้าร่วมอบรม การใช้สงัคมออนไลน์

เพื่อการสื่อสาร (เบื้องต้น) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 

ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นการใช้งาน ค่าลงทะเบยีน 200 

บาท ตดิต่อ คณุบญุสม เล้าพนูพทิยะ โทร. 086-983-3973 หรอื นางสาว 

อุมาพร นาคะวัจนะ โทร 086-024-1116
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. รศ. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา  1,000  บาท

 2. รศ. เชียรศรี วิวิธสิร ิ    1,000 บาท

 3. อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล    1,000  บาท

 4. รศ. วรรณี  โสมประยูร    1,000  บาท

 5. อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์    1,000  บาท

 6. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  1,000  บาท

 7. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์    1,000  บาท

 8. อ. สมทรง  วิเชียร      1,000  บาท

 9. ผศ. ยืน  ปาระเคน     1,000  บาท

 10. อ. นฤมล  เกตุปมา    1,000  บาท

 11. อ. พิศวง  มหาขันธ์    1,000  บาท

 12. ผศ. ศรี  ประจิมนอก    1,000  บาท

 13. รศ. บังอร  พานทอง    1,000  บาท

 14. อ. สุนทรี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1,000  บาท

 15. อ. สุชา  ณ พัทลุง     1,000  บาท

 16. ผศ. ระวิวรรณ  พันธ์พานิช   1,000  บาท

 17. ศ. ดร. สมพร  บัวทอง    1,000  บาท

 18. ผศ. อุไร  บัวทอง      1,000  บาท

 19. ผศ. ขจร  สุขรังสรรค์    1,000  บาท

 20. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์    1,000  บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

 ขอมอบพร  พร้อมมาลัย  ในวันเกิด  สิ่งประเสริฐ  ทรงศักดิ์สิทธิ์  สฤษดิ์สม
อ�านวยชัย  ให้ประสบ  สุขรื่นรมย์   สินอุดม  สุขภาพ  พูนพลัง
ให้อายุ  ยืนยาวนาน  สราญสุข   สิ้นโศกทุกข์  โรคภัย  ดั่งใจหวัง
มวลมิ่งมิตร  แห่ห้อม  เป็นก�าลัง   กายจิตตั้ง  ในธรรมา  ศรัทธาเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. รศ. ดร.สกล พงศกร   2. คุณศรียา สุดสาย

3. อ. ทรงศรี เฮงสุนทร   4. อ. ประยูร  สะสม

5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์  6. อ. วรดี สิรพิทูร

7. ผศ. ดวงแข ค�าเพิ่มพูล  8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช

9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา 10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน

11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข   12. อ. มารศรี ตันติวงศ์

13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ  14. อ. ประยูร สะสม

15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 16. อ. น�้าทิพย์ มากชู



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 7

17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล  18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์  20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร

21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล

23. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์  24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง

25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ  26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย

27. คุณศศิน ปิณฑะดิษ   28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล

29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ    30. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

31. คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ  32. ผศ. ทัศนีย์ ศิวายพราหมณ์

33. รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่  34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์

35. อ. สมบัติ เทศน้อย   36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี

37. ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช  38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์

39. ดร. สุวพร เซ็มเฮง   40. อ. ชมภร กมลสุทธิ

41. คุณมานิต ศรยุทธเสนี  42. คุณบรรจง แสงทอง

43. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ  44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ

45. ศ. ดร. ส�าเริง บุญเรืองรัตน์ 46. ผศ. พัชรา สุทธิส�าแดง

47. ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์    48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา

49. ผศ. องอาจ จิยะจันทน์  50. ผศ. วิรัช วิหครัตน์

51. รศ. ดร. อารี พันธ์มณี  52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย

53. รศ. ประณต เค้าฉิม   54. ผศ. วัลลดา สุขมาก

55. ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง   56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ

57. ผศ.ดร.พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง  58. รศ. ดร. พรสุข  หุ่นนิรันดร์

59. ผศ. ร.ท. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง  60. คุณสังเวียน  รอดกร
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บอกเล่าเก้าสิบ : มาฆบูชา

อ. นิภา  บุรทัต 
1

 วันมาฆบูชา : เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาท

ปาติโมกข์ ตรงกับวันข้ึน 15 ค�่า เดือน 3 ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 14  

กุมภาพันธ์ 2557 โอวาทที่พุทธองค์ทรงแสดง คือ :-

   สพฺพปาปสฺส  อกรณ� กุสลสฺสูปสมฺปทา

   สจิตฺตปริโยทปน�  เอต�  พุทฺธาน  สาสน�

 ความหมายในภาษาไทย  แปลความได้ดังนี้

   การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง

   การท�าความดีให้ถึงพร้อม

   การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส

   นั่นเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า

(ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙-๔๐)

 1  อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดไผ่เงิน  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
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 ในเรื่องเดียวกันน้ี คุณครูน�ามาถามนักเรียนในปัจจุบัน นักเรียน

ต่างตอบว่าเป็นวันแห่งความรัก ซึ่งเป็นวันส�าคัญของชาวตะวันตก แล้ว

วันมาฆบูชาของไทยเรานักเรียนรู้จักไหม? ค�าถามและค�าตอบเกี่ยวกับ 

วันมาฆบูชา มีดังนี้

    ถามเด็กว่า พรุ่งนี้นั้น    ส�าคัญไหม

    เด็กตอบได้ พร้อมกัน  ด้วยหรรษา

    พรุ่งนี้วัน  แห่งความรัก   ชักน�ามา

    คือวัน   “วาเลนไทม์” ใช่ไหมครู

  แล้ว “มาฆะ บูชา” เล่า     เอาไปไหน

  วันที่ไทย   ควรได้ยิน   ให้ชินหู

  พุทธศาสน์    ยืนยาวไหม  ไทยคิดดู

  อยู่ที่หนู     ครูบอกให้   ตั้งใจฟัง

    จาตุรงค     สันนิบาต  ประหลาดยิ่ง

    มหัศจรรย์ สี่สิ่ง    แต่หนหลัง

    หนึ่งภิกษุ     นับพัน   รวมพลัง        

    สองรวมทั้ง เป็นเอหิภิกขุ  อุปปสัมปทา

  สามภิกษุ    เหล่านั้น    เป็นอรหันต์

  สี่พระจันทร์  พราวพร่าง  กระจ่างหล้า

  เรียกวันนี้    ว่าวัน    มาฆบูชา

  วันส�าคัญ   ทางศาสนา  ของคนไทย
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ป่าชายเลนปราณบุรี โรงแรมห้าดาวริมอ่าวไทย
2

 ข้อมลูต่อไปนีเ้ป็นข้อมลูของผูเ้ขยีนซึง่มากด้วยจนิตนาการเชิงวชิาการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเน้นสาขาชีววิทยา และนิเวศวิทยา ที่น่า

สนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสารสนเทศที่พรรณนาเชิญชวนแขกพิเศษให้

จองการใช้บรกิารของโรงแรมห้าดาวแบบครบวงจร ณ ป่าชายเลนปราณบรุี 

(The Pranburi Mangrove Hotel Special Guests List) จึงน�าเสนอ

ให้สมาชิกอ่านกันเพื่อความเพลิดเพลิน  ดังปรากฏในรายนามแขกพิเศษ

หลายคณะที่จองใช้บริการ  ดังต่อไปนี้

ประเภทพักชั่วคราวไม่ค้างคืน

 โดยขอใชบ้รกิารภตัตาคารและสถานบนัเทงิเฉพาะชว่งน�้าขึน้ (High 

Water) เท่านั้น  ได้แก่

 1. คณะคุณปลา  จองเป็นคณะใหญ่ เนื่องจากรวบรวมกันมาจาก

ถิ่นต่างๆทั่วทั้งอ่าวไทยถึง 82 ชนิด  ส่วนใหญ่ใช้พาหนะครีบพุ้ยน�้าผ่าน

แพรกแวะเข้ามาใช้บรกิารในภตัตาคาร อาท ิกะพงขาว (Lates calcarifer) 

กะพงแดงสีเลือด (Lujanus argentima-culatus)  นวลจันทร์ทะเล 

(Chanos chanos)  กระบอก (Mugil borneenis) ดุกทะเล (Plotosus 

canius) กดทะเล (Arius sagor) ไส้ตัน (Stolephorus indicus)  และ

กะตักขาว (Clupeoides lile)

 2. คณะคณุกุง้ จ�านวน 12 ชนดิ แจ้งว่าขอใช้บรกิารภตัตาคารชัน้ล่าง 

(บรเิวณหน้าดนิ) ในช่วงน�า้ขึน้เช่นเดยีวกนั คณะคณุกุง้ ประกอบด้วย กุง้ขาว 

 2  ข้อมูลนี้ได้รับจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ�าปี 2556 ของชมรม

ผู้สูงอายุ มศว  เมื่อได้ไปร่วมท�ากิจกรรมปล่อยปู และปลูกต้นไม้ริมชายทะเลปราณ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันอังคารที่ 3  พฤศจิกายน  2556  
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หรือกุ้งแซบ๊วย (Penaeus indicus) กุ้งกุลาด�า (Penaeus monodon)

กุ้งกะตาด (Metapenaeus mutalus) กุ้งหัวมัน (Metapenaeus 

spinulatus) กุ้งหัวแข็งหรือกุ้งกะต่อม (Mcrobrachium equidens) และ

กุ้งฝอย (Palaemon semmelinkii) เป็นต้น

ประเภทพักประจ�า

 ขอใช้ห้องสวทีรวมใต้ดนิพร้อมแอร์คอนดชิัน่ และบรกิารอาหารม้ือค�า่

มื้อเดียวในภัตตาคารเท่านั้น  แต่เป็นเวลาหลายเดือน  

 3. คณะทัวร์เศรษฐีปูด�า (Scylla serrata Forskal) ขอใช้บริการ

พิเศษช่วงดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์ โดยจองเรือยอร์ช (ขาใบพาย) ไปวางไข่ใน

ทะเล 34 วัน

ประเภทเหมาปี 

 ขอลดค่าที่พักด้วยการอาสาก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียให้แก่ทาง

โรงแรม แขกประเภทนี้ ที่จองใช้บริการแล้วมี 2 คณะ  ได้แก่

 4. คณะคุณหอย เน่ืองจากมีทุนรอนจ�ากัดจึงขอใช้ที่พักราคาถูก

บริเวณรากโกงกางและพื้นเลน (ห้องไม่มีพัดลม) คณะนี้แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม  ได้แก่

  4.1 กลุ่มคุณหอยฝาเดียว (Univalves) ขอใช้เตียงเดี่ยว 

มี 22 ชนิด อาทิ หอยด�าหรือหอยกะทิ (Nerita birmanica) หอยขี้นก 

(Cerithidea cingulata) และหอยขี้กา (Telescopium telescopium)

  4.2 กลุ่มคุณหอยสองฝา (Bivalves) ขอใช้เตียงคู่มี 4 ชนิด 

อาทิ  หอยนางรม (Crassostrea commercialis)  และหอยแครง (Arca 

granulosa)  

 5. คณะคุณป ูขอเช่าทีพ่กัแบบกางเตน็ท์ กระจายอยูท่ัว่ไปตามพืน้เลน 
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หรอืขอผกูเปลญวนตามรากแสมและโกงกาง คณะนีม้ ี29 ชนดิ อาท ิปแูสม 

(Sesamar mederi) ปูก้ามดาบ หรือปูผู้แทน (Uca vocans) 

 ... ห้องพักเต็มหมดแล้ว  ผู้ที่ต้องการส�ารองห้องพักในปีหน้า  โปรด

ติดต่อเคาน์เตอร์ป่าเลนเฉพาะน�้าขึ้นนะครับ/นะคะ แต่ถ้าเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจเมื่อไร ... ไม่มีคณะคุณกุ้งหอยปูปลามาพัก โรงแรมป่าชายเลน

ปราณบุรีก็ต้องเลิกกิจการไปเหมือนกันนะ ... ซิบอกไห่   

เพลงหวานบางขุนพรหม

ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ 
3

 คนรุ่นเก่า หรือคนนที่เกษียณอายุราชการนานแล้วอย่างพวกเรา 

บางทกีม็คีนเรยีกว่ารุน่ไดโนเสาร์ ถ้าอยากฟังเพลงกต้็องฟังเพลงเก่าๆ ส่วน

ใหญ่ก็จะเป็นเพลงของสุนทราภรณ์ สุเทพ ชรินทร์ ฯลฯ บางท่านก็ชอบ

ฟังเพลงลูกทุ่งซึ่งมีนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับศิลปินแห่งชาติอยู่หลายคน นัก

ร้องรุ่นเก่าจะร้องเพลงอย่างชัดถ้อยชัดค�า คุณรวงทอง ทองลั่นทม เคยได้

รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นคนหน่ึง ต่างจากนักร้องรุ่นปัจจุบัน จะร้อง

เพลงไทยไม่ชัดอย่างตั้งใจ ฟังเสียงดูคล้ายหลานอ้อนยาย

 สมัยเมื่อ พวกเราเป็นวัยรุ่นเมื่อ 50 ปีมาแล้วก็ไม่เบา หลายคนชอบ

ร้องเพลงสากล (ฝรัง่) ทัง้ๆทีส่อบตกภาษาองักฤษ แต่ร้องเพลงฝรัง่คล่องปรือ๋ 

สุม้เสยีงส�าเนยีงท�านองฟังคล้ายอีเหยีย่วด่าลูก (ส�านวนของปกรณ์ ป่ินเฉลยีว 

นักประพันธ์อาวุโส) ผมเองฟังเพลงไทยรุ่นปัจจุบันไม่ได้เลย จับเนื้อความ

 3  ข้าราชการบ�านาญ   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

มศว
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ไม่ได้ บางทีก็ฟังไปตั้งนานแล้วถึงรู้ว่านี่ร้องเพลงไทยนี่หว่า อย่างไรก็ตาม

ผมก็ไม่ต่อต้านหรือต�าหนิติเตียน เพราะเสียงเพลงและดนตรีเป็นความสุข

ที่บริสุทธิ์ สุขใครสุขมันก็แล้วกัน

 ผมซือ้ ซดี ี(CD) มาแผ่นหนึง่ หน้าปกเขยีนว่า “เพลงหวานบางขนุพรหม” 

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเพลงเก่าแน่ อยู่ในโครงการ “รักษ์เพลงไทย” (ของ

ใครก็ไม่รู้) ขับร้องโดยศิลปินตัวจริง จากทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งคน

รุ่นเรารู้จักกันดี เช่น ก�าธร สุวรรณปิยะศิริ นันทวัน เมฆใหญ่ สุพรรณี 

ปิยสริานนท์ ทีเ่อ่ยนามมาทัง้หมดนัน้ ส่วนใหญ่เป็นนกัแสดง แต่กร้็องเพลง

ได้เพราะมาก มีทั้งหมด 12 เพลง ผมจะเขียนเรียงล�าดับเพลงพร้อมทั้ง

บอกชื่อนักร้อง ผู้แต่งค�าร้อง และท�านอง รวมทั้งเนื้อเพลงตอนต้นเป็น

ตัวอย่างให้ทราบ ดังนี้

 ค�่าแล้วในฤดูหนาว : นักร้อง ชรินทร์ นันทนาคร ค�าร้อง/ท�านอง 

ล้วน ควันธรรม

 ส�าหรับเพลงนี้ ผมขอลงเต็มเนื้อเพลง เพราะมีประวัติการแต่งเพลง

ที่น่าสนใจ รวมทั้งประวัติบางตอนที่น่าตื่นเต้นของนักร้อง คือ คุณชรินทร์ 

มาเล่าให้ฟังอีกด้วย

 ค�่าแล้วในฤดูหนาว นักร้อง ชรินทร์ นันทนาคร ค�าร้อง/ท�านอง 

ล้วน ควันธรรม วิชัย  ปุญญะยันต์

 พอย่างเข้าเขตหน้าหนาว ลมหนาวกโ็ชยพดักระหน�า่ สายลมเอือ่ยมา

ในเวลาค�่า ฮึม ... ฉ�่าชื่นกว่าทุกวัน น�้าค้างพร่างพรมลมเย็นร�าเพย หนาว

โอ้อกเอยหนาวจนสั่น เสียงเรไรร้องก้องสนั่น ฮึม ... ท�าให้ฉันเป็นสุขใจ 

เสียงเพลงค�่าแล้ว ... ค�่าแล้ว ดังแว่วมาแต่ไกล นี่ใครหนอใคร ฮึม ... ช่าง

ประดิษฐ์คิดเพลงค�่า ค�่า หนาวลมยิ่งท�าให้ใจคะนึง คิดถึงแต่รักที่หวานฉ�่า 
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หารักอื่นใดไหนจะหวานล�้า ฮึม ... ฉ�่าเท่ารักเราไม่มี สวนลุมพินีถิ่นที่เคย

ไป เขาดินถิ่นใกล้ก่อนนี้เคยชื่น เดี๋ยวนี้ผ่านไปเห็นแล้วขมขื่น ฮึม ... ไม่

ชวนชื่นเหมือนก่อนนั้น นภาสะอาดดูงามสดใส ฉันรักจากใจสะอาดนะนั่น 

หนาวลมเยือกเย็นนั้นท�าให้สั่น ฮึม ... จิตใจฉันเลื่อนลอยไป เสียงเพลงค�่า

แล้ว ... ค�่าแล้ว ... ค�่าแล้ว ดังแว่วมาแต่ไกล ติดเตือนหัวใจ ฮึม ... ให้

คิดถึงยามค�่า ค�่า คิดถึงร่วมทางเคยเที่ยวด้วยกัน ทุกคืนก่อนนั้นหว่านชื่น

ฉ�่า ทุกที่ที่ไปฝังใจยังจ�า ฮึม ... ไม่ลืมค�าที่ฝากกัน

 เมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว ผมได้ดูรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่มีการ

สัมภาษณ์ คุณชรินทร์ นันทนาคร ซึ่งก�าลังเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเกี่ยวกับ

งานและประวัติชีวิตของคุณชรินทร์เอง คุณชรินทร์ เล่าว่า เพลงค�่าแล้วใน

ฤดูหนาว ซึ่งคุณล้วน ควันธรรม เป็นผู้แต่งให้ร้องนั้น เกิดขึ้นในสวนลุมพินี 

คือ ตอนค�่าวันคุณล้วนไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ในสวนลุมพินี ซึ่งก�าลัง

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพอดี ขณะที่ก�าลังรับประทานอาหารอยู่นั้น ก็มีลมหนาว

พดักระโชกมาเป็นระยะๆ ตรงนีจ้งึเป็นทีม่าของเนือ้เพลงตอนแรกทีว่่า “พอ

ย่างเข้าเขตหน้าหนาว ลมหนาวก็โชยพัดกระหน�่า ...” มีเนื้อเพลงอยู่ตอน

หนึ่งที่บอกว่า “เสียงเพลงค�่าแล้ว ... ค�่าแล้ว ดังแว่วมาแต่ไกล” แสดงว่า

คณุล้วนคงจะได้ยินเพลงนี ้“ค�า่แล้ว” จะมเีนือ้ร้องและท�านองเป็นฉนัใดนัน้ 

ผมเองก็ไม่เคยได้ยิน คิดว่าคนที่เคยได้ยินเพลงนี้ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 80 

ปี หรือถ้าท่านใดมีเนื้อเพลงนี้อยู่ก็เขียนมาบอกกันบ้างก็ดี เนื้อเพลงตอนที่

ว่า “สวนลุมพินีถิ่นที่เคยไป เขาดินถิ่นใกล้ก่อนนี้เคยชื่น เดี๋ยวนี้ผ่านไปเห็น

แล้วขมขื่น ... ไม่ชวนชื่นเหมือนก่อนนั้น ...” แสดงว่าทั้งสวนลุมและเขาดิน

ช่วงเวลาที่ไปเห็นตอนหลังนั้นคงจะไม่สะอาดนัก

 เพลงค�่าแล้วในฤดูหนาว เป็นเพลงอมตะของคุณชรินทร์เพลงหนึ่ง 
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คุณชรินทร์เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงรุ่นเดียวกับคุณสุเทพ วงศ์ก�าแหง และ

ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้ง 2 ท่าน ความมีชื่อเสียงก็ท�าให้

เป็นคนมีเสน่ห์ มีสาวๆอยากจะมาเป็นแฟนด้วยเหมือนกันทุกยุคทุกสมัย 

คุณชรินทร์ เล่าว่า เขารักอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง (คนรุ่นเรารู้จักดี) แต่คุณ

พ่อไม่ปลื้ม เพราะนักร้องสมัยก่อนนั้นจน คุณชรินทร์ จึงตัดสินใจใช้สูตร

เพลงลูกทุ่ง “รักพี่จงหนีพ่อ”

 คุณชรินทร์พาคนรักขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่ แต่ถูกต�ารวจสกัดจับได้ที่

ล�าปาง ต้องติดตะรางอยู่สองคืน จึงมีคนช่วยประกันตัวออกมา และ

รอดพ้นคดีในที่สุด ศิลปินเป็นคนของประชาชน ผมจ�ามาจากที่คุณชรินทร์

ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้อ่านกันสนุกๆ ขอเชิญรู้จักเพลงต่อไปครับ 

 กุหลาบร่วง นักร้อง อรวี สัจจานนท์ ค�าร้อง/ท�านอง พรานบูรพ์

 สายลมหวนทวนไป ใจของเราหายวาบ กลบีกหุลาบเจ้าเอ๋ยนะ ก่อน

เคยมกีลิน่หอม ยัว่ย้อมอารมณ์ สายลมเชยเคยได้ดม ช่ืนอารมณ์เพยีงช่ัวคนื 

 ดอกนกยงู นกัร้อง อรว ีสจัจานนท์ ค�าร้อง/ท�านอง ล้วน ควนัธรรม 

 เพลงนี้เกี่ยวกับธรรมชาติของดอกนกยูง แต่ท�านองเพลงโบราณสุดๆ 

น่าจะเป็นเพลงที่ร้องยากเพลงหนึ่ง นักร้องปัจจุบันถ้าร้องเพลงนี้ได้ต้อง

ถือว่าเก่ง

 นัดพบ นักร้อง สุพรรณี ปิยสิรานนท์ ค�าร้อง/ท�านอง เพชรรัตน์

 ถ้าเราจะนดัพบ กนั เมือ่ตะวนัลบัไม้ ฉนัไม่หลอกจะบอกให้ อย่าเอ็ด

ไปซิจงฟัง ฟังสิ ฟังสักนิด แล้วอย่าคิดว่าฉันสอน ว่าฉันสั่ง ฟังสิฟัง ฟังกัน

เล่นเพลินเพลิน ...

 อยากจะรกัสกัครัง้ นกัร้อง อรว ีสจัจานนท์ ค�าร้อง/ท�านอง พรานบรูพ์

 อยากจะรักสักครั้ง แต่หายังไม่ได้ ไม่รู้จะหา ไม่รู้จะหาที่ไหน ให้ชื่น
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ใจ ชื่นอก เอาไว้พร�่า เอาไว้พรอด เอาไว้กก หยิบยกรักวาง ไว้หว่างดวงใจ

 พี่รักเจ้าสาว นักร้อง ชรินทร์ นันทนาคร และ อรวี สัจจานนท์ 

ค�าร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ท�านอง สง่า อารัมภีร ... 

 (ชรนิทร์) โอ้ว่าดกึ ว่าดืน่ กลางคนืค�า่ ขวญัใจของพีเ่อย โอ้ว่าดกึ ว่าดืน่ 

กลางคืนเคย โอ้อกพี่นี้เอ่ย เคยแนบแอบนวล พี่รักเจ้าสาว (อรวี) ฮือ ... 

แม่คณุเอย๋ เฝ้าป่ันป่วน หลงเพ้อคร�า่ครวญ หลงเพ้อคร�า่ครวญ ชวนเชย ...

 ปิ่นทอง นักร้อง อรวี สัจจานนท์ ค�าร้อง พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ท�านอง สง่า อารัมภีร 

 ปิ่นทองของรัก ฮือ ... ปลดจากเกศเกล้า ให้แทนตัวเรา ฮือ ...  

ผู้เจ้าของ ไว้เป็นพยานรัก ท่ีต้องหักใจหมอง ว่าเราสอง ขอปองสวาท  

ไม่คลาดคลาย ทองเนื้อแท้นพคุณ อดุลย์ค่า ถึงแม้ว่าจะตกตม จนจมหาย 

ทองเนื้อแท้ย่อมไม่กลาย คลายสีสลาย เป็นความหมาย ว่ารักข้า ชั่วฟ้า 

ดินเอย

 ผมชอบเพลงนีม้าก เน้ือร้องสะอาดสะอ้าน ท�านองกร้็องง่าย เนือ้เพลง 

ไม่ยาว จึงลงไว้ให้เต็ม

 ขึ้นพลับพลา นักร้อง นฤพนธ์ ดุริยพันธุ ์ ค�าร้อง วิจิตรมาตรา 

ท�านอง เพลงไทยเดิม ...

 สีสดสวยทรงงามเมื่อยามเห็น ใครจะเว้นเด็ดได้กุหลาบหอม 

ถึงหนามยอกเนื้อยับก็จ�ายอม ขอให้เด็ดดอกดอมให้ช่ืนแด อันกลิ่นหอม

ดอกเหี่ยวเดี๋ยวก็หาย แต่ทิ้งรอยหนามร้ายกลายเป็นแผล ถึงกระนั้น ฉันก็

ไม่อาลัยแล ด้วยจิตแน่ ในกุหลาบเหลือหลายเอย

 คุณ นฤพนธ์ เป็นนักร้องเพลงไทยเดิมที่มีชื่อเสียง เสียงหนุ่ม เพลง

นี้พิเศษตรงที่ใช้ท�านองเพลงไทยเดิมแต่ใส่จังหวะแทงโก้ จึงฟังดูเพราะไป
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อีกแบบหนึ่ง เพลงเขมรไทยโยคในจังหวะแทงโก้ก็มี

 กล้วยไม้ นักร้อง อารีย์ นักดนตรี ค�าร้อง/ท�านอง พรานบูรพ์ ...

 เพลงนี้ร้องกันหลายคน คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล ก็ร้องได้เพราะไม่

แพ้กัน

 ขวญัของเรยีม นักร้อง นันทวัน เมฆใหญ่ ค�าร้อง/ท�านอง พรานบรูพ์ 

 เรยีมเหลอืทนแล้วน่ัน ขวัญ ของเรยีม หวนคดิผดิแล้วขมขืน่ ฝืนใจเจยีม 

เคยโลมเรียม เลียบฝั่ง ยังจ�า ...

 คุณนันทวรรณ แสดงเป็นนางเอกในละครโทรทัศน์ ขาว - ด�า คู่กับ 

คุณก�าธร สุวรรณปิยะ ในสมัยนั้น

 เคยีงเรยีม นักร้อง ก�าธร สุวรรณปิยะศริ ิค�าร้อง/ท�านอง พรานบรูพ์

 เลียบฝั่งคลอง มองละเมาะหมู่ไม้ สายน�้าไหล เหนี่ยวโน้มใจ 

ให้หน้าเพลินมอง มองขอบฟ้าครอบทุ่งทิว และรุ้งแดงส่อง ลมพัดต้อง 

ยอดโย้ โอนเอน ...

 เกวียนรัก นักร้อง ก�าธร สุวรรณปิยะศิร ิและ นันทวัน เมฆใหญ่ 

ค�าร้อง/ท�านอง สง่า อารัมภีร ...

 นันทวัน : โอ้ละหนอชีวิตคนร�่าวนเวียน

 ก�าธร : ดุจกับวงล้อเกวียนทุกคนไป

 นันทวัน : เมื่อมีรักก็มีร้าย

 ก�าธร : ต่างสองเราต่างกว่าใครไป

 ซีดี แผ่นนี้ ผลิตเมื่อปี 2552 ราคาตามหน้าปก 155 บาท น่าจะมี

วางขายตามร้านขาย ซดี ีทีใ่หญ่ๆหน่อย เพราะเพลงประเภทนีว้ยัรุน่ไม่ฟัง 

มีนักร้องหลายคนร้องเพลงเหล่านี้ มีกระจัดกระจายตามแผ่น ซีดี ทั่วไป 

บางทานอาจจะมีอยู่บ้างแล้วก็ได้  
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 มหัศจรรย์! ล้างพิษมายาวิทยา-ไสยศาสตร ์4

 ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วไปมีความสนใจในการรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้เกิดเป็นธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

อย่างแพร่หลายเป็นเงาตามตัว

 การบริการแบบหนึ่งที่พบได ้บ ่อยคือ “การล ้างพิษ”. . .ด ้วย

โปรแกรมต่างๆ รวมทั้งกระแสล่าสุดคือ “การดื่มน�้าที่มีฤทธิ์เป็นด่าง” 

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้ว กงัสดาลอ�าไพ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยั

มหิดล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์ปฏิบัติ

การโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ทรรศนะว่า

 โดยปกติร่างกายของเราได้รับสารพิษจากแหล่งต่างๆมากมาย ไม่ว่า

จะเป็นอาหารท่ีกนิ น�า้ทีด่ืม่ และอากาศทีเ่ราหายใจ ขึน้กบัว่าสถานทีไ่ด้รบั

นัน้อยูท่ีใ่ด เช่น กรณขีองอากาศนัน้ ถ้าเราอยูใ่นบรเิวณทีม่กีารจราจรคบัคัง่

ของกรุงเทพมหานคร เรามีโอกาสท่ีจะได้รับสารพิษหลายอย่างมากกว่า

การที่เราอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศน้อยกว่า การที่สารพิษจะก่อให้เกิด

อันตรายกับร่างกายได้นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่ได้รับว่ามาก

หรือน้อยเพียงใด รวมทั้งความถี่ที่ได้รับในแต่ละวัน

 หลายครั้งที่นักพิษวิทยาพบว่า สารก่อมะเร็งปริมาณน้อยๆท�าหน้าที่

เป็นสารต้านมะเร็งเองโดยไปกระตุ้นระบบท�าลายสารก่อมะเร็งให้แข็งแรง

ขึ้น เช่น เครื่องเทศที่เราใช้ในการปรุงอาหาร มีการศึกษาพบว่า ปริมาณ

ที่ใช้ในการปรุงอาหารตามปกตินั้นมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง

 4  ไทยรัฐฉบับพิมพ ์24 สิงหาคม 2556
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 แต่เมื่อท�าการศึกษาให้ลึกลงไปกลับพบว่า...องค์ประกอบหลายชนิด

ในเครื่องเทศเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อให้สัตว์ทดลองในปริมาณสูง

 ส�าหรับความถี่ของการได้รับสารพิษก็เป็นเรื่องส�าคัญมาก เพราะถ้า

สารพษิขนาดทีไ่ม่ได้ท�าให้เกดิพษิเฉยีบพลนัเข้าสู่ร่างกายไม่บ่อยนกั ร่างกาย

มกัท�าลายสารพษินัน้ทิง้ได้ เนือ่งจากการออกฤทธิข์องสารพษิเกอืบทกุชนดิ

ต้องอาศัยความเข้มข้นทีส่ะสมในร่างกายสูงจนถงึระดบัหนึง่...ภาษาวชิาการ

ใช้ค�าว่า “Threshold”

 อวยัวะหลกัในการท�าลายสารพษิในร่างกายมนษุย์คอื ตบั ไต ปอด ฯลฯ 

ดงัน้ันถ้าใครมอีวยัวะเหล่านีไ้ม่แขง็แรง การออกฤทธิข์องสารพษิกจ็ะเป็นไป 

ได้ง่ายกว่าคนที่มีอวัยวะเหล่านี้แข็งแรง

 ที่ส�าคัญความอ่อนแอของบางระบบในร่างกาย อาจส่งเสริมให้สาร

พิษออกฤทธิ์ได้มากกว่าเดิมด้วย เช่น ระบบภูมิต้านทานของแต่ละบุคคล

ซึ่งข้ึนกับการบริโภคอาหารว่า...สมดุลตามที่ร่างกายต้องการหรือไม่ จาก

ปัจจัยหลายประการที่กล่าวมา ท�าให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถด้าน

จิตวิทยาสูง น�าเอาประเด็นเหล่านี้มาเสนอให้ลูกค้ารับบริการล้างพิษ โดย

ไม่ทราบว่าตนเองนั้นอันที่จริงมีสารพิษชนิดใดในตัวและมีปริมาณเท่าไร

 นอกจากนี้ยังใช้ มายาวิทยา-ไสยศาสตร์ เจาะเลือดหนึ่งหยดส่อง

กล้องหรือเข้าเครื่องโม้ว่าสุขภาพเม็ดเลือดแดงไม่ดีเพราะมีสารพิษ และ

ร่างกายขาดสารต้านอนุมูลอิสระและอื่นๆอีกมากมาย

 “ทฤษฎีของสารต้านอนุมูลอิสระ”...ขณะนี้ถือเป็นเรื่องล้าสมัย

 ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาไม่ต�่ากว่า 68 รายงานในมนุษย์กลับพบ

ว่า สารต้านอนุมูลอิสระ เบต้า แคโรทีน (beta-carotene) วิตามิน A 

และ E นอกจากไม่ช่วยให้อายุยืนกลับตายเรว็...การศกึษาในคนสบูบหุรีจ่ดั 
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ประชากรศึกษา 18,000 คน ว่า...เบต้า แคโรทีน และเรตินอล (retinol) 

จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งหรือไม่...กลับพบว่ามีมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 28% 

และเสยีชวีติเพิม่ขึน้ 17% และความเสีย่งชดัขึน้หลงัใช้สารต้านอนมุลูอสิระ

เหล่านีไ้ป 18 เดอืน หลกัฐานพสิจูน์ชดัว่าอนมุลูอสิระอาจเป็นเรือ่งเชยในปี 

2556 นี้โดยใช้หนอนตัวกลม (Caenorhabditis elegans) ซึ่งปรับเปลี่ยน

พนัธกุรรมให้ไม่สามารถก�าจดัอนมุลูอสิระได้และควรจะตายเรว็แต่ปรากฏ

ว่าหนอนเหล่านี้กลับอายุยืนด้วยซ�้า

 ตามหลักวิชาการกระบวนการลดความเป็นพิษของสารพิษทั้งหลาย

หรือที่เรียกว่า... ดีทอกซ์ (Detoxification) มักอาศัยเอนไซม์สองระบบ

คือ การกระตุ้นให้สารพิษ (ที่สามารถเข้าสู่ระบบการหมุนเวียนต่างๆ

ของร่างกาย) มีความสามารถในการละลายน�้าสูงขึ้นจากเดิมด้วยการ

ออกซเิดชัน จากนัน้จะมกีระบวนการเชือ่มต่อ (Conjugation) ของสารพษิ 

ที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วกับสารที่มีความสามารถในการละลายน�้าสูงเช่น 

น�้าตาลกลูโคส กรดอะมิโนบางชนิด หรือสารชีวเคมีอื่นๆในร่างกาย จน

ได้สารประกอบสุดท้ายที่ละลายน�้าได้ดีและถูกขับออกจากร่างกายทาง

ปัสสาวะ อุจจาระ และ/หรือ...เหงื่อ ตามความเหมาะสม

 กระบวนการดงักล่าวนีส้ามารถกระตุน้ให้ท�างานสงูขึน้ได้ด้วยสารเคมี

ธรรมชาติที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินกันตามธรรมดาทุกวัน โดยส่วนใหญ่อยู่

ในหมู่ผักและผลไม้ซึ่งรวมถึงสมนุไพรและเครื่องเทศต่างๆ ส�าหรับการล้าง

พิษส่วนใหญ่ซึ่งมีการโฆษณา แท้จริงแล้วยังหาข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์

มาสนับสนุนไม่ได้เลยว่าได้ผลหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นการล้างพิษที่เน้นเพียง

เพือ่ก�าจดัของเก่าในล�าไส้ใหญ่ออกมาด้วยวธิกีารใดๆกต็าม แต่ผลทีไ่ด้เป็น

เพียงชั่วคราว ถ้าไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการกินอาหารในระยะยาว
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 ประเด็นส�าคัญที่ต้องค�านึงขณะนี้คือ ผักผลไม้ธรรมชาติที่ต้องไม่คั้น

เอาแต่น�้า แต่ต้องกินทั้งกากใยคือตัวล้างพิษตับ พิษในร่างกายทั้งหมด 

ยืนยันจากรายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายว่าช่วยชีวิตยืนยาว 

สุขภาพดีไม่เป็นโรคต่างๆ ทั้งหัวใจ สมอง มะเร็ง อัลไซเมอร์ และอื่นๆอีก

มากมาย

 ทั้งนี้ อาจเกี่ยวทั้งสารที่มีประโยชน์มากมายในผัก ผลไม้ธรรมชาติ

รวมกากใย ที่ส�าคัญคือกากใยและสารประโยชน์เหล่านี้จะปรับให้ภายใน

ล�าไส้มีจุลินทรีย์ชนิดดี ไม่ไปสกัดสารพิษจากอาหารชนิดอื่นๆที่กินเข้าไป

 ซึง่ส่งผลร้ายต่อร่างกายทกุอวยัวะ และขณะนีอ้าจเป็นไปได้ทีจุ่ลนิทรย์ี

ชนิดดีเหล่านี้สร้างของดีต่อร่างกายอีกทางหนึ่ง การดีทอกซ์ล�าไส้แม้ว่าจะ

ช่วยเรื่องท้องผูกแต่อาจมีผลล้างจุลินทรีย์ชนิดดีทิ้งไปด้วย และไม่มีใคร

ทราบไดว่้าจะท�าใหผ้ลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการกนิผกัผลไม้และกากใยลดลง

หรือไม่

 ในเรื่องของการดื่มน�้าด่าง ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการลดพิษหรือ

ต้านมะเร็งนั้น ยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน เพราะโดยปกติ

สภาวะในเลือดหรือเซลล์บางอวัยวะต้องมีค่าความเป็นกรดด่างราว 7.4 

เป็นด่างเล็กน้อย...เนื่องจากการท�างานของระบบต่างๆ เช่น น�้าย่อยหรือ

เอนไซม์ ต้องการสภาวะนี้

 วธิกีารปรบันัน้ร่างกายเรามรีะบบทีอ่าศยัองค์ประกอบในน�า้เลอืดหรอื

เซลล์เอง โดยได้มาจากอาหารหรอืจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย 

เพื่อให้ความเป็นกรดและด่างอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม หากสภาวะความ

เป็นกรดหรอืด่างของบางอวัยวะมากเกนิไปจะมกีารกระตุ้นการขบัสารทีเ่พิม่

ความเป็นกรดหรอืด่างทิง้ไป เพือ่ปรบัระดบัความเป็นกรดด่างของเลอืดเข้า
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สู่สภาวะปกติ

 ส�าหรับบางอวัยวะ เช่น กระเพาะอาหารนั้นต้องมีความเป็นกรดสูง

คือความเป็นกรด-ด่างที่ 1 ถึง 2 ระหว่างการเริ่มย่อยโปรตีนบางส่วน ใน

ทางตรงกันข้ามขณะที่มีการย่อยอาหารในล�าไส้เล็กนั้นจ�าเป็นต้องมีความ

เป็นกรด-ด่างถึง 8 กว่าๆ เพื่อให้น�้าย่อยในล�าไส้เล็กสามารถย่อยโปรตีน 

แป้ง และไขมันได้สมบูรณ์แบบ

 ดังนั้นความเหมาะสมของกรดด่างในร่างกายจึงต่างกันตามชนิดของ

อวัยวะ

 อาจกล่าวได้ว่า การแนะน�าให้กินอาหารหรือดื่มน�้าเพื่อปรับร่างกาย

ให้เป็นด่างนั้นไม่น่าจะเกิดประโยชน์อันใด เพราะสุดท้ายเมื่ออาหารหรือ

น�้าไปถึงอวัยวะที่ต้องเป็นกรดมันก็ต้องเป็นกรด เมือ่ไปถึงอวัยวะที่ต้องเป็น

ด่างมนักต้็องเป็นด่าง ซึง่เป็นไปตามทฤษฎทีีม่กีารเรยีนการสอนในโรงเรยีน

แพทย์และคณะวิทยาศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยที่ สกอ. รับรองคุณภาพและ

มาตรฐานทางวิชาการ

 ความจริงเกีย่วกับการล้างพษิเป็นเช่นนี.้..เชือ่ไม่เชือ่อย่างไร 

โปรดพิจารณาไตร่ตรองกันให้ดีๆ.

มหัศจรรย์! ล้างพิษ
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การล้างพิษตับ (LIVER DETOX) 5

 ตบัเป็นอวยัวะส�าคญัของร่างกาย ท�าหน้าทีค่วบคมุระบบการเผาผลาญ 

อาหารภายในร่างกาย สงัเคราะห์และหลัง่เอน็ไซม์เพือ่ช่วยในการย่อยและ

การดูดซึม (เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) เก็บสาร 

ที่ใช้ในการสร้างเฮโมโกลบิน เก็บวิตามิน A, D, E, K, แร่ธาตุ และ 

ไขมัน ควบคุมสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย และท�าหน้าที่ก�าจัดสารพิษ

ต่างๆ ที่ร่างกายได้รับ โดยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตับ มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน 

คือ เส้นเลือดแดงที่มาจากหัวใจ และเส้นเลือดด�าที่มาจากบริเวณล�าไส ้

ซึง่จะน�าสารอาหาร ตลอดจนสารพษิต่างๆ มายงัตบั ก่อนทีจ่ะไปยงัส่วนอืน่ 

ของร่างกาย

 สารพิษต่างๆ ที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน ทั้งจากการรับประทาน 

(สารกันบูด สี สารปรุงแต่ง รส และกลิ่น ยาฆ่าแมลง เชื้อรา) การสูดดม

และการซึมผ่านผิวหนังของสารพิษในสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่สารพิษที่

ร่างกายผลิตเอง จะถูกส่งไปยังตับเพื่อท�าการขจัดสารพิษ ถ้าตับท�างาน

ไม่ทัน สารพิษเหล่าน้ีก็จะถูกปล่อยสู่กระแสเลือด และตับเป็นอวัยวะที่

สามารถซ่อมแซมและฟ้ืนฟตูวัเองได้ดกีว่าอวยัวะอืน่ เมือ่เราสามารถก�าจดั

สาเหตทุีท่�าให้เกดิความเสยีหายแก่ตบัออกไปได้ และขบวนการขจดัสารพษิ 

ที่ตับ หรือการล้างพิษตับ (Liver Detoxification) ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง 

ที่จะช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น

 5  ที่มา http://www.villamedicathailand.com/service-treat-liver.html
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากการล้างพิษตับ มีหลายประการ ดังนี้

 1. ช่วยสร้างเอน็ไซม์ชนดิต่างๆ หลายชนดิในร่างกายทีช่่วยตับในการ

ก�าจัดสารพิษออกจากร่างกาย

 2. ป้องกันตับจากสารพิษ ยา สารเคมี หรือแอลกอฮอล์

 3. ช่วยให้ตับฟื้นตัวเร็วขึ้น เร่งการขับสารพิษตกค้างในร่างกาย 

 4. ปกป้องตับจากการท�าเคมีบ�าบัดในผู้ป่วยมะเร็ง

 5. เพิม่สารต้านอนุมลูอิสระ (Antioxidants) ทีช่่วยต่อต้านการท�าลาย

เซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ตับไม่ให้ถูกท�าลายจากอนุมูลอิสระ

 6. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง สามารถ 

ต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม บรรเทาความรุนแรงของหวัด หรือ

อาการภูมิแพ้

 7. ช่วยให้ร่างกายสามารถรีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ 

กลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น วิตามินซี

 8. ช่วยลดการสะสมของไขมันที่ตับ และลดการเกาะตัวของไขมัน 

ที่ผนังหลอดเลือด

 9. ช่วยป้องกนัและต่อสูก้บัโรคมะเรง็ ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ และ

คืนความสดชื่นให้กับเซลล์ทั่วร่างกาย

 10. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อในร่างกาย โดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง คอลลาเจน อิลาสติน เส้นเอ็น และความแข็งแรง

ยืดหยุ่นของหลอดเลือด
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 การล้างพิษตับเหมาะกับใคร

  การล้างพษิตบัเหมาะส�าหรบัผูท้ีม่พีฤตกิรรมการใช้ชวีติทีม่คีวามเสีย่ง 

เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจ�า และผู้ที่รับประทานอาหารไม่ถูกหลัก

อนามัย เช่น อาหารรสจัด ปิ้ง ย่าง นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้มีความเครียด

ที่พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ท�าให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และมีสารพิษค้าง

สะสม อันเป็นสาเหตุให้ตับท�างานหนัก และน�าไปสู่การเกิดโรคและภาวะ

ต่างๆ เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง ฝีในตับ โรคเบาหวาน

  

 วิธีการล้างพิษตับ

     

   แพทย์ได้จดัเตรยีมน�า้เกลอืทีจ่ะให้ทางหลอดเลอืดด�า ทีม่สีตูรผสม

พิเศษของวิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโนที่จะช่วยในการสร้างเอ็นไซม์

ชนิดต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะกลูต้าไธโอน (Glutathione) ที่ช่วยใน

การก�าจดัสารพษิออกจากร่างกาย โดยเข้าไปเปลีย่นสารพษิชนดิไม่ละลาย

ในน�้า เช่น สารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ยาบางชนิด แอลกอฮอล์ ให้เป็น

สารทีล่ะลายน�า้ได้ แล้วตบัจะขบัสารพษิจ�านวนมากออกมาผ่านล�าไส้ และ

ถกูขบัออกจากร่างกายในรปูอจุจาระ แต่จะมสีารพษิบางส่วนถกูดดูซมึกลบั

สู่กระแสเลือดและขับออกทางไต ดังนั้นในระหว่างที่ตับขจัดสารพิษนั้น ไต

ก็จะท�างานหนักมากข้ึน เน่ืองจากมีสารพิษจ�านวนมากที่จะออกจากตับ

เข้าสู่ไต ผู้ที่รับการล้างพิษตับ จึงต้องมีสภาพการท�างานของไตที่สมบูรณ ์

เพียงพอด้วย
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 เก็บของเขามาเล่าต่อ

นักวิชากวน 
6

 เราได้ยินค�าว่า “มวลความสุขรวมของชาติ” (Gross National 

Happiness) ค่อนข้างคุ้นหูแล้วโลกรู้จัก GNH เป็นครั้งแรกเมื่อพระ

ราชาธิบดี จิกมี ซิงก์เย วังชุก (รัชกาลที่ 4) กษัตริย์ผู้เปิดภูฎานสู่ยุคทัน

สมัย (เมื่อ 1972) พระองค์ใช้วลีนี้เป็นสัญญาที่จะสร้างความมั่นคงให้

แก่ประชาชนที่มีพุทธศาสนาฝังรากลึกในจิตวิญญาณและการด�ารงชีวิต 

รากฐานความเชื่อในพุทธศาสนาชี้น�าว่า การพัฒนาสังคมมนุษย์ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุนัน้ ต้องพฒันาวัตถนิุยมและจิตวิญญาณให้สนบัสนนุกนัและ

ควบคู่กันไป หลักส�าคัญของ GNH จึงครอบคลุม หลักการ 4 ประการ 

คือ

 1. การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

 2. การรักษาและยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรม

 3. การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์

 4. การเมืองการปกครองที่เข้มแข็งเป็นธรรม และโปร่งใส

 ท่ีจรงิแล้วหลกัการนีส้ามารถใช้กบัประเทศทีน่บัถอืศาสนาอืน่ได้ด้วย 

ต่อมามนีกัวจิยันานาชาตใิห้ความสนใจ และมกีารต้ังศนูย์ศกึษาภูฏานวิทยา 

ขึ้น มีการจ�าแนก และก�าหนดตัวบ่งชี้ออกเป็น 8 ข้อ เพื่อให้ชัดเจนและ

สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งได้แก่

 6  แปลและเรียบเรียง จาก Gross National Happiness From Wigipedia 

และ White, Adrian G. “A Global Projection of Subjective Well-being : A Chal-

lenge to Positive Psychology”.  University of Lancaster, 2007.
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 1. สุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ

 2. การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ และสมดุลย์ (กับชีวิต ครอบครัว 

อาชีพ)

 3. ความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน (ความสามัคคี ปรองดอง 

การสื่อสาร)

 4. ความเข้มแข็งมั่นคงทางวัฒนธรรม (ผดุงรักษาและเห็นคุณค่า 

การปฏิบัติ)

 5. การศึกษาของชาติและคนในชาติ (ตอบสนองความต้องการของ

คน-ชาติ)

 6. มาตรฐานชีวิตและความเป็นอยู่ (อยู่ดี มีสุข มีงานท�า)

 7. การเมอืงการปกครองทีด่มีปีระสทิธภิาพ (ระดบัท้องถิน่, ประเทศ, 

นานาชาติ)

 8. ความมั่ งคงและสมดุลย ์ของระบบนิ เวศน ์ (ทรัพยากร 

การคมนาคม)

 การศกึษา GNH พฒันาข้ึนเรือ่ย ๆ  มกีารทดลองทางสงัคมศาสตร์ หา

ตวับ่งชี ้วเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ ิและแปลความเป็นรปูธรรมเป็นพฤตกิรรม

มากขึ้น การวิจัยของ White (2009) ที่ศึกษาประชาชาติที่มีความสุข 178 

ประเทศนั้น ภูฏานเป็นประเทศที่มีระดับความสุขสูงเป็นอันดับ 8 และ

เป็นประเทศเดียวใน 20 อันดับแรก ที่มี (Gross Domestic Product - 

GDP) ต�่ามาก ๆ พระราชาธิบดี  จิกมี่ ซิงก์เย วังชุก ยืนยันว่า GNH มี

ความส�าคัญมากกว่า GDP และระดับมวลความสุขรวมของชาวภูฏานนั้น 

พระองค์มิได้ต้องการไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ   
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ข้อคิดเรื่อง “เสียงตามสาย” 

ผศ. สุพิน  ทองธานี 
7

 การสือ่สารทางไกลน้ัน ปัจจุบันมหีลากหลายวธิ ีแต่ผูส้งูอายทุัง้หลายมกั

นยิมใช้ทางโทรศพัท์ เพราะเราใช้เครือ่งมอืสมยัใหม่ไม่เป็น หรอืบางท่านเป็น 

แต่ไม่ค่อยถนดั ดงันัน้ เราจึงส่ือสารกนัด้วย ระบบเก่า คอื เสยีงตามสายทาง

โทรศัพท์ ผู้เขียนพึ่งจะพบว่า การสื่อสารทางโทรศัพท์นั้นอาจจะเกิดความ

ผิดพลาดด้านอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ ของไทย 

ได้ เช่น เรื่องค�าพ้องเสียง ค�าว่า อัญเชิญ กับ เชิญ ชล กับ ชน  เป็นต้น

 ณ โอกาสนี ้จงึขอยกตวัอย่างข้อผดิพลาดทีป่รากฏอยู่ใน จดหมายข่าว 

ของชมรมผู้สูงอายุฯ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2556 ในหน้า 

“ค�าอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งมีข้อ 

ผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น นั้น ผู้เขียน จึงขอแก้ไขค�าประพันธ์นั้นให้ถูกต้อง 

คือ โคลงสี่สุภาพ ความว่า :-

    อัญเชิญพระตรัย-  รัตน์ดล อรเอย

  พระแม่เมืองผองชน   คู่ไท้

  ยอบกายถวายกมล   ทุกเมื่อ ปีนา

  วันเฉลิมพระชนม์ฯ นบไหว้  แซ่ซ้องสดุดี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ. สุพิน ทองธานี (ผู้ประพันธ์)

 7  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  

มศว
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 เหตุท่ีเกิดการผิดพลาดที่ปรากฏในหนังสือ ฉบับดังกล่าว เพราะ

เราสื่อสารกันด้วย โสตภาษา มิใช่จักษุภาษา ดังนั้น เราจะต้องระวังว่า 

สื่อตีพิมพ์ จ�าเป็นต้องติดต่อกันทางจักษุภาษา โดยเฉพาะด้วยตัวหนังสือ

ของภาษานั้นๆ

อยู่พอดี … มีพอใช้ ... ใจมีสุข 

ผศ. สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา 
8

 สังคมไทยปัจจุบันนั้นสับสน  ทั่วทุกคนแข่งขันกันนักหนา

ความเปลี่ยนแปลงมีมากตลอดเวลา  ต่างไขว่คว้าแก่งแย่งและชิงดี

 ถนนกว้างทัศนวิสัยการมองแคบ ในรูปแบบค่าครองชีพที่วิ่งหนี

ข้าวของแพงก�าลังซื้อยังพอมี   ความสนุกนั้นไม่มีได้ดังใจ

 บ้านใหญ่ขึ้นครอบครัวพบกันยาก แสนล�าบากเวลาหาที่ไหน 

ปริญญามีคนละหลายใบ    ส�านึกในจิตน้อยลงตลอดกาล

 ความรู้มากเชี่ยวชาญในการคิด  มักจะผิดมีปัญหามหาศาล

ยารักษาโรคมีมากให้รับประทาน  สุขภาพทุกท่านยังเสี่ยงตาย

 กินดื่มสุขใช้จ่ายมากเหลือล้น  เสียงหัวเราะผู้คนกลับเงียบหาย

อารมณ์เสียแปรปรวนมีมากมาย  แสนเหนื่อยหน่ายชีวิตไม่ส�าราญ

 อยู่พอดีมีพอใช้ใจมีสุข   ความสนุกหาได้จากใจท่าน

จิตคุมกายมนุษย์ของส�าคัญ    ปฏิบัตินั้นมีช่องอยู่หลายทาง

 ใช้ชีวิตพอดีมีมากน้อย   ไม่ท้อถอยจิตมั่นไม่โผงผาง

จะกินอยู่หลับนอนใช้สายกลาง   วางสมาธิมั่นประคองตน

 กินนมนั้นคิดว่านั่นคือยา  และกินปลาเป็นหลักจักเกิดผล

ผักนั้นกินเสมอเถอะทุกคน    ไม้เพ้อเจ้อฝึกฝนสุขสบาย

 8  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาการแนะแนวการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 “สิบสี่ อ” ก่อสุขควรปฏิบัติ  อาหารจัดครบหมู่มีจุดหมาย

อุจจาระถูกต้องจะสบาย    สุขอนามัยถูกต้องจัดอาคาร

 อาศรมศาสนาต้องมาก่อน   หมั่นสั่งสอนสร้างสรรค์ทุกสถาน

ออมทรัพย์จ่ายพอเหมาะตลอดกาล  โอสถเหมาะสถานการณ์ชีวิตดี

 อบายมุขห่างไกลจากใจท่าน  อากาศนั้นบริสุทธิ์จะสุขขี

อุบัติเหตุระวังให้จงดี     อารมณ์นี้ไม่แปรปรวนดังใจจง

 ออกก�าลังเสมอต่อชีวิต   อารมณ์คิดเหมาะสมดังประสงค์

เอดฺส์โรคร้ายมหันตภัยจ�าต้องปลง  เจตน์จ�านงยับยั้งและตั้งใจ

 เอ๊าะเอ๊าะนั้นแปลความสัมพันธภาพ โปรดจงทราบเพื่อนสนิทมิตรสหาย

มวลมิตรแท้กัลยาณมิตรทั้งหญิงชาย  สุขสบายคบกันทุกเพศวัย

 ปฏิบัติได้ดังนี้จะมีสุข   นิรทุกข์นิรโศกโรคภัยหาย

จิตแจ่มใสเข้มแข็งทั้งร่างกาย   ถึงที่หมายร้อยปีมีสุขเทอญ 
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ข�าขัน : เกมปาเป้าลับสมอง 

ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 
9

 ถ้าเราวาดวงกลมหลายวงที่มีรัศมีต่างกัน และมีจุดศูนย์กลางร่วม

กัน  เราจะได้ภาพที่เป็นวงแหวนหลายวงวางซ้อนกัน ภาพนี้ใช้เป็นเป้าใน 

การเล่นเกมปาลูกดอก (dart) ซึ่งจะติดที่ฝาผนัง ผู้เล่นจะยืนห่างจาก

เป้าแล้วปาลูกดอกไปที่เป้า ลูกดอกท่ีปาเข้าไปอยู่ในวงแหวนก็จะได้แต้ม 

ตามแต่จะตกลงกนั แต่วงนอกสดุจะมแีต้มน้อย วงในสดุ (ยากทีส่ดุ) จะได้ 

แต้มมากที่สุดเป้าที่จะเล่นครั้งนี้จะมีวงแหวนทั้งหมดแปดวง และก�าหนด

แต้มจากวงนอกสุดไปวงในสุดดังนี้   2  4  6  10  20  40  50  100

 วันนี้มีผู้เล่นสามคนคือ รุ่งโรจน์  มาเรีย  จันทิมา ซึ่งผลัดกันปา 

6 รอบ โดยปล่อยให้ลูกดอกคาไว้ที่เป้า สรุปผลการเล่นเป็นดังนี้

 ก. แต่ละคนปาลูกดอก 6 ครั้ง รวม 18  ครั้ง

 ข. จ�านวนลูกดอกทั้ง 18 อันกระจายจากวงแหวนรอบนอก ไปยัง

วงในสุดเป็นดังนี้   

วง 2 

แต้ม 

วง 4 

แต้ม 

วง 6 

แต้ม

วง 10 

แต้ม 

วง 20 

แต้ม

วง 40 

แต้ม

วง 50 

แต้ม

วง 100 

แต้ม 

3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง

แต้มทั้ง 18 แต้มคือ : 
2 2 2   4 4   6 6   10 10   20 20 20   40 40 40   50 50   100

 9  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว 

ที่มา Reader’s Digest, January. 2004.
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 ค. แต่ละคนไดแ้ต้มรวมเท่ากันคือ 142 แต้ม

 ง. รุ่งโรจน์ ปาสองคร้ังแรก ได้แต้มรวม 44 แต้ม

 จ. มาเรีย ปาครั้งแรกได้ 6 แต้ม

 อยากให้ท่านผู้อ่านช่วยกันคิดว่า ในสามคนนี้ ใครคือคนที่ปา 

เข้าเป้าที่ได้ 100 แต้ม?

 เฉลย วิธีคิด ให้ แยกแต้มทั้ง 18 แต้มในตารางเป็นสามกลุ่มๆละ 

6 จ�านวน ซึ่งมีผลรวมจะได้ค่าเท่ากันคือ 142  ผลก็คือ

 a. 50 + 40 + 40 + 6 + 4 + 2  

 b. 50 + 40 + 20 +20 + 10 + 2  

 c. 100 + 20 + 10 + 6 + 4 + 2

 ชุด a. เป็นชุดเดียวที่มีผลรวมสองจ�านวน 40 + 4 = 44 อีกสองชุด 

ไม่มคีณุสมบตันิี ้ดงันัน้ชดุนีเ้ป็นของรุง่โรจน์  คดิต่อไประหว่างชุด b. และ c. 

จะเห็นว่า ชุด c. มี 6 อยู่ด้วย ดังนั้นต้องเป็นของ มาเรีย คือคนปาได้ 100 

ส่วนชุด b. เป็นของ จันทิมา


