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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 0-8130-0255-8
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. มาลี  โทณานนท์
โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 0-8148-9550-1
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 0-2258-4002-3 โทร. 0-8602-4111-6
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 0-8175-5982-3
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสาร 0-2260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว
๏ 6 ปีศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว กับภารกิจ
เพื่อรับใช้สังคมด้วยหัวใจ นั้น สืบเนื่องมาจากอดีตอธิการบดี มศว คือ
ศ. ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ ผู้มีคุณูปการส�ำคัญในการโอนย้ายโรงพยาบาล
ชลประทาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเคยให้บริการด้านการแพทย์
การสาธารณสุข มาตั้งแต่ พ.ศ. 2457 มาสังกัด มศว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2550 ในวาระครบรอบ 100 ปีพอดีของโรงพยาบาลชลประทาน และโรง
พยาบาลแห่งนี้ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน
รังสฤษฏิ์ ได้ให้การอุปการะและสนับสนุนมาเป็นเวลาช้านาน และนับเป็น
เรื่องน่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งก็คือ วันที่ มศว รับโอนย้ายโรงพยาบาล
ชลประทานมาสังกัด มศว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 นั้น เป็นวันเดียวกับ
หลวงพ่อปัญญาฯ มรณภาพอย่างสงบ เหตุการณ์เช่นนี้ดูประหนึ่งว่าหลวง
พ่อปัญญานันทภิกขุ ซึ่งเคยอุปการะโรงพยาบลชลประทานมาเป็นอย่างดี
หมดกังวลแล้ว เพราะมี มศว มารับช่วงพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อมวลชน
สืบไป ท่านหมดภาระแล้ว ดังนั้น จึงขอฝาก มศว โปรดดูแลและพัฒนา
โรงพยาบาลแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนสืบไป
ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีคนปัจจุบันรับช่วง
ภาระต่อมา และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ สูง 20 ชั้น โดยมุ่งมั่นสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ในคณะต่างๆของ มศว ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย
ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์
ปัจจุบนั ศูนย์การแพทย์ปญ
ั ญานันทภิกขุแห่งนี้ มีคณาจารย์ และนาย
แพทย์ผู้อ�ำนวยการ  ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงทางทั้งด้านกายภาพและด้าน
http://seniorclub.swu.ac.th
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คุณภาพ ซึง่ แต่เดิมเน้นเฉพาะด้านบริการ หันมาบูรณาการเพิม่ เติมทางด้าน
วิชาการ และด้านการวิจยั เพิม่ ขึน้ โดย รศ. ดร. สมชาย สันติวฒ
ั นกุล
ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน และ นพ. สมดี รัตนาวิบูลย์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปัญญานันทภิกขุ ร่วมให้การสนับสนุนเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจด้านสุขภาพหน่วยแพทย์พระราชทานพืน้ ทีห่ า่ งไกลในถิน่ ทุรกันดาร
เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชน ท�ำการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป ตรวจคัดกรองโรค ความดันโลหิตสูง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
แนะน�ำสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ตรวจโรคทางด้าน
ทันตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน รวมถึงการให้
ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพ อันเป็นการให้ความรู้ไว้ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ได้ด้วยตนเอง

ข่าวชมรมฯ
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดไปทัศนศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี มีสมาชิกร่วมเดินทางทั้งหมด 25 คน ได้รับความสนุกสนาน
เพลินเพลินกับธรรมชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และความสวยงามประทับใจ
ของน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้นทั้ง 7 ชั้น ที่มีชื่อเรียกทุกชั้นตามสภาพของน�้ำตก
ในแต่ละชั้น ได้แก่ ดงว่าน ม่านขมิ้น วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ใหลจนหลง
ดงผีเสื้อ ร่มเกล้า ขอขอบคุณ รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง ที่จัดโปรแกรมนี้
แถมขากลับแวะซ้ือข้าวเหนียวปิ้งคุณอารีย์ที่อร่อยมากติดมือกลับไปฝาก
คนที่บ้านคนละกล่องอีกด้วย ในการจัดกิจกรรมนี้ได้เงินเข้าชมรมหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายแล้ว 3,000 บาท
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วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมผู้สูงอายุ มศว น�ำสมาชิกและ
ผู้สนใจไปกราบพระศพสมเด็จพระสังฆราช และร่วมกันท�ำบุญถวายเป็น
พระราชกุศลเป็นเงิน 5,000 บาท  หลังจากนัน้ พระครูปริตรโกศลบรรยาย
และพานมัสการพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ในวัดบวรนิเวศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 37 คน ได้รับความรู้และความประทับใจเป็นอันมาก หลังจากนั้นไป
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างครึกครื้นที่ภัตตาคารนิวออร์ลีนส์ ถนน
พระสุเมรุ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุมัติให้ใช้รถในการเดินทาง
ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การใช้สังคมออนไลน์
เพื่อการสื่อสาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ส�ำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
กลุ่มที่ 2 ส�ำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 24
เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ ส�ำนักหอสมุดกลาง
ห้อง 102 ค่าลงทะเบียน 200 บาท ติดต่อคุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ โทร
086-983-3973 หรือ นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ 086-024-1116
ชมรมผู ้ สู ง อายุ ฯ ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ พญ.จั น ทร์ ท รา
ตนันท์ยุทธวงศ์ ที่สูญเสียบิดา และได้ท�ำการฌาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดโพสพผลเจริญ คลอง 2 ปทุมธานี
เวลา 17.00 น.
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3

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2557

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. ผศ. ทองห่อ  วิภาวิน
2. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
3. รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ์
4. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์
5. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา
6. อ. วัชรินทร์  บุญยะกาญจน
7. อ. ศศิน  ปิณฑดิษ
8. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
9. ผศ. จินดา  เภาพิจิตร
10. รศ. ฉัตรชัย  อรณนันท์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมีนาคม
ขอมอบพร พร้อมมาลัย ในวันเกิด		
อ�ำนวยชัย ให้ประสบ สุขรื่นรมย์			
ให้อายุ ยืนยาวนาน สราญสุข			
มวลมิ่งมิตร แห่ห้อม เป็นก�ำลัง			

1. รศ. สุเทพ  บรรลือสินธุ์
3. ผศ. เลิศ  ชูนาค
5. รศ. ดร. ทวีรัสมิ์  ธนาคม
7. ผศ. สิริรัตน์  เฉลิมงาม
9. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง
11. อ. อนงค์ศรี  พวงเพชร
13. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ
15. อ. วัชรินทร์  บุณยะกาญจน
17. รศ. มานี  ชูไทย
19. คุณสงบ  จันทรสระคู
http://seniorclub.swu.ac.th

สิ่งประเสริฐ ทรงศักดิ์สิทธิ์ สฤษดิ์สม
สินอุดม สุขภาพ พูนพลัง
สิ้นโศกทุกข์ โรคภัย ดั่งใจหวัง
กายจิตตั้ง ในธรรมา ศรัทธาเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์
4. รศ. ชวลิต  รัตนกุล
6. คุณรัตนา  ศรีรัตน์
8. ผศ. ประหยัด  หาสิตะพันธุ์
10. อ. เจริญ  โชไชย
12. ผศ. วาสนา  พานิชการ
14. ดร. สุนันทา  มนัสมงคล
16. อ. สมทรง  เจริญกุล
18. ผศ. บังอร  ชินตระการ
20. อ. สุพจน์  ชยยงค์
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21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.

คุณอนงค์  พาลึก
รศ. ไพฑูรย์  ธรรมแสง
อ. สงุ่น  จีนนคร
ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร
รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ
ผศ. ลือชา  สุบรรณพงษ์
ดร. ชุติมา  เจียมศิริ
รศ. ทัศนีย์  ทองสว่าง
อ. เบ็ญจา  ส่งเจริญ
รศ. ระดม  ณ บางช้าง
อ. วิรุฬห์รัตน์  ไฉนงุ้น
รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์
รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล

47. คุณธิราภรณ์  มณีย้อย
49. ดร. วารุณี  อัศวโภคิน
51. ดร. ณัฐวรรณ  อัศวโภคิน
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22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.

รศ. ชวลีย์  ณ ถลาง
ผศ. วลัยรัตน์  อติแพทย์
คุณพินิจ  สีทอง
ผศ. สุวรรณ  มาลัย
รศ. ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่

คุณประเทือง  ชมไม้

คุณศิริพร  จันทนพันธ์
อ. กุลทิพย์  โรหิตรัตนะ
คุณหญิงส่องแสง  เมฆสวรรค์
ผศ. สุภาพร  ศรีบุรินทร์
รศ. ยงยุทธ  ธนูกฤต
อ. เฟื่องฟ้า  กิตตินนท์
ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน

48. ดร. มารศรี  สุธานิธิ
50. ผศ. สมชาย  ไกรสังข์
52. คุณศุลีพร  ยะโหนด
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น�้ำพระทัยอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทศพร ศรีเอี่ยม

1

ข้อคิดอันเป็นมงคลยิ่งนี้ เขียนขึ้นจากความทรงจ�ำที่เกิดเหตุวิกฤติ
ทางการเงินไอเอ็มเอฟ (IMF) เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะบุคคลที่
มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป คงจ�ำกันได้ดี ดังปรากฏที่มีข่าวส�ำคัญเล่าลือว่า
บริษัทรถยนต์โตโยต้าแห่งญี่ปุ่นจะถอนก�ำลังการประกอบรถยนต์ไปจาก
ประเทศไทย ข่าวอันอึมครึมเช่นนี้เป็นช่วงเวลาหลายวัน และแล้ววันหนึ่ง
ผูบ้ ริหารโตโยต้าก็ได้รบั โทรศัพท์จากในวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงสั่งซื้อรถโตโยต้า 1 คัน โดยรับสั่งว่า “ไม่ต้องรีบประกอบก็ได้ รวมทั้ง
ให้ใช้มือผลิตก็ได้ จะใช้แรงงานเยอะๆ อยากให้ใช้เวลาประกอบนานๆ
เพราะพระองค์มิได้ทรงเร่งร้อนอะไร” ดังบันทึกต่อไปนี้
คงจ�ำกันได้ดีว่า เมื่อปี พ.ศ. 2540 ธุรกิจทุกประเภทเกิดความ
ระส�่ำระสายไปหมด ซึ่งมีทั้งภาวะที่เกิดขึ้นจริงและข่าวลือ ดังนั้นจึงต้องมี
คนตกงานเพิ่มขึ้นทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและระดับล่าง ดังเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับบริษัทโตโยต้าที่กล่าวไว้ข้างบน เมื่อผู้บริหารโตโยต้าได้รับกระแส
รับสั่งจากในวังว่าทรงขอสั่งซื้อรถโตโยต้า 1 คัน
ผู้บริหารบริษัทโตโยต้า ต้องประชุมโดยด่วน เพื่อพิจารณาตีความ
พระราชกระแสรับสั่ง จนเข้าใจถูกต้องว่า พระองค์หมายความว่าอย่างไร
ก็เกิดความปีติ จึงส่งข่าวไปถึงสื่อมวลชนว่า “โตโยต้ายินดีที่จะท�ำธุรกิจที่
เมืองไทย ไม่ไปไหน” ข่าวลือต่างๆ ที่โหมกระหน�่ำท�ำลายภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งย�่ำแย่อยู่แล้วก็มลายหายไปสิ้น
1 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมื่อทุกภาคส่วนในวงการธุรกิจทราบข่าวดังกล่าว ต่างก็มีก�ำลังใจ
ที่จะช่วยกันฟันฝ่าวิกฤติ เพราะรู้ว่าพระองค์ท่านอยู่กับพวกเรา และย�้ำ
ว่าพระองค์ท่านทรงอยู่กับเราไม่ทิ้งเราไปไหน จนเมื่อเวลาเหมาะสมทาง
โตโยต้าจึงน�ำรถ Soluna ไปถวายในหลวง ซึ่งในหลวงได้พระราชทานเงิน
ให้แก่บริษัทโตโยต้า ซึ่งทางบริษัทโตโยต้าไม่ประสงค์จะรับเงินดังกล่าว
พระองค์ทรงชี้แนะว่า หากไม่รับเงินจ�ำนวนนี้ ก็ขอให้น�ำเงินไปจัดท�ำ
โครงการช่วยสังคมก็ได้ เหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโรงสีข้าวรัชมงคล
เพือ่ สีขา้ วให้ชาวนาอย่างเป็นธรรมและมีคณ
ุ ภาพดี ดังทีห่ ลายท่านคงทราบ
ว่า ตัวแทนจ�ำหน่ายโตโยต้าหลายแห่ง นอกจากจะจ�ำหน่ายรถยนต์แล้ว
ยังขายข้าวรัชมงคลอีกด้วย
ท่านครับ ! ไม่วา่ จะเกิดวิกฤติการณ์หนักหนาสาหัสเพียงใด ในหลวง
ไม่เคยทรงทอดทิง้ พสกนิกรของพระองค์อย่างแน่นอนครับ ขอพระองค์ทรง
พระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
นายทศพร ศรีเอี่ยม
4/02/2557
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บอกเล่าเก้าสิบ : วันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปี

2

วันช้างไทยมีความเป็นมาดังนี้
วันช้างไทย เกิดจากการริเริม่ ของคณะอนุกรรมการประสานงานการ
อนุรกั ษ์ชา้ งไทย ซึง่ เป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชน
ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวัน
ช้างไทยขึน้ ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหน
ช้าง ตลอดจนให้ความส�ำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้
พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงท�ำยุทธหัตถี มีชัยชนะ
เหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึง
ได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึง่ เป็นวันที่คณะกรรมการ
คัดเลือกสัตว์ประจ�ำชาติ มีมติให้ชา้ งเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนัน้
มีความเหมาะสม จึงได้นำ� เสนอมติตามล�ำดับขัน้ เข้าสูค่ ณะรัฐมนตรี โดยได้รบั
การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อกี ทางหนึง่ ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม
เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541
ผลจากการทีป่ ระเทศไทยมีวนั ช้างไทยเกิด ขึน้ นับเป็นการยกย่องให้
เกียรติวา่ เป็นสัตว์ทมี่ คี วามส�ำคัญอีกครัง้ นอกเหนือจากเกียรติทชี่ า้ งเคยได้
รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์
ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
2  ที่มา http://www.mthai.com/
http://seniorclub.swu.ac.th
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ความส�ำคัญของช้างไทย
ช้างเป็นสัตว์คบู่ ารมีของพระมหากษัตริยไ์ ทย เป็นสัตว์ทดี่ ำ� รงอยู่
คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้
ธงชาติเป็น รูปช้างเผือก ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของ
พระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า
ช้างเป็นผูป้ กป้องเอกราชแห่งชาติไทย ประวัตศิ าสตร์ชาติไทยได้
จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติ
ให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย ในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงรวบรวมชายไทยให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคง
บนหลังช้างทรงพระทีน่ งั่ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ก็ได้ทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติ
ช้ า งใช้ ใ นพระราชพิ ธี ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ เมื่ อ แรกเริ่ ม การตั้ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์นั้น ช้างคือพาหนะส�ำคัญที่อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตน
ปฏิมากรแก้วมรกตมาสถิตย์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้
ในงานพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา งาน
พระราชพิธีฉัตรมงคล จะต้องน�ำช้างเผือกแต่งเครื่องคชาภรณ์ไปยืนที่
แท่นเกยช้างด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อประกอบพระเกียรติยศ
ช้างสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 5
เสด็จประพาสสิงคโปร์ และเบตาเวีย (จาการ์ตา) ประเทศอินโดนีเซีย
ได้พระราชทานช้างส�ำริดให้แก่ทั้ง 2 ประเทศนี้
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ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2557

ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม ในยุคสมัยทีก่ ารคมนาคมยังไม่
เจริญเทียบเท่ากับในปัจจุบัน มนุษย์ยังไม่ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ
ส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงเพื่อการขนส่งของ ช้างคือพาหนะที่ดี
และมีประสิทธิภาพที่สุดส�ำหรับมนุษย์ เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่มีความ
เฉลียวฉลาดและมีพละก�ำลังมหาศาล ช้างจึงสามารถขนส่งสิ่งต่างๆ ที่มี
อยู่ในปริมาณมากได้อย่างอดทน
ช้างใช้ในการอุตสาหกรรมท�ำไม้ การใช้ชา้ งท�ำไม้ในประเทศไทย
เริม่ ตัง้ แต่การล้มไม้ การทอนไม้ซงุ การขนส่งไม้จนถึงโรงงานหรือตลาดการค้า
ในแง่ของการอนุรักษ์ป่าไม้ และระบบการจัดการป่าไม้ในประเทศไทย
การใช้ชา้ งชักลากไม้ นับว่าเหมาะสมมาก เพราะช้างสามารถเดินไปได้โดย
ไม่ทำ� ลายกล้าไม้ตน้ เล็กๆ ไม่ทำ� ให้ดนิ แน่น ไม่ตอ้ งตัดถนนหนทางให้มากเส้น
นอกจากนี้ช้างยังขึ้นเขาได้ดี และมีอายุการใช้งานนานถึง 50 ปี
ความส�ำคัญของช้างต่อประวัติศาสตร์ ชาติไทย
ข้อความที่ปรากฎอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งเป็นหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าในสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น “ช้าง” คือขุนพลที่
ร่วมรบอยูใ่ นสมรภูมจิ นมีชยั ชนะ อีกทัง้ พระมหากษัตริยท์ รงประทับช้างน�ำ 
ราษฎรไปบ�ำเพ็ญกุศลตามพระอารามในอรัญญิก จะเห็นได้วา่ ทัง้ ในยามศึก
และยามสงบช้างอยูค่ แู่ ผ่นดินสุโขทัยเรือ่ ยมา ช้างมีความส�ำคัญมากถึงเพียงนี้
จึงมีการสอนวิชาขับขี่ช้างซึ่งเป็นวิชาส�ำคัญส�ำหรับเจ้านายและลูกผู้ดีเพื่อ
ยังประโยชน์ในการใช้ช้างเป็นพาหนะและเตรียมการเพื่อศึกสงคราม
ช้างใช้ในการศึกสงครามในอดีต ในสมัยโบราณ ช้างเป็นยุทธปัจจัยส�ำคัญ
ของกองทัพเปรียบได้กบั รถถังประจัญบานของนักรบในปัจจุบนั ทว่าชัยชนะ
ทีส่ ง่างามกว่าหลายเท่า เพราะมนุษย์ทนี่ งั่ อยูบ่ นคอช้างต้องเชีย่ วชาญอาวุธ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ของ้าว ใช้ความกล้าหาญไสช้างแต่ละเชือกพุง่ ตรงเข้ารบปะทะกันตัวต่อตัว
ช้างต่อช้างเข้าชนกันนั้น หากช้างของผู้ใดมีความสามารถมากกว่าก็จะงัด
ช้างศัตรูขนึ้ ด้วยงาจนแหงนหงาย หรือเบนบ่ายจนได้ที เพือ่ ให้แม่ทพั บนคอ
ช้างส่งอาวุธเข้าจ้วงฟันคูต่ อ่ สู้ ช้างกับนักรบบนคอช้างจึงต้องมีกำ� ลังแข็งแรง
ฝีมือเข้มแข็ง ทั้งคู่จึงจะได้ชัยชนะมาประดับเป็นเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดิน
การรบบนช้างหรือที่เรียกว่า ยุทธหัตถี นั้น เกิดขึ้นไม่บ่อยนักใน
ประวัตศิ าสตร์ไทย แต่ครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ คนไทยยังกล่าวขวัญจดจ�ำไม่รลู้ มื
คือ การยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและ
พระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี ทีต่ ำ� บลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อปีพุทธศักราช 2135 หรือกว่า 400 ปีล่วงมาแล้ว
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29 วิธี ท�ำให้อายุยืน

3

มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา มีความปรารถนาเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ
ต้องการมีอายุยืน จะได้อยู่กับลูกหลานและดูโลกได้นานๆ ยุทธวิธีที่ท�ำให้
คนอายุยืนนั้น มีผู้เสนอไว้ถึง 29 วิธี ดังนี้
1. หัวเราะเสียงดัง เมื่อรับรู้เรื่องข�ำขันจงหัวเราะดังๆ ไม่ว่าจาก
การสนทนาหรือดูวิดีโอตลก การหัวเราะท�ำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิด
หนึ่งออกมา ฮอร์โมนชนิดนี้มีส่วนท�ำให้อายุยืน
2. มีผวั เดียวเมียเดียว จากสถิตพิ บว่าผูแ้ ต่งงานอยูก่ นิ เป็นผัวเดียว
เมียเดียวมาตลอดท�ำให้อายุยืนกว่าผู้มีมากชู้หลายรัก
3. กินถั่วมากเข้าไว้ จากการวิจัยพบว่าการกินถั่วประเภทถั่วลิสง
ครั้งละ 1 ออนซ์ 5 ครั้งต่ออาทิตย์ เป็นการตัดโอกาสไม่ให้ตายเพราะโรค
หัวใจได้
4. ขี่รถคันใหญ่เข้าไว้ แทบไม่น่าเชื่อว่าคนขี่รถคันเล็กมักจะตาย
เร็วกว่าคนขี่รถคันใหญ ่
5. งีบทุกบ่าย หลังอาหารกลางวันงีบหลับสักครึ่งชั่วโมง
6. อยูบ่ นภูเขาอายุยนื กว่าอยูช่ ายทะเล นับเป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ
มานานแล้วว่าอยู่ริมทะเลอายุจะยืน แต่ผลการวิจัยพบว่าผู้มีบ้านอยู่ภูเขา
มีอายุยืนกว่า ดังนั้นจึงมีรสนิยมเที่ยวป่ามากกว่าเที่ยวทะเล
7. เล่นเกม เกมอะไรก็ได้ที่ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ เช่น เล่น
หมากรุกกับเพื่อน เรียนรู้ภาษาใหม่ หรือการท่องเที่ยว ล้วนช่วยให้อายุยืน
ทั้งสิ้น
3  รศ. ดร. ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา ส่งเรื่องมาลงในจดหมายข่าว
http://seniorclub.swu.ac.th
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8. อย่ากินอาหารย่างบ่อย การย่างเนื้อที่ปลอดภัยต้องรอให้
ถ่านมอดกลายเป็นขี้เถ้าเสียก่อนจึงปลอดภัยจากสารมะเร็ง
9. เล่นกีฬา ชนิดใดก็ได้ คนที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อน จะมีสภาพ
ร่างกายแข็งแรงกว่าผู้ไม่เคยเล่นกีฬามาเลย ดังนั้นจึงมักตายก่อน
10. ไปโบสถ์ หรือวัดเป็นประจ�ำ คนทีน่ บั ถือศาสนานัน้ มักมีจติ ใจ
เยือกเย็น ความดันโลหิตต�่ำ ดังนั้น จึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายน้อยกว่า
ผู้ที่ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเลย
11. เต้นร�ำอยูเ่ สมอ ผูท้ ชี่ อบเต้นร�ำมีจติ ใจเข้มแข็งมัน่ คง ความจ�ำดี
และมีปฏิกิริยารวดเร็ว การเต้นร�ำแบบแอโรบิกได้ผลเช่นเดียวกับเต้น
บอลรูม
12. เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน ผู้เลี้ยงหมา แมว ฯลฯ จะมีความดัน
เลื อ ดต�่ ำ  การมองดู ป ลาว่ า ยน�้ ำ ก็ ท� ำ ให้ จิ ต ใจสงบ ความดั น โลหิ ต ต�่ ำ
คนเลี้ยงสัตว์มักมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์อะไรเลย
13. หายใจลึกๆ การหายใจลึกๆ เอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอด
ช่วยท�ำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันร่างกายท�ำงานดีขนึ้ ตลอดจนเป็นการท�ำลายเชือ้
ไวรัส และแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายให้ตายไปด้วย
14. กินผักมากเข้าไว้ โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ ผักมีเส้นใย
มักท�ำให้ไม่เป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหาร ผักบุ้งท�ำให้สายตาดี คนแก่ตา
มองไม่เห็นย่อมตายเร็วกว่าคนแก่ที่ตามองเห็น
15. รู้ประวัติครอบครัว โรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่มักสืบต่อทาง
กรรมพันธ์ุมายังลูกหลาน ดังนั้นต้องรู้ว่าบรรพบุรุษตายด้วยโรคอะไร เช่น
โรคหัวใจ ก็พึงหลีกเลี่ยงโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ
14
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16. ท�ำกิจกรรมนอกบ้าน ผลการวิจยั พบว่าคนสูงอายุหมัน่ ออกไป
ยังกลางแจ้งมีอากาศบริสุทธิ์ จะมีความเครียดสะสมน้อย คนแก่ที่มี
ความเครียดมักจะตายเร็ว
17. อย่ากินยานอนหลับเป็นนิสัย เอะอะอะไรก็กินยาไว้ก่อน
ยามีประโยชน์และมีโทษไปพร้อมๆกัน การนอนไม่หลับมาจากสาเหตุเครียด
หรือปัญหาอื่นๆ ควรแก้ที่ต้นเหตุนั้นๆ
18. จัดเวลานอนให้เพียงพอ และท�ำเป็นปกตินิสัย เช่น นอน
กี่ทุ่ม ตื่นเช้ากี่โมง คนยิ่งสูงอายุยิ่งนอนหลับได้น้อย วิธีแก้ไขนอนหลับแต่
หัวค�่ำตื่นแต่เช้ามืด ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกาย คนแก่นอนน้อยไปหรือนอน
มากไปเป็นเหตุให้ตายเร็วทั้งสิ้น
19. หาเพื่อนใหม่และหมั่นแวะไปเยี่ยม การร่วมท�ำกิจกรรม
ต่างๆ กับเพื่อนท�ำให้เกิดความเพลิดเพลินยิ่งเป็นกิจกรรมเป็นประโยชน์
ต่อสังคม ยิ่งท�ำให้อายุยืนมากขึ้น
20. ดื่มได้แต่น้อย การศึกษาถึงแอลกอฮอล์พบว่าเป็นประโยชน์
แก่ร่างกายหากดื่มสัก 1-2 จอก ก่อนกินอาหาร คนสูงอายุควรเลือกดื่ม
ไวน์หรือเบียร์มากกว่าวิสกีด้ กี รีสงู การดืม่ มากนอนน้อยคนแก่คนนัน้ อายุสนั้
แน่นอน
21. มีเพศสัมพันธ์ หากมีเรี่ยวแรงและอารมณ์รักอยู่ก็จงแสดงไป
ตามความต้องการ อย่าสะกดกลัน้ เอาไว้หรือมีความต้องการแต่อวัยวะไม่สู้
ขอเพียงแค่คิดหรือมีอารมณ์ก็ท�ำให้จิตใจไม่ห่อเหี่ยว เช่นนี้อายุยืนแน่ ผล
การวิจัยล่าสุดพบว่า คนแก่ที่มีแรงขับทางเพศมักไม่ค่อยตายเร็ว ต่างกับ
ผูห้ มดสมรรถภาพทางเพศตัง้ แต่หนุม่ แน่น ล้วนตายเร็วก่อนวัย เพราะผูน้ นั้
สูญเสียสัญชาติญาณการแพร่พันธุ์ไป
http://seniorclub.swu.ac.th
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22. เดินมากๆ หรือหมั่นให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
อย่านอนแซ่วบนทีน่ อนตลอดเวลา คนแก่เดินวันละ 30 นาที อายุยนื แน่นอน
23. ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก โรคเหงือกโรคฟันเกี่ยวข้อง
กับโรคหัวใจ ดังนั้นหมั่นตรวจฟันและช่องปากอย่างสม�่ำเสมอ
24. อย่าอ้วน คนอ้วนตายเร็วกว่าคนผอม สังเกตดูคนอายุยืนมัก
ผอมแห้ง จ�ำไว้ความอ้วนฆ่าคนได้
25. อย่าสูบบุหรี่ บุหรีท่ ำ� ให้อายุสนั้ ลงอย่างแน่นอน นอกจากไม่สบู
พึงหลีกเลี่ยงพบปะกับคนสูบบุหรี่อีกด้วย
26. เพิ่มความแข็งแกร่ง คนแก่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ควรแข็งใจ
ยกน�้ำหนักข้างละ 2-3 กก. 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
27. กินอาหารมีเส้นใยมาก ได้แก่ ธัญพืช ข้าวกล้อง ผลไม้
จากการศึกษานักโภชนาการมหาวิทยาลัย
28. ใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขในบ้าน เช่น การท�ำงานบ้าน ล้างจาน
ซักผ้า ถูพื้น ดูดฝุ่น ท�ำสวน ตัดแต่งต้นไม้ กิจกรรมเหล่านี้ท�ำให้คนแก่
ไม่อ้วน เมื่อไม่อ้วนก็ไม่ตายง่ายจริงมั้ย!
29. ท่องเที่ยวไป คือก�ำไรชีวิต เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
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ใจแตก
อ. บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า

4

สวัสดีครับ
ท่านสมาชิกผู้ติดตามอ่านจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว และผู้
สนใจทั่วไป ที่เคารพและคิดถึง ผมตื่นนอนเช้าตรู่ออกวิ่งเหยาะช่วงที่ผม
เดินทางไปเป็นโคชกีฬาเทนนิส โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ในการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ ที่ 38 “ดอกแก้วเกมส์” (ค�ำว่า
เกมส์ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สะกดว่า “เกม”) ระหว่าง
19 - 26 ตุลาคม 2556 ณ นครปฐม เจ้าภาพในปีนี้
ทุกเช้า ทุกครั้งที่ไปวิ่งเหยาะนั้น ผมมีจุดมุ่งหมาย 2 - 3 ข้อ ที่
ส�ำคัญๆ คือ
1. วิ่งเหยาะเพื่อลดไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง จึงต้องวิ่งให้นาน
พอทีจ่ ะเผาผลาญไขมันออกให้ได้ พออายุเลยหกสิบแล้ว ไขมันชอบมาเกาะ
อยู่ที่พุงได้ง่ายมาก จึงพยายามวิ่งเหยาะทุกวัน เพื่อลดไขมัน
2. วิ่งเหยาะเพื่อลด “ความเห็นแก่ตัว” คือถ้าเห็นแก่ตัวก็จะบอกกับ
ตัวเองว่า“อย่าออกไปวิง่ นะมันร้อน มันหนาว มันเหนือ่ ย เหงือ่ ออกมากเสือ้
จะเหม็น ฯลฯ” สารพัดจะหาข้ออ้าง ดังนัน้ อย่าใจอ่อน ต้องตัดปัญหาออก
ให้หมด บอกตัวเองว่า ต้องออกไปวิ่งเหยาะเสียก่อน วันนี้คือ “ลดความ
เห็นแก่ตัว”
ผลพลอยได้ในทางธรรมะ คือได้ฝึกธรรมะภาคปฏิบัติโดยตรง เช่น
การวิ่งเหยาะนับจังหวะ เอ๊ะ! สงสัยนับอย่างไร? คือ เมื่อวิ่งลงเท้าซ้าย
4  ข้าราชการบำ�นาญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมัธยม)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ครั้งที่ 4 “หายใจออก” ต่อไป ท�ำลงเท้าขวา (1) ซ้าย (2) ขวา (3)
ซ้าย (4) ก็ “หายใจออก” เห็นไหมท�ำอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นการฝึก
“วิ่งสมาธิ” ใครจะไปรู้ว่า ขณะที่ผมก�ำลังวิ่งเหยาะอยู่นั้นได้อัญเชิญ
พระพุทธเจ้าลงมา จึงได้เข้าเฝ้าและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ถึงแม้
จะเป็นเพียงการระลึกถึงพระธรรมค�ำสอนของพระองค์ ตอกย�ำ้ ให้เกิดความ
มั่นใจในหลักธรรมต่างๆก็รู้สึกอบอุ่น และสุขใจยิ่งนัก นี่ก็เป็นกลเม็ดหนึ่ง
ในการ “ลดความเห็นแก่ตัว” ปฏิบัติขณะวิ่งเหยาะนั้น
3. วิง่ เหยาะส่งผลให้รา่ งกายขับสาร เอ็นดอร์ฟนิ (สารแห่งความสุข)
เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ออกก�ำลังกายด้วยวิธี “แอโรบิก เอกซ์
เซอไซซ์” ท�ำต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป ร่างกายจะขับสารชนิดหนึ่ง
ออกมา จะรู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย อารมณ์สดชื่นเป็นพิเศษ ดังนั้น ถ้า
ได้วิ่งเหยาะทุกวัน ร่างกายก็จะขับสารเอ็นดอร์ฟินออกมาทุกวัน จึงท�ำให้
รู้สึกสดชื่น มีความสุข ทุกวัน  ผมมีความประทับใจที่สุดในเรื่องนี้
... และมาในวันนี้ ... ขณะวิ่งเหยาะอยู่ เกิดความคิดแวบขึ้นมา
ผมขอใช้ชื่อเรื่องนี้ว่า “ใจแตก” ท�ำไมใจจึงแตก แตกเพราะอะไร ผมจึง
น�ำมาเล่าสู่กันฟัง ถ้าสนใจติดตามมาทางนี้ครับ ...
ก่อนอื่นขอท�ำความเข้าใจ ค�ำว่า “ใจแตก” เสียก่อน เพราะเราอาจ
จะเข้าใจกันได้หลายทาง หลายมุมมอง เช่น ในมุมมองถ้าเกี่ยวกับเด็กวัย
รุ่น “ใจแตก” ก็มีตัวอย่างให้เห็น ด้วยความคึกคะนอง อยากรู้อยากเห็น
ยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงจะถูกหลอกลวงให้ท�ำผิดได้ง่าย ปัจจุบันมีสื่อที่ติดต่อทาง
อินเทอร์เน็ต ชักชวนพูดคุยกันไปมา ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็
สามารถนัดพบกันได้ จึงถูกผู้ชายล่อลวง จนสุดท้ายเสียตัวก็มี ด้วยความที่
ไม่รเู้ ท่าทัน จึงมีทงั้ เรือ่ งทางเพศ เรือ่ งยาเสพติด อันตรายทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
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ปัจจุบันมีมาก เด็กเยาวชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมสุ่มเสี่ยง จึงท�ำให้หลายๆ
คน “ใจแตก” ผลที่ตามมา ตกเป็นปัญหาหนักของผู้ปกครอง พ่อ แม่ และ
ปัญหาของบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ เป็นปัญหาระดับประเทศเลยครับ
อีกมุมมองหนึ่ง “ใจแตก” ของคนวัยท�ำงาน ผู้คนที่มีอายุเลยวัยเด็ก
วัยรุ่นไปแล้วก็ท�ำเรื่องที่ผิดพลาดให้เกิดขึ้นได้ เพราะไปมั่วสุมอยู่กับเรื่อง
เล่นการพนัน ดื่มสุรา เที่ยวเตร่กลางคืน จึงเกิดปัญหาชีวิต เพราะเมื่อ
ไปเล่น ดื่ม เที่ยว ก็ขาดสติ จึงท�ำผิดได้ง่าย ส่งผลให้ครอบครัวเดือดร้อน
ผู้ที่แต่งงานแล้ว มีลูกแล้วก็เกิดทะเลาะกัน หย่าร้างกัน นี่ก็ “ใจแตก” อีก
นัน่ แหละ เห็นไหมล่ะจะเลิกจากอบายมุขทัง้ มวลก็สายเสียแล้ว ยิง่ ถ้าไปมัว่
กับยาเสพติดด้วย คือไม่วา่ จะเสพ จ�ำหน่ายก็ลว้ นแต่นำ� พาไปตกนรกทัง้ สิน้
“ใจแตก”  แบบนี้สาหัสมากครับส�ำหรับคนที่เดินทางผิด ทั้งชาย - หญิง
คนโสดหรือมีครอบครัวแล้วก็ตาม คงได้รบั โทษรับกรรมทีเ่ ขาเป็นผูก้ อ่ ขึน้ มา
อย่างแสนสาหัส
สถานการณ์ตอ่ ไปนี้ ผมเสนอมุมมองหนึง่ ของค�ำ “ใจแตก” ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ “จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด” ของคน แตกต่าง เบี่ยงเบนออก
ไป จนเกิดปัญหากับตัวเองและคนอื่นมากน้อย มีปัญหาอย่างไร เช่นเมื่อ
มีอะไรมากระทบอารมณ์ จิตใจก็จะมีลักษณะอาการฉุนเฉียว หงุดหงิด
โมโห โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เห็นหรือยังครับมันเริ่มแตกตรงไหน แตกมาก
ไหม แตกอย่างไร จะไปชี้ว่าตรงนี้แตก เหมือนตามองเห็นท่อประปาที่
บ้านแตก มีน�้ำไหลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน คงจะมองไม่เห็นด้วยตา
เรา เพราะมันอยู่ภายใน มันคือ “จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก” ของคน แต่
สามารถดูจาก อาการ สีหน้า ท่าทาง ค�ำพูด พอสรุปได้ว่า คนนี้มีอารมณ์
เสีย โมโห โกรธ เศร้าโศก เพราะเขาแสดงอาการ พูดออกมาไม่น่าฟัง ไม่
http://seniorclub.swu.ac.th
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น่าดู ไม่น่ารัก  ถ้าพบในผู้ที่เป็นนักกีฬาแสดงอาการออกมาอย่างนี้ จะส่ง
ผลให้เล่นกีฬาผิดพลาด มีผลต่อการแข่งขัน ฝีมอื ลดลง เสียคะแนน เสียแต้ม
ให้คู่ต่อสู้ นักกีฬามืออาชีพมักจะเก็บอาการได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น
นักกีฬาเทนนิส ถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จะท�ำให้คุมตัวเองไม่อยู่
ในขณะท�ำการแข่งขัน ในทางกีฬาเราเรียกอาการนี้ว่า “ภาษากาย” หรือ
“Body language” อย่างนีเ้ ราเรียกว่า “ใจแตก” ได้ไหมครับ ได้ใช่ไหมครับ
ต่อไปนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลย ที่ผมยกประเด็นในตอนต้นว่า
“ใจแตก”
กรณีที่ 1 “คนใจแตก” คือ จิตใจ อารมณ์ เขาเจ็บป่วย จะรักษา
ได้ไหม จะรักษาอย่างไร
กรณีที่ 2 คนที่ “กายแตกหัก” หรือกายเจ็บป่วย มีแผลจะรักษา
ได้ไหม จะรักษาอย่างไร
ถ้าคนที่ร่างกาย “กายแตก หัก ช�ำรุด” เจ็บป่วยรักษาอย่างไร ผม
จะไม่ขยายความ เพราะมีหมอ มียาดีๆคอยให้การรักษาอยู่ทั่วไป มีทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชนอยู่ครบครัน แต่ผมจะขอเสนอตอบโจทย์
ในกรณีของ คน “ใจแตก” ที่เกี่ยวกับ “จิตใจ อารมณ์” เจ็บป่วยจะรักษา
อย่างไร น่าสนใจไหมครับ
ค�ำตอบก็คอื รักษาได้ โดยการไปพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโดยตรง สถานที่
โรงพยาบาลโรคจิต ประสาท เมืองไทยก็เปิดท�ำการรักษา มีหลายแห่ง
ท่านสมาชิกทีเ่ คารพ ทีผ่ มพูดต่อไปนีเ้ ป็นการแสดงความคิดเห็นส่วน
ตัวแบบอิสระเสรี ผมมีความคิดเห็นและเชื่อสนิทใจว่า นายแพทย์ที่รักษา
เยียวยา “คนป่วยทางจิต” ทีด่ ที สี่ ดุ คือ “องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ท�ำไมจึง
พูดอย่างนี้ เหตุผลเพราะว่าคนเจ็บป่วยทางใจเนือ่ งจากเขา “ทุกข์ใจ ร้อนใจ”
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อยูท่ ไี่ หนก็อยูไ่ ม่ได้ นอนก็นอนไม่หลับ ทรมานเหลือแสน ยามกินไม่ได้นอน
ยามนอนไม่ได้กนิ คงจะเคยฟังเพลงลูกทุง่ คือ เพลง “ทหารอากาศขาดรัก”
ตอนหนึ่งร้องว่า “... จะหลับตาลงไปได้อย่างไร หัวใจมันเจ็บ ไอ้หนุ่ม
กรุงเทพฯ มาแย่งแฟน ... ฯลฯ” พอได้ทดลองใช้ยาดีของพระพุทธเจ้าเข้าไป
เท่านั้นแหละ อาการป่วยหายไปทันที ทาปุ๊บ หายปั๊บ ทาผัว หอมเมีย
ใช่หรือเปล่า! แหม! ผมพูดเล่น ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
ผมลองนัง่ พินจิ พิเคราะห์ดแู ล้วดูอกี จึงพบว่า เมือ่ สมาธิมา ปัญญาเกิด
พอปัญญาเกิด โรคร้ายต่างๆทางจิตทางใจก็ค่อยๆหายไป ไม่หงุดหงิด
กวนใจเหมือนเมือ่ ก่อน จึงเข้าสูส่ ภาพจิตใจทีส่ งบสุข มีพลังเข้มแข็ง มีกำ� ลัง
ต่อสู้อุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ ที่ส�ำคัญคือมีก�ำลังที่จะฝึกฝนอบรม
ตนเองให้เดินตามพระธรรมค�ำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีถ่ กู ต้อง
ต่อไป จงส�ำรวจตัวเองว่า ปัจจุบัน ศีล สมาธิ ปัญญา ยังถือปฏิบัติเป็น
ประจ�ำวันหรือไม่ เมื่อเกิดปัญญา คือ ปัญญาที่รู้เท่าทันในเรื่อง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เป็นเรื่องปกติ   มนุษย์ทุก
รูปทุกนาม จักได้พบเจอ เพราะ “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” แล้วนั้น
... ต่อแต่นี้ไปควรจะแบ่งปันธรรมะซึ่งกันและกัน ให้ความรู้ ให้ความรัก
ความเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์ทงั้ หลายด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ และจริงใจต่อกัน
เถิดครับ ผมมีบทกลอนมาฝาก ลองดูนะครับ ...
เหินบินกลางฟ้านภากว้าง
ผองเราชาวไทยทุกทุกคน
ขอจงมีดวงใจอันกล้าแกร่ง
ดวงดาวระยิบระยับยังเฝ้าคอย
http://seniorclub.swu.ac.th

แคว้งคว้างเส้นทางอาจสับสน
ฝ่าผจญเมฆฝนมิใช่น้อย
เรี่ยวแรงอย่าลดถดถอย
สาดส่องแสงพลอยให้ชื่นใจ
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ผ่านพ้นพายุและอุปสรรค
จักได้พบฟากฟ้าที่สดใส
แสงแดดอบอุ่นละมุนละไม
“แสงธรรม” สว่างไสวกลางดวงมาลย์
ขอให้ท่านน้อมน�ำเอาธรรมะที่มีคุณค่ามาปฏิบัติด้วยความเพียร
พยายามจึงจะบังเกิดผล ... ก่อนจากกันในวันนี้ สมาชิกทีเ่ คารพ และน่ารัก
ทุกท่านครับ ...
... ยามใดที่ “คิด” ก็ขอให้คิดนึกแต่สิ่งที่ดีๆ
... ยามใดที่ “พูด” เมื่อพูดออกมาก็ขอให้พูดแต่ค�ำพูดดีๆ ไพเราะ
ทุกคนได้ฟงั แล้วรูส้ กึ ดี น่าฟัง มีประโยชน์ มีกำ� ลังใจ มีเรีย่ วแรงทีจ่ ะด�ำเนิน
ชีวิตต่อไปด้วยความเข้มแข็ง เกิดพลังชีวิต และ
... ยามใดที่ “ท�ำ” จะท�ำสิง่ ใดก็ลว้ นแต่เป็นสิง่ ทีด่ ๆี มีประโยชน์ และ
ประโยชน์ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ประโยชน์ต่อคนอื่นต่อส่วนรวม สังคม และ
ประเทศชาติ
... แต่ในทางตรงกันข้าม ...
... สิ่งใดที่ท่าน “คิด ... พูด ... และท�ำ  …แล้วมันเกิดโทษต่อตัวเอง
ต่อคนอื่น ให้โทษต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ นั้น ไม่ควรท�ำอย่างยิ่ง
อย่าท�ำดีกว่า และนี่คือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็น “มนุษย์” เกิดมา
แล้วควรรักษากาย รักษาใจของตัวเอง อย่าให้ “แตก” ง่ายๆนะครับ
“จงรักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม”
... ผมด�ำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในวันนี้ เสียดายจริงๆ
หมดเวลาพอดี ผมขออนุญาตส่งทุกๆท่านตรงนี้นะครับ พบกันใหม่ใน
โอกาสหน้า ลาไปก่อน ... ผมลาด้วยบทกลอนเป็นภาษาอีสาน คงพอจะ
เข้าใจได้นะครับ
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		 ...คันเจ้าได้ขี่ซ้าง		 กางฮ่มเป็นพระยา
อย่าสิลืมชาวนา			 ขี่ควายคอนกร้า ...
ขอให้โชคดี ... มีเงินใช้ ... ไร้โรคา ... และจงสุขสมบูรณ์ทุกท่าน
เทอญ
เชียงรายเมืองน่ารัก
อ. วัชรินทร์ บุณยะกาญจน

5

ฉันว่าเชียงรายเป็นเมืองน่ารัก ทั้งบ้านเรือนและวัดวาอาราม ในตัว
เมืองนีพ้ ออยูพ่ อดีอย่างเรียบง่าย เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่มแี ต่ตกึ แถว ร้าน
ค้า ผับ บาร์ เกลื่อนไปทั่วเมืองอย่างบางจังหวัด ที่นี่จะมีพื้นที่ว่างสลับกับ
สวนสาธารณะ ในสัดส่วนที่ไม่ใหญ่โตโอฬาร หรือตรอกซอกซอยมากเกิน
ไป เขตเศรษฐกิจจะเกาะอยู่กับหมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการ เขตทหาร
บนตารางจัดอย่างทันสมัย
โดยถนนในเมืองจะตัดกันเป็นบล็อกใหญ่ๆเหมือนกระดานหมากรุก
ถนนสายยาวช่วยให้การวางพืน้ ที่ ได้ระเบียบไม่สบั สน ส่วนความจอแจส่วน
ใหญ่โตของบางสถานที่ เช่น ท่ารถโดยสารต้นทาง หรือเรือนจ�ำ จะถูกกัน
ออกไปชานเมือง แม้แต่มหาวิทยาลัยใหญ่กเ็ ช่นกัน ห้างสะดวกซือ้ มโหฬาร
ห้องโชว์รถยนต์ โรงพยาบาลเอกชนก็จะถูกจัดวางในลักษณะเลี่ยงเมือง มี
ผู้เล่าว่า แผนผังเมืองเชียงรายนี้ถูกคิดแบบโดยหน่วยงานของศาสนาคริสต์
แต่บริเวณของคริสตจักรก็อยูเ่ ป็นส่วนสัด มีโบสถ์ โรงเรียน และโรงพยาบาล
5  ข้าราชการบำ�นาญ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
http://seniorclub.swu.ac.th

23

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2557

เท่านัน้ ทีเ่ ห็นเด่นชัด โดยทีว่ ดั ของศาสนาพุทธกลับมีมากมาย และสวยงาม
ครอบคลุมพื้นที่แทบทุกชุมชนตามแบบของชาวลานนาทั่วไป นับเป็น
ความกลมกลืนของศรัทธาอย่างที่จะพบได้มากในประเทศไทยเรา
ความน่ารักไม่ใช่ความสวย แน่ละเมืองเชียงรายก็สวยไม่แพ้ใคร
เป็นทีร่ กู้ นั ดี นัน่ คือ ธรรมชาติ ทิวเขาสูงทีต่ งั้ ตระหง่านล้อมเมือง มีหมูบ่ า้ น
แทรกอยูต่ ามร่มดอย ดอยทองกลางเมืองมีวดั ทีม่ เี จดียบ์ รรจุอฐั พิ อ่ ขุนเม็งราย
อยูบ่ นยอด ซ�ำ้ ตัง้ อยูใ่ กล้แม่นำ�้ ใหญ่สวยสะอาด คือ แม่กก อันเรียงรายริมฝัง่
ด้วยโรงแรมมีระดับ มีสะพานสวยงาม เรียงกันไปสีส่ ะพาน แม่ฟา้ หลวงจาก
ท้ายเมือง สะพานเม็งรายมหาราช สะพานแม่กก และเฉลิมพระเกียรติ สะพาน
สุดท้ายนี้ติดกับวิทยาเขตที่แบ่งพื้นที่จัดงานดอกไม้เชียงรายอันเลื่องลือ
เป็นประจ�ำช่วงฤดูหนาว ใกล้ปีใหม่รับการท่องเที่ยว เป็นการจัดแสดง
สวนดอกไม้เมืองหนาวใหญ่โตแห่งแรกในชุมชนเมืองทีส่ ะดวกและสวยงามนี้
เพิม่ เติมจากลานกีฬากว้างใหญ่ มีอาคารสวยงามบนฝัง่ ตัวเมืองใกล้สะพาน
แม่กก ซึ่งถัดเข้ามา แต่มีความส�ำคัญกว่าเพราะอยู่บนถนนพหลโยธิน
เส้นเศรษฐกิจทีแ่ ล่นผ่านส่วนเลีย่ งเมือง และหน้าเมืองก็คอื ลานพ่อขุน ตรงไป
แม่สายชายแดน และสนามบินแม่ฟ้าหลวง อันเป็นบริเวณอุดมศึกษา
ที่ส�ำคัญของจังหวัด เนื่องจากทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ล้วนอยู่ในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร เท่านั้น
จากสนามบิน
สะพานเม็งรายอยู่ใกล้เขตจอแจกลางใจเมือง คือ เขตราชการและ
หอนาฬิกา สะพานแม่ฟา้ หลวงท้ายเมือง จะใกล้กบั จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และดอยทอง ซึง่ จะต่อเนือ่ งไปถึงเขตทหาร ค่ายทหาร และชุมชนใหญ่เด่นห้า
หากข้ามสะพานสุดท้ายนีไ้ ปจะเป็นชานเมือง เขตต่อแดนของอ�ำเภอแม่ยาว
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และแม่ฟ้าหลวง อันหนาแน่นไปด้วยหมู่บ้านชนเผ่าชาวเขา โดยมีถนน
เล็กๆ หลายสายเลาะลัดเลียบแนวดอยนางนอนทิวยาวมองเห็นขนานไป
กับทางหลวงสู่แม่สาย
ลานพ่อขุนเม็งราย เป็นเสมือนห้องรับแขกหน้าเมือง มีอนุสาวรีย์
พ่อขุนประทับยืนเด่นสง่าหน้าแผ่นดอยตุงอันงดงามท่ามกลางสวนดอกไม้
ทุกคนที่ผ่านมาควรแวะสักการะ เพราะจุดนี้นอกจากจะมีความโล่งสบาย
แล้ว ยังเป็นจุดวันเวย์ตรงเข้ากลางเมือง โดยถนนอุตตรกิจและถนนสิงหไคล
เป็นเส้นวนออก ขนาบอยู่สองข้างลาน จะแยกเลียบแม่กกเข้าท้ายเมือง
หรือวนออกชานเมืองโดยข้ามสะพานแม่กก หรือสะพานเม็งราย ก็จะใกล้
ทั้งสิ้น รอบลานยังมีร้านอาหารอร่อยมากมาย มีวัดศรีบุญเรืองสวยสงบ
ให้แวะท�ำบุญ และยังมีศนู ย์ทอ่ งเทีย่ วจัดรถสองแถวฟรีพาไปชมเมือง วันละ
2 เที่ยว คือ 9 โมงเช้า และบ่าย 1 โมง ได้ไปวัดส�ำคัญคือวัดพระแก้ว
ผ่านดอยทอง และเนือ่ งจากลานนีต้ อ่ เนือ่ งโดยถนนใหญ่ผา่ นหน้ามาจากจุด
เศรษฐกิจเลีย่ งเมือง จึงมีธนาคารใหญ่สองแห่งอยูใ่ กล้ ได้ใช้บริการการเงิน
ได้สะดวกอีกโสดหนึ่ง ทั้งธนาคารกรุงเทพ และธนาคารธนชาต
ผู้ที่มาจากกรุงเทพ หรือจังหวัดภาคเหนืออื่นใด ถ้าจะท�ำธุระในตัว
เมือง เราจะเข้าเมืองได้จุดแรกที่สี่แยกแม่กรณ์ เป็นสี่แยกไฟแดงจราจร
ไม่ไกลจากวัดร่องขุ่น และท่ารถขนส่งใหม่มากนัก มีจุดสังเกตเป็นโรงแรม
ใหญ่ แต่ชื่อเล็ก คือ ลิตเติ้ลดัก จะอยู่ฝั่งซ้ายมือขาขึ้น แยกนี้ถ้าตรงไปจะ
ผ่านลานพ่อขุน หรือเลี้ยวขวาไปชายแดนได้ ผ่านอ�ำเภอเทิง และอ�ำเภอ
เชียงของ แต่เข้าเมืองจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด จะผ่านตลาดสดใหญ่ของ
ชุมชนป่ากอเงีย้ ว (เงีย้ วเป็นค�ำพืน้ เมืองเรียกชนเผ่าไทยใหญ่) เลยเข้าไปจะ
เป็นเขตราชการ สลับกับเขตเศรษฐกิจ เช่น ปศุสัตว์จังหวัด โรงพยาบาล
http://seniorclub.swu.ac.th
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ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์  สถานีขนส่งเก่าทีม่ รี ถโดยสารออกไปอ�ำเภอ
รอบนอก จะมีโรงแรมหลายโรงตลอดเส้นทางผ่านมีศูนย์การค้า วัด จะ
ไปตัดกับถนนธนาลัยที่ตรงไปยังหอนาฬิกา ถนนเส้นนี้จะจอแจหนาแน่น
เพราะตรงไปอีกจะเป็นเขตราชการมากมาย อาทิ สถานีต�ำรวจ อ�ำเภอ
ไปรษณีย์ ห้องสมุด วัดส�ำคัญ สวนสาธารณะ โรงเรียนประจ�ำจังหวัด โบสถ์
คริสต์ ฯลฯ ไปจดถนนสิงหไคลตัดขวางสุดท้ายริมเมืองเชิงสะพานเมืองฮาย
ดังนั้น จึงไม่แนะน�ำให้นักท่องเที่ยวใช้ถนนเส้นนี้ เพราะจากสี่แยกแม่กรณ์
ถ้าแล่นตรงไปส่วนเลียบเมือง จะมีถนนอีกหลายสายตัดเข้ากลางเมือง จะ
สั้นกว่าและไม่จอแจเท่า
ขอแนะน�ำให้ทุกคนมาเที่ยวหอนาฬิกาในตอนเย็นก่อนค�่ำ  โดยใช้
ถนนธนาลัย เรือ อุตตรกิจ ตรงนี้จะเป็นย่านการค้าส�ำคัญของแม่บ้านและ
ครอบครัว อยูต่ ดิ กับตลาดสดเทศบาล ซึง่ ใหญ่โตมาก บริเวณรอบหอนาฬิกา
จะเป็นร้านอาหาร ร้านของฝาก โรงแรม ตลาดโต้รุ่ง เหมาะส�ำหรับเป็น
ที่รับประทานอาหารเย็น และชมไฟประดับโดยรอบสี่แยกนี้ เพราะเมื่อถึง
เวลา 1 ทุ่มตรง ... 2 ทุ่ม ... 3 ทุ่ม ทุกชั่วโมง ในหอนาฬิกาจะเปลี่ยน
สีไฟไปเรื่อยๆพร้อมเปิดเพลง “เชียงรายล�ำลึก” เป็นเวลา 15 นาที ดังนั้น
เมือ่ ท่านรับประทานอาหารเสร็จออกมาจากร้านก็จะได้หยุดชมไฟ และฟัง
เพลงได้อกี รอบ ก่อนเข้าโรงแรมทีพ่ กั บริเวณกลางถนนโดยรอบหอนาฬิกานี้
ประดับประดาไปด้วยโคมระย้าลวดลายงดงามเหมือนกับตัวหอนาฬิกา ที่
ออกแบบได้อลังการ สไตล์วดั ร่องขุน่ แต่สที องอร่ามสร้างโดยช่างฝีมอื ศิลปิน
ดังคนเดียวกัน ที่เรารู้จักกันดี
เช่นเดียวกับทุกจังหวัด ตลาดเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากส�ำหรับ
ศึกษาดูวิถีการกินอยู่ของคนต่างจังหวัด โดยเฉพาะชาวภาคเหนือ อาหาร
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เช้าแบบพืน้ เมือง หรือแบบภาคกลาง ไม่วา่ จะ ย�ำ ปิง้ ย่าง แกง ผัด รวมถึง
ผลไม้ และพืชผัก จากไร่นา ล้วนสดใหม่ หลากหลาย ราคาชาวบ้าน
น่าซือ้ หาไปรับประทานระหว่างทางหรือตักบาตรพระสงฆ์ ตลาดสดเทศบาล
นีจ้ ะคึกคักมากทัง้ เช้าและเย็น เพราะทางการอนุญาตให้วางแผงขายริมถนน
ยาวไปตลอดสายจดท้ายตลาด ซึง่ ไม่ไกลจากท่าน�ำ 
้ เชิงสะพานแม่ฟา้ หลวง
จึงท�ำให้มผี ลิตผลการเกษตรจากไร่นาของชาวบ้าน ทัง้ ชาวเราและชาวเขา
ล่องเรือหรือบรรทุกรถ จากพืน้ ทีร่ อบนอกมาวางขายในตอนเช้าแบบตลาดนัด
ถ้าท่านข้ามสะพานเม็งรายออกไปชานเมืองก็จะพบตลาดสดบ้านใหม่ อีก
แห่งหนึง่ ได้อกี เช่นกัน การจับจ่ายของท่านนัน้ จะช่วยเศรษฐกิจภูมภิ าคภูเขา
แถบนี้ได้มาก และคุ้มค่าจนท่านแปลกใจทีเดียว
ถ้าหนาวนีค้ ณ
ุ แวะมาเชียงรายไม่ทนั อย่าลืมหนาวหน้าคุณจะต้องมา
แอ่วสักครั้งแน่นอน รับรองจะต้องม่วนใจ้ แต๊ๆ เลยเจ้า!
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คนอายุหกสิบฝากให้คิด
ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา

6

อายุเกินหกสิบฝากให้คิด
ถึงชีวิตผ่านมาน่าฉงน
สู่หลักชัยของมนุษย์ทั่วทุกคน
ต้องอดทนรับสภาพความเป็นจริง
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
สุขภาพจิตและกายทั้งชายหญิง
ย่อมเสื่อมโทรมกันไปหลักความจริง
อย่านั่งนิ่งใช้ชีวิตให้ถูกทาง
วางแนวทางชีวิตอย่างดียิ่ง
ท�ำทุกสิ่งอย่าให้คนถากถาง
ท�ำตัวให้มีคุณค่าเริ่มปล่อยวาง
จงเริ่มสร้างสรรใจให้สบาย
เป็นที่พึ่งทางใจให้ลูกหลาน
รู้ประมาณกายใจก่อนจะสาย
ใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสบาย
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตน
รวมสิ่งดีในชีวิตลิขิคไว้
ความภูมิใจผ่านมาน่าฉงน
มอบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ปวงชน
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ท�ำตาม
ระวังตนอย่าเสียคนเมื่อตอนแก่    คลาดแคล้วแน่งานหนักต้องแบกหาม
สุขภาพต้องรักษาและท�ำตาม
ชีวิตงามท�ำได้ไม่เผอเรอ
กินอาหารเป็นยาปลาเป็นหลัก
ส่วนผักนั้นต้องกินสม�่ำเสมอ
ปฏิบัติตนไม่พร�่ำเพ้อและเผอเรอ
สม�่ำเสมอสวัสดีชีวิตตน
จ�ำต้องมีสติและปัญญา
แสวงหากัลยาณมิตรทุกแห่งหน
สิ่งที่ต้องควรคิดชีวิตตน
ความดีงามทุกคนจ�ำต้องมี
พยายามศึกษาตลอดชีพ
ควรเร่งรีบคบปราชญ์เพื่อศักดิ์ศรี
ฉลาดเข้าสังคมทุกวิธี
จึงต้องมีความซื่อสัตย์พัฒนา
ควรตัดอกุศลมูลให้สูญสิ้น
การดูหมิ่นต้องอดทนเป็นหนักหนา
บุญกุศลต้องเพิ่มพูนตลอดเวลา
พุทธธรรมนั้นหนามั่นในทรวง
6  ข้าราชการบำ�นาญ  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มศว
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผู้มีคุณจดจ�ำระลึกถึง
เห็นแก่ตัวรวมทั้งความหลอกลวง
สัมมาชีพเป็นสิ่งควรสร้างสรรค์
ต้องเร่งรีบแทนคุณทุกโมงยาม
จงกระท�ำวันนี้ดีที่สุด
โปรดทบทวนสู่สุขสะดวกสบาย
ใช้ชีวิตวันนี้ดีที่สุด
ทายาทดีมีทรัพย์อเนกอนันต์

ที่พึ่งหนึ่งสถาบันของในหลวง
การพนันใหญ่หลวงความเลวทราม
ชีวิตนั้นบุพการีไม่ต้องถาม
ปฏิบัติตามทันทีไม่อับอาย
เป็นมนุษย์ชาตินี้ดีเหลือหลาย
รีบขวนขวายปฏิบัติท�ำดีพลัน
จะยั้งหยุดเพ้อเจ้อทุกสิ่งสรรค์
จงสุขสันต์มีโชคปราศโรคภัย

ครูเป็นเรือจ้างจริงหรือ!
อ. วิวัฒน์ บุรทัต

7

ขณะนี้ผมมีงานอดิเรก คือ เขียนโคลงกลอนประดับต้นไม้ในสวน
ปฏิบตั ธิ รรมตามวัดต่างจังหวัด  โดยเก็บเศษไม้มาเขียน และอาจารย์ประยูร  
หมีทอง กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ ดังตัวอย่างบางบทต่อไปนี้
ถือศีลห้าใส่บาตรจะร�่ำรวย
Observe The Five Precepts of Buddhism,
Also sacrifice aims, you’ll be wealthy.

7  ข้าราชการบำ�นาญ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
http://seniorclub.swu.ac.th
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บุญจะช่วยอุดหนุนคุณอนันต์
Then the merits will help you greatly,
ก่อนจะนอนสวดมนต์ทุกคืนวัน
Say prayers before going to sleep every night.
จะสุขสันต์อิ่มบุญในความดี
The virtue will keep you in peace and happiness.
การเขียนบทกวีบางเรื่อง ผมเขียนเพราะความร�ำคาญที่มีคนเปรียบ
ครูเป็นเรือจ้าง ในฐานะที่ผมก�ำลังเขียนโคลงกลอนประดับต้นไม้ในสวน
ปฏิบัติธรรม จึงนึกถึง “ครู” ที่มีคนเปรียบไว้ว่าเป็น “เรือจ้าง” ผมจึงเกิด
ความคิดผิดแผกไปจากค�ำเปรียบเปรยดังกล่าว จึงเขียนเปรียบเทียบ “ครู”
ไว้ใหม่ ตามความคิดของผมว่า ดังนี้
				 อุทยานงามพรั่งพร้อม		
			 ใคร่เล่าจัดแต่งหา				
			 พากเพียรเพาะน�ำมา			
			 คือเกษตรกรจริงแม้			
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พฤกษา
เหมาะแท้
ตัดแต่ง งามนา
เปรียบได้คุณครู
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ข�ำขัน : เพราะเธอฉันจึงระทม
ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

8

เมื่อสิบปีที่แล้วสุขภาพของคุณตาในวัยเจ็ดสิบห้าย�่ำแย่อยากตายให้
มันสิ้นเรื่องสิ้นราว คุณยายเห็นท่าไม่ดีจึงเริ่มให้คุณตาท�ำตามกฎ ห้า อ.
คือ อาหาร อากาศ ออกก�ำลัง อารมณ์ และอุจจาระ โดยเฉพาะอาหาร
คุณยายจัดท�ำเป็นพิเศษดูแลด้วยตนเอง แม้วา่ จะไม่คอ่ ยถูกปากถูกใจคุณตา
ก็เกรงใจ และปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ท�ำให้สขุ ภาพของคุณตาดีขนึ้ เป็นล�ำดับ
แต่เมื่อเดือนที่แล้วทั้งสองประสบอุบุติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน
เมื่อทั้งสองได้ล่องลอยไปสู่สรวงสวรรค์ พระอินทร์ได้จัดเตรียมที่พัก
แบบโรงแรมห้ า ดาวให้ ค นทั้ ง สอง ที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยครั ว อั น ทั น สมั ย
ห้องอาบน�้ำที่มีอ่างอาบน�้ำระบบไหลวนยากูซี่ ทั้งสองคนต่างตื่นตาตื่นใจ
ออกเสียงดีใจปลื้มปิติเป็นล้นพ้น แต่คุณตาก็ไม่วายที่จะถามพระอินทร์ว่า
ทั้งสองจะต้องเสียค่าเช่าปีละเท่าไหร่
พระอินทร์ตอบว่า “ฟรีครับ ฟรีทั้งหมดเลย นี่เป็นสรวงสวรรค์
นะครับ”
โดยทีท่ งั้ สองสนใจออกก�ำลังกาย ทางสวรรค์กจ็ ดั สนามกอล์ฟทีอ่ ยูห่ ลัง
บ้านซึง่ ทัง้ สองมีสทิ ธิมาเล่นได้ทกุ วัน และสนามกอล์ฟนีจ้ ะได้รบั การดูแลให้
มีเครี่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยยิ่งกว่าสนามในโลกมนุษย์ คุณตาก็อดถามไม่
ได้ว่า “แล้วอัตราค่าธรรมเนียมการเล่นแพงไหมครับ”
อีกครัง้ ทีพ่ ระอินทร์อมยิม้ พร้อมตอบเหมือนเดิม “นีบ่ นสวรรค์นะครับ
8  ข้าราชการบำ�นาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทุกอย่างฟรีหมด ไม่เสียแม้แต่ตงั ค์แดงเดียว” ว่าแล้วพระอินทร์กพ็ าทัง้ สอง
ไปทีส่ โมสรของสนามกอล์ฟทีม่ หี อ้ งอาหารและเสียงเพลงทีไ่ พเราะ ทีก่ ลาง
ห้องมีอาหารให้เลือกไม่ว่าจะแบบ เมดิเตอเรเนียน อิตาเลียน ญี่ปุ่น จีน
ไทย หรือ อเมริกัน ให้เลือกเรียกน�้ำย่อยไม่หยุด หลังจากกวาดสายตาไป
รอบห้อง คุณตาก็อดถามพระอินทร์อกี ไม่ได้วา่ “แล้วเขาคิดราคากันอย่างไร
แพงไหม เพราะท่าทางอาหารดีๆ ทั้งนั้น”
เป็นครั้งที่สามที่พระอินทร์ต้องกลั้นหัวเราะไม่ได้ว่า “สวรรค์นะครับ
อาหารทุกอย่าง ฟรีหมด ทานได้ไม่อั้น ไม่ต้องพกตังค์มาเลยครับ”
“แล้วมีโต๊ะอาหารตรงไหนที่มีอาหารสุขภาพไขมันต�่ำ  น�้ำตาลน้อย
ครับ” คุณตาถามกลับอย่างเกรงใจ
“ไม่ตอ้ งวิตกกังวลครับ นีส่ วรรค์นะครับ อาหารเป็นอาหารทิพย์ ทาน
เท่าไหร่ไขมันคลอเลสเตอรอลหรือน�้ำตาลหรือความดันไม่มีวันขึ้น ไม่ว่าจะ
ทานมากเท่าใดก็ตามคุณตาจะไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วย มีแต่จะมีสุขภาพดี
ขึ้นทุกวันๆ ครับ ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้นที่นี่คนให้บริการคือนางฟ้าทั้งหมด”
พระอินทร์พูดด้วยความภูมิใจ
พอได้ยนิ ดังนัน้ คุณตาก็มนี ยั น์ตาทีแ่ สดงความโกรธ ยกเท้ากระแทกพืน้
ตัวสั่นเหมือนคนเป็นโรคพาร์กินสัน ทั้งพระอินทร์และคุณยายพยายาม
เข้าปลอบและถามคุณตาว่าอะไรเกิดขึ้น
คุณตาหันหน้าและมือชี้หน้าคุณยาย “เป็นความผิดของเธอคนเดียว
แท้ๆ ทีด่ แู ลฉันดีเกินไปตลอดสิบปีทผี่ า่ นมา และฉันก็โง่ๆ ทีไ่ ว้ใจเธอ ไม่งนั้
ฉันได้มาเสวยสุขอยู่บนนี้ตั้งแต่สิบปีที่แล้ว”

32

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

