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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. 0-8771-0982-1

	 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

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก�ำหนดกำรเปิดภำคเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2557 ดังนี้

 ภาคเรียนต้น    18 สิงหำคม-22 ธันวำคม 2557

 ภาคเรียนปลาย  12 มกรำคม-22 พฤษภำคม 2558

 ภาคฤดูร้อน    8 มิถุนำยน-14 สิงหำคม 2558 

  100 ปี การพลศึกษาไทยสู่ความเชื่อมั่น มศว สถาบัน

ผลิตบัณฑิตพลศึกษาไทยทั่วประเทศ

 คณะพลศกึษำ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) จดังำนประชมุ

วิชำกำรนำนำชำติ “100 ปี กำรพลศึกษำไทย” ณ หอดนตรีและกำร

แสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อำคำรนวัตกรรม ศ.ดร.สำโรช บัวศรี มศว 

ประสำนมติร ระหว่ำงวนัที ่27-28 มนีำคม 2557 โดยม ีรศ.สภุำ ปำนเจรญิ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มศว เป็นประธำนในพิธี และได้รับเกียรติจำก 

ดร. ณัฐ อินทรปำณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรกีฬำ เป็น

ประธำนงำนรำตรีพลศึกษำไทย ร่วมด้วยคณำจำรย์อำวุโสและศิษย์เก่ำ 

มำกหน้ำหลำยตำจำกทัว่ประเทศ อำท ิผศ.ส�ำรวล รตันำจำรย์ ผศ.พพิธิพร 

แก้วมุกดำ ผศ.จ�ำรัส ศรีธัญพงศ์ พ.อ. (พิเศษ) ชุมพล จินดำโชติ อ.สืบ 

จนุฑะเกำศลย์ ศ.ดร. จรนิทร์ ธำนีรตัน์รศ.ฟอง เกดิแก้ว ผศ.ณฐัยำ วสิทุธสินิ 

อ.ดร. ศักดิ์ชำย ทัพสุวรรณ และ อ.วิจิตร เกตุแก้ว

 จำกประวัติศำสตร์อันยำวนำนของกำรพลศึกษำไทยที่มีมำยำวนำน

นับได้ 100 ปี ตลอดจนควำมเชื่อมั่นที่คณะพลศึกษำ มศว ได้รับจำกกำร

เลือกสอบคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำต่อในคณะพลศึกษำของนักเรียนระดับชั้น
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มัธยมปลำย กระทั่งคณะพลศึกษำ มศว สำมำรถผลิตบัณฑิตด้ำนกำร

พลศึกษำออกไปสู่สังคมในสำขำวิชำอำชีพต่ำงๆ ทั่วประเทศได้มำกมำย

ในแต่ละปี แต่จ�ำนวนบัณฑิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะพลศึกษำ ก็

ไม่ใช่เครื่องยืนยันถึงควำมส�ำเร็จและคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของ

คณะพลศึกษำ มศว ได้ดีเท่ำกับคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ

คุณภำพหรือจริยธรรมของควำมเป็นคนที่เรียกว่ำคนที่มีลักษณะนิสัยอย่ำง

นักกีฬำโดยแท้ ไม่เพียงแต่กำรร�่ำเรียนทำงด้ำนกีฬำหรือพลศึกษำจะเป็น

อำชีพที่สร้ำงชื่อเสียงและรำยได้ได้เป็นอย่ำงดีเท่ำนั้นแต่อำชีพนักกีฬำหรือ

บุคลำกรทำงด้ำนกำรกีฬำก็ยังเป็นสำขำอำชีพที่ท�ำให้คนเรำเรียนรู้คุณค่ำ

ของควำมเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและร่ำงกำยของควำมเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ได้ไม่แพ้ศำสตร์สำขำอำชีพอื่นๆ 

 “ในรอบปี 2556 ที่ผ่ำนมำคณะพลศึกษำ มศว ได้ท�ำภำรกิจที่

ส�ำคัญๆ ต่อกำรยกระดับมำตรฐำนกำรพลศึกษำไทยหลำยภำรกิจเพรำะ

หวังว่ำโครงกำรเหล่ำนั้นจะช่วยต่อยอดและเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือไว้

วำงใจให้แก่คณะพลศึกษำ มศว ซึ่งสุดท้ำยปลำยทำงก็จะเป็นกำรไปเสริม

ควำมแข็งแกร่งให้แก่วงกำรพลศึกษำไทยท่ีเรำในฐำนะครูพละก็อยำกจะ

เห็นเด็กไทยมีวุฒิภำวะควำมเป็นผู้น�ำไปพร้อมๆ กับควำมเจริญก้ำวหน้ำ

ของกำรศึกษำไทยโดยเฉพำะกำรเลือกเรียนศำสตร์สำขำด้ำนพลศึกษำ ซึ่ง

ตลอดเวลำที่ตั้งคณะพลศึกษำ มศว มำเรำจัดว่ำ มศว ขอเป็นแกนน�ำของ

สถำบันท่ีผลิตพลศึกษำทั่วประเทศจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและกิจกรรม

ต่ำงๆ เพื่อชำวพลศึกษำ ในปี พ.ศ. 2556 ตำมล�ำดับดังนี้ 1. โครงกำร

พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน โดย

จะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อครูผู้สอนพลศึกษำและสุขศึกษำ (ส�ำหรับ 
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ชำวพลศึกษำทุกสถำบัน) 2. โครงกำรแข่งขันโบว์ลิ่งส�ำหรับพี่พลศึกษำ ณ 

SF Strike Bowl 3. โครงกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ICSES 2013 

4. โครงกำรพลศึกษำคืนสู่เหย้ำ 5. เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กีฬำ ณ คณะ

พลศึกษำ มศว องครักษ์ 6. โครงกำรกิจกรรมกีฬำกอล์ฟชำวพลศึกษำ 

ณ สนำมกอล์ฟปัญญำ รำมอินทรำ ส�ำหรับชำวพลศึกษำทุกสถำบัน 

7. โครงกำรพลศึกษำรำตรี ส�ำหรับชำวพลศึกษำทุกสถำบัน ก็นับว่ำเรำ

ประสบควำมส�ำเร็จกระท่ังได้รับควำมไว้วำงใจอีกครั้งให้เป็นเจ้ำภำพ 

จดังำนแถลงข่ำว 100 ปี กำรพลศกึษำไทย ตำมมำด้วยงำนวนัจรงิทีผ่่ำนมำ 

รศ.ดร.สปุราณีวิ ์ขวญับญุจนัทร์ คณบดคีณะพลศกึษำ มศว กล่ำวเผย

ประวตัคิวำมเป็นมำของกำรครบรอบ 100 ปี กำรพลศกึษำไทย ซึง่ได้มปีระวตัิ

มำยำวนำนตัง้แต่ปี พ.ศ.2456 โดยเริม่จำกกระทรวงธรรมกำรได้จดัตัง้สถำน

ฝึกหดัครพูลศึกษำขึน้ทีโ่รงเรยีนมธัยมวดัรำชบรูณะ ใช้ชือ่ว่ำ “ห้องพลศกึษำ

กลำง” สังกัดกรมศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นจุดเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ซึ่งถือเป็น

แกนหลักในกำรคิดจัดงำนร�ำลึกข้ึนมำ เน่ืองจำกเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญ

ของวิชำชีพนี้ที่จำกอดีตสู่ปัจจุบันมีผู้จบจำกสำขำนี้อย่ำงมำกมำย ดังนั้น 

ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ 

กรมพลศึกษำ สถำบันกำรพลศึกษำ สมำคมสุขศึกษำ พลศึกษำ และ

สนัทนำกำรแห่งประเทศไทย สมำคมศษิย์เก่ำคณะพลศกึษำ มหำวทิยำลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกันจัดงำน “100 ปี กำรพลศึกษำไทย” โดยจะ

มีกิจกรรมกันตลอดทั้งปี อำทิ กำรจัดโบว์ลิ่งรวมพลชำวพลศึกษำ กำร

แข่งขนักอล์ฟเพือ่ชำวพลศกึษำ รวมถงึกจิกรรมทำงวชิำกำรทัง้ในระดบัชำติ 

และนำนำชำติ ฯลฯ ซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแต่ 10 มีนำคม 2557 เป็นระยะ ๆ 

ไปจนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ จะได้รับเกียรติจำกคนแวดวงกำรพลศึกษำ และกีฬำ
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ร่วมงำนอย่ำงคับคั่ง อำทิ “อ.หรั่ง” ชำญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรม

พลศกึษำ “บิก๊ตุม่” เทพพทิกัษ์ จันทรสุเทพ นำยกสมำคมนกัฟตุบอลอำวโุส 

(ประเทศไทย) “รศ.ดร.วิชติ คนึงสุขเกษม” นำยกสมำคมสขุศกึษำ พลศกึษำ 

และสันทนำกำรแห่งประเทศไทย และ “อ.ตู่” ธนำวุฒิ นุชตเวชวงศ ์

รองบรรณำธิกำร ผูป้ระกำศข่ำวช่องทสีปอร์ต ฯลฯ งำนนีจ้งึถอืว่ำเป็นงำนดี

ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อศกัยภำพของมหำวทิยำลยั ต่อศษิย์เก่ำและศษิย์ปัจจุบัน 

ต่อชำว มศว ทีม่ส่ีวนร่วมท�ำให้คณะพลศกึษำ มศว มีควำมม่ันคงแขง็แกร่ง 

และมีคุณภำพในกำรผลิตบัณฑิตด้ำนพลศึกษำทุกสำขำอำชีพและใน 

ระดับชำติจนถึงปัจจุบัน

  มศว ร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัฮนักุก๊ สอนภำษำ

ไทย ให้ผู้บริหำรบริษัทซัมซุง

 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสัญญำควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

กับมหำวิทยำลัยฮันกุ๊ก ภำษำและกิจกำรต่ำงประเทศ สำธำรณรัฐเกำหลี 

เรื่องกำรสอนภำษำไทย ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำร ของบริษัทซัม

ซุง สำธำรณรัฐเกำหลี ก่อนมำประจ�ำกำรในบริษัทแห่งประเทศไทยอย่ำง 

ต่อเนือ่งเป็นปีที ่10 ในปีกำรศกึษำ 2556 น้ี คณะมนษุยศำสตร์ มหำวทิยำลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้จัดโครงกำรสอนภำษำไทยแบบเข้มส�ำหรับชำว 

ต่ำงประเทศ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำรของบริษัทซัมซุง สำธำรณรัฐ

เกำหลี จ�ำนวน 7 คน ระหว่ำงวนัที ่1 เมษำยน - 30 พฤษภำคม 2557 โดยมี 

รศ. จนิตนา พทุธเมตะ เป็นประธำนโครงกำร และเป็นผูส้อนทกัษะกำร

อ่ำนภำษำไทยและกำรออกเสยีงภำษำไทย นอกจำกนีย้งัมอีำจำรย์ช�ำนำญ

กำรสอนภำษำไทยส�ำหรับชำวต่ำงประเทศอีก 3 ท่ำน คือ ผศ. ภำณุพงศ์  

อดุมศลิป์ สอนทกัษะกำรฟัง อ. พทัธยา จติต์เมตตา สอนทกัษะกำรเขยีน 
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ในบริบทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย อ. เบญจวรรณ ศริกุล สอนทักษะ

กำรพูดในบริบทวัฒนธรรมไทย และนางปวีณา สีทอง เป็นเลขำนุกำร

โครงกำร นอกจำกกำรเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วผู้เรียนยังต้องเรียนรู้จริงจำก 

ประสบกำรณ์ตรง อนัจะท�ำให้ผูเ้รยีนเกดิควำมเข้ำใจ และซำบซึง้ในสงัคมไทย 

วัฒนธรรมไทยอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น 

  อ. พัทธยา จิตต์เมตตา อำจำรย์สังกัดคณะมนุษยศำสตร์ 

มศว ได้รับเชิญจมหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศแห่งชำติเวียดนำม ณ 

กรุงฮำนอย ให้ไปสอนภำษำไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้รับรำงวัล

เกยีรตบิตัร ในฐำนะอำจำรย์ผูส้อนภำษำไทยดเีด่น ดงัปรำกฏตำมหลกัฐำน

ต่อไปนี้ 

 This Certificate is Awarded to Mr. Pattaya Jitmetta Professor 

of Thai In recognition of his outstanding academic contributions to 

Vietnam National University, Hanoi College of Foreign Languages 

during the period from October, 2002 - 2004. 

 นอกจำกนี้ยังได้รับเชิญจำก มหำวิทยำลัยพูซำนภำษำและกิจกำร

ต่ำงประเทศ ประเทศเกำหลีใต้ ตำมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง มศว 

กับ ม. พูชำน ให้ไปสอนภำษำไทย เป็นเวลำ 1 ปี ตำมโครงกำรควำม

ร่วมมือระหว่ำง มศว - ม. พูซำน ระหว่ำงวันที่ 1 มีนคม 2556 - วันที่ 

 28 กมุภำพนัธ์ 2557 และได้รบัรำงวลัเกยีรตบิตัรเป็นอำจำรย์ผูส้อนภำษำ

ไทยดเีด่น ปีกำรศึกษำ 2013 รำงวลัดงักล่ำวเป็นกำรประเมนิในระบบของ

มหำวิทยำลัยพูซำน โดยพิจำรณำคัดเลือกอำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ปฏิบัต ิ

กำรสอนภำษำต่ำงๆ ทั้งมหำวิทยำลัยมำกกว่ำ 300 คน เพื่อคัดเลือกให้

รำงวัลพร้อมประกำศเกียรติคุณ จ�ำนวน 10 คน จำกจ�ำนวนอำจำรย์ 
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ต่ำงชำติทั้งหมด ผลสรุป คือ อำจำรย์พัทธยำ จิตต์เมตตำ เป็นชำวเอเชีย

ผู้สอนภำษำคนแรกที่ได้รับรำงวัลนี้ และยังเป็นอำจำรย์ในสำขำภำษำไทย

คนแรกที่ได้รับรำงวัลนี้เช่นกัน ชมรมผู้สูงอำยุ มศว ขอชื่นชมยินดีในควำม

ส�ำเร็จครั้งนี้ ที่ท�ำให้ มศว มีชื่อเสียงปรำกฏในระดับนำนำชำติ

  น.ส. รัตนาพร สงวนประสาทพร ข้ำรำชกำรสังกัดส�ำนักหอ

สมุดกลำง มศว และ รศ. ดร. โกสุม จันทศิริ สังกัดภำควิชำชีวเคมี 

คณะแพทยศำสตร์ มศว ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้ำรำชกำร

พลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 และทั้งสองท่ำนได้เข้ำรับเข็มที่ระลึก

พร้อมเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 ชมรม 

ผู้สูงอำยุ มศว ขอร่วมแสดงควำมยินดีที่บุคลำกรของ มศว มีควำมดีเด่น

ในระดับชำติครั้งนี้ 

ข่าวชมรมฯ

  อ. วัชรินทร์ บุญยะกาญจน ขอแก้ไขข้อควำมใน เรื่องเล่ำ 

“เชียงรำยเมืองน่ำรัก” “หอนำฬิกำอลังกำรของเมืองเชียงรำยนี้ต้ังอยู่บน

ถนนบรรพปราการ (เดมิถนนธนำลัย) อันเป็นส่วนต่อจำกถนนพหลโยธนิ

ช่วงกลำงเมือง

  ผศ.สพุนิ ทองธาน ีได้รบัเชญิเป็นวิทยำกรจำกคณะมนษุยศำสตร์ 

มศว โครงกำรเสรมิสร้ำงต้นกล้ำทำงมนษุยศำสตร์ ได้น�ำนสิติตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 

ถึงระดับปริญญำโท จ�ำนวน 80 คน โดยกำรน�ำของ รศ.วนิดำ ข�ำเขียว 

ไปบรรยำยและท�ำกิจกรรม “ธรรมะกับสุขภำพ” เน้นถึงควำมสัมพันธ์ของ

กำยและจิตกับอวัยวะของร่ำงกำย ได้แก่ เท้ำ มือ และหู เป็นต้น ระหว่ำง
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วันที่ 20-24 มีนำคม 2557 ณ สวนโมกขพลำรำม อ�ำเภอไชยำ จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี

  คณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

“วันศรีนครินทรวิโรฒ 2557” ในวันจันทร์ที่ 28 เมษำยน 2557 มีรำยชื่อ

ต่อไปนี้

1. ผศ. นงนำรถ  ชัยรัตน์  2. รศ. สำคร  ช่วยประสิทธิ์

3. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง  4. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์

5. ผศ. สุพิน  ทองธำนี   6. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์

7. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดำ  8. รศ. ธำดำศักดิ์  วชิรปรีชำพงษ์

9. ผศ. พนอ  อัศวรุจำนนท์  10. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ

11. อ. พวงผกำ  คงอุทัยกุล  12. รศ. วรรณี  โสมประยูร

13. ผศ. พัชรำ  สุทธิส�ำแดง  14. นำยไพฑูรย์  รัตนศิริ

15. อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ 16. นำยอัครเดช  อุดมชัชวำล

17. รศ. สุชำ ณ พัทลุง   18. รศ. อมรรัตน์ เศวตอนันท์

  คณะกรรมการบริหารชมรมประชุมประจ�ำเดือนครั้งที่ 6/57 

ในวันพฤหัสที่ 5 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุมสภำ 1 ระหว่ำงเวลำ 

09.00-13.00 น.

  ชมรมผู้สูงอายุฯ เข้ำร่วมโครงกำรบรรพชำสำมเณร “ธรรมสู่

ดวงใจ” รุ่นที่ 5 อุปสมบทพระ 9 รูป บรรพชำสำมเณร 142 รูป น้อม

ถวำยเป็นอำจำริยบูชำ ในวำระ 226 ปี ชำตกำล 142 ปี มรณกำล แด่ 

เจ้ำประคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรฺหฺมร�สี) และถวำยเป็นพระ

รำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสทรงเจริญพระ

ชนมำยุ 87 พรรษำ ระหว่ำงวันที่ 4-20 เมษำยน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์
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อบรมวิปัสสนำกรรมฐำน และค่ำยอบรมจริยธรรม พระธรรมธีรรำชมหำ

มุนี วัดระฆังโฆสิตำรำมวรมหำวิหำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 ชมรมผู้สูงอำยุ บรรพชำสำมเณร 1 รูป           3,000 บำท

 คณะกรรมกำรบริหำรชมรมบรรพชำสำมเณร  2 รูป 6,000 บำท

 ถวำยปัจจัยอีก                        1,700 บำท

 รวมทั้งสิ้น                                10,700 บำท

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ซื้อหลอดประหยัดไฟ LED จ�ำนวน 9 หลอด 

เป็นเงิน 1,100 บำท ไปถวำย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 

พรรษำ รำชนครินทร์ (เขำดินหนองแสง)  สำขำวัดนำยำยอำม ต�ำบล 

นำยำยอำม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 เมษำยน 2557

 ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและบญุกศุลทีส่มาชกิชมรมผู้

สงูอายุ มศว ได้ร่วมกนับ�าเพญ็ มาอย่างสม�า่เสมอนี ้จงดลบนัดาล 

ให้ท่านจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร

สมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิวาราตรีกาลเทอญ 

  ชมรมผูส้งูอำยฯุ ขอแสดงควำมเสยีใจมำ ณ โอกำสนีก้บัครอบครวั 

ประจมินอก ในกำรสญูเสยี ผศ. ศร ีประจมินอก (กรรมกำรบรหิำรชมรมฯ) 

 และได้บ�ำเพ็ญกุศล ระหว่ำงวันที่ 25-31 มีนำคม 2557 บรรจุไว้ 100 

วัน ก�ำหนดกำรพระรำชทำนเพลิงศพในวันเสำร์ที่ 28 มิถุนำยน 2557 

เวลำ 17.00 น. ณ เมรุวัดธำตุทอง กรุงเทพมหำนคร

  ชมรมผูส้งูอำยุฯ ขอแสดงควำมเสียใจมำ ณ โอกำสนีก้บั รศ.ศกัดิช์ยั 

นิรัญทวี อดีตรองอธิกำรบดีและคณะบดีคณะศึกษำศำสตร์ มศว ในกำร 

สญูเสยีมำรดำ คณุแม่หร่วน นริญัทวี ได้บ�ำเพญ็กศุลระหว่ำงวนัที ่13-18 

เมษำยน 2557 และฌำปนกิจในวันเสำร์ที่ 19 เมษำยน เวลำ 16.00 
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ณ วัดจุฬำมณี อ.บำงบำล จ.อยุธยำ

  ชมรมผูส้งูอำยฯุ ขอแสดงควำมเสียใจมำ ณ โอกำสนีก้บั รศ. สชุา 

ณ พัทลุง ที่สูญเสีย คุณประกอบ ณ พัทลุง และได้มีพิธีพระรำชทำน

เพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 เวลำ 17.00 ณ 

เมรุวัดลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร    1,000 บำท

 2. อ. บัณฑิต  แพนล้ินฟ้ำ   1,000 บำท

 3. นำยอัครเดช  อุดมชัชวำล   1,000 บำท

 4. อ. อุไร  สังขนันท์     1,000 บำท

 5. คุณนงลักษณ์  พจนำกรรักษ์  1,000 บำท

 6. ผศ. รัชนี  ลำชโรจน์     1,000 บำท

 7. อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่ำ     1,000 บำท

 8. รศ. ปรำณี  วำนิชเจริญธรรม  1,000 บำท

 9. ผศ. นงนำรถ  ชัยรัตน์    2,000 บำท

 10. อ. ไพโรจน์  ขุนวิไชย    1,000 บำท

 11. รศ. ชำดำ  กลิ่นเจริญ   500 บำท

รายชื่อสมาชิกใหม่

เดือนพฤษภาคม 2557

อ. สมชำย  สุริยะศิริบุตร
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนพฤษภาคม

 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. อ. ดวงกมล  ขำวละเอียด  2. ผศ. ทวี มุขธระโกษำ  

3. รศ. ดร.เสนำะ  บุญมี  4. คุณสำยทอง  ทับทิมเล็ก

5. คุณประยงค์  วินิจวงษ์  6. อ. ละเอียด  ปรำรถนำดี

7. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์  8. ผศ. ไพศำล  อั๋นประเสริฐ 

9. ผศ. ผุสดี  ธรรมรักษ์   10. ผศ. โสภัณ  วีรชัย 

11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธกำร 12. รศ. กำญจนำ  ศรีกำฬสินธุ์ 

13. ม.ล. อธิบุญ  กฤดำกร  14. ผศ. จันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์

15. รศ. สมจิต  สวธนไพบูลย์  16. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

17. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ  18. รศ. ดร.ทัศนำ  แสวงศักดิ์

19. รศ. ประมำณ  ฮะกีมี  20. ผศ. นิตยำ  สุขเสรีทรัพย์

21. ผศ. สุขวสำ  ยอดกมล  22. อ. จ�ำรัส  เสรีพันธุ์

23. รศ. ดร. สวนำ  พรพัฒน์กุล 24. รศ. ดร. ปฐม  นิคมำนนท์

25. อ. วำรี  ด�ำไชโย    26. รศ. ดร.ทิพำ  เทพอัครพงศ์

27. อ. ศักดำ  ลีแสวงสุข  28. คุณนิตยำ  สีทอง
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29. ผศ. มะลิวัลย์  ประจิมนอก 30. คุณอัครเดช  อุดมชัชวำล

31. อ. ปรีดำ  รอดโพธิ์ทอง  32. คุณน้อม  แก้วเกิด

33. รศ. วำรุณี  วงษำ   34. ผศ. จำรุวัฒน์  วิศำลเวชกิจ

35. อ. ดวงดำว  แสงระวี  36. คุณทิพยวรรณ  ณ นคร  

37. อ. สุทัศน์  ชูใหม่   38. อ. เทอด  แก้วคีรี

39. คุณนวลปรำงค์  คุมภกันต์  40. รศ. นันทำ  โชติกพุกกณะ

41. อ. สุวดี  จ�ำเริญพันธ์  42. อ. ยุพำ  มำนะจิตต์

43. รศ. นิยม  บุญมี    44. รศ. วรรณำ  วงษ์วำนิช

45. คุณวรำภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์ 46. รศ. วัฒนำ  สุทธิพันธุ์

47. รศ. ธวัช  วงษ์สุวรรณ์  48. รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม

49. ผศ. ดำภรณ์  วีรสำร  50. อ. สมหมำย  ขจรทรัพย์

51. ผศ. จินดำ จ�ำเริญ   52. คุณลักขณำ  แซ่ลู้

53. รศ. ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  54. รศ. สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์

55. อ. สมชำย  แสงจิตต์พันธุ์  56. รศ. ดร. ธำดำ  วิมลวัตรเวที

57. อ. นบน้อม  อ่ำวสุคนธ์  58. ผศ. นงนำรถ  ชัยรัตน์ 

59. ผศ. สมนึก  ค�ำอุไร   60. ผศ. ดร. นันทนำ  วงษ์อินทร์

61. รศ. ดร. กุลยำ  ตันติผลำชีวะ 62. อ. ธนวดี  ธีรภัทรสกุล

63. คุณทัศนำ  ทองภักดี  64. นำงลักขณำ  กล่อมเกตุ

65. นำงยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย 
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บอกเล่าเก้าสิบ : ท่าน ว. แนะถอดรหัสวิสาขบูชา 1

 ท่ำน “ว.วชริเมธ”ี แนะชำวพทุธถอดรหสัวนัวสิำขบชูำประยกุต์ใช้ใน

กำรด�ำเนนิชวีติจำก 3 เหตกุำรณ์ ประสตู-ิด�ำรงชวีติมเีป้ำหมำยไม่ปล่อยตำม 

ยถำกรรม ตรัสรู้-พัฒนำตนเองให้ถึงสัจจธรรมเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน 

ปรินิพพาน-ชีวิตไม่เที่ยงต้องด�ำรงตนไม่ประมำท

 พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ “ว.วชิรเมธี” พระนักคิด นักเขียน 

นักเทศน์ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิมุตตยำลัย ให้สัมภำษณ์ส�ำนักข่ำวไทย ถึง

วันวิสำขบูชำว่ำเป็นวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เป็นวันที่พระพุทธเจำ้

ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำน ถ้ำเรียนรู้เฉพำะเท่ำนั้นจะกลำยเป็นว่ำ

วันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ำล้วนๆ แต่อำตมำอยำกจะแนะน�ำว่ำเรำสำมำรถ

เปลี่ยนวันของพระพุทธเจ้ำให้เป็นวันของเรำได้ โดยกำรถอดรหัสจำก 3 

เหตุกำรณ์คือ “วันประสูติ” มีคติธรรมว่ำ เจ้ำชำยสิทธัตถะ ประสูติแล้ว

ทรงด�ำเนินไป 7 ก้ำว แล้วทรงชี้พระดรรชนีขึ้นบนฟ้ำเปล่งวำจำประกำศ

ปณิธำนในกำรด�ำเนินชีวิตว่ำเรำจะเป็นยอดคนของโลก ชำตินี้เป็นชำติ

สุดท้ำยกำรเกิดใหม่จะไม่มีอีกแล้ว คติดังกล่ำวชำวพุทธน�ำมำประยุกต์ใช้

ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้คือ กำรที่พระพุทธเจ้ำทรงประสบควำม

ส�ำเร็จในชีวิตได้เพรำะทรงตั้งปณิธำนในกำรด�ำเนินชีวิต ดังนั้น มนุษย์ทุก

คนถ้ำปรำรถนำประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินชีวิต ต้องตั้งปณิธำนใน

กำรด�ำเนินชีวิต ไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสพำไปหรืออยู่ไปตำมยถำธรรมให้ชีวิต

หมดวันต่อวัน หมดไปกับกำรหำยใจทิ้งไปวันๆ

 “เรำจะต้องเอำอยำ่งพระพทุธองค์ บอกตวัเองว่ำเรำเกิดมำชำตนิี้จะ

 1  เนื้อหำจำก “ส�ำนักข่ำวไทย” 
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ท�ำอะไรบ้ำง ฟันธงลงไปชัดๆ ชีวิตทั้งชีวิตในชำตินี้ก็จะชัดเจนไม่พร่ำมัว 

แต่ถ้ำเรำปล่อยชีวิตไปตำมยถำกรรมจนแก่จนเฒ่ำจนจะเข้ำโลง บำงทีไป

ถำมว่ำคุณท�ำอะไรบ้ำง ปรำกฏว่ำควำมชั่วไม่มี ควำมดีไม่ปรำกฏ ถ้ำเป็น

อย่ำงนี้ก็น่ำเสียดำยที่ได้โควตำเกิดมำเป็นคน ฉะนั้น เรำต้องบอกตัวเองว่ำ

ชวีติต้องด�ำเนนิไปอย่ำงมเีป้ำหมำยทีช่ดัเจนเหมอืนพระพทุธองค์ ถ้ำต้ังเป้ำ

หมำยแล้วชวีติเรำจะไม่ใช่กอสวะ ชวิีตเรำจะเหมือนเรอืพอแล่นออกจำกท่ำ

ก็มุ่งสู่ฝั่งอย่ำงมีเป้ำหมำยที่เป็นรูปธรรม”พระมหำวุฒิชัย กล่ำว

 พระมหำวุฒิชัย กล่ำวอีกว่ำ “วันตรัสรู้” เป็นวันที่พระพุทธเจ้ำ

ตรสัรูอ้รยิสจั 4 ประกำร สำระส�ำคญัคอืก่อนตรสัรูพ้ระพทุธองค์เป็นมนษุย์

เหมือนกัน แต่ได้พัฒนำตัวเองจนในที่สุดเข้ำถึงสัจจธรรมสูงสุดได้ ดังนั้น

เรำเป็นมนุษย์เหมือนกัน ก็ต้องบรรลุสัจธรรมให้ได้ เรำจึงอย่ำมัวแต่ชื่นชม

พระพุทธองค์ แต่ต้องบอกตวัเองด้วยว่ำนอกจำกชืน่ชมแล้วเรำต้องปฏบิตัใิห้

เป็นพทุธะขึน้มำในตวัด้วย เรำทกุคนมศีกัยภำพทีจ่ะเป็นพทุธะ คอื เป็นผูรู้้ 

ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบำน เพรำะพระพทุธองค์ทรงท�ำให้ดแูล้วว่ำมนษุย์เช่นพระองค์

ทรงท�ำได้ แล้วท�ำไมเรำจะท�ำเช่นนั้นบ้ำงไม่ได้

 ส่วนเหตุกำรณ์เสด็จดับขันธ์ “ปรินิพพาน” พระพุทธองค์ทรงตรัส

เตือนชำวพุทธว่ำ เมื่อพระองค์ได้ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมวินัยจะเป็น

ศำสดำของชำวพุทธ หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องไม่ยึดติดถือมั่นในตัวบุคคล 

แต่เรำจะต้องอยู่กบัธรรมและวนัิยให้ได้ ซึง่กค็อืพระพทุธศำสนำ ดงันัน้ เมือ่

เรำเห็นพระประพฤติตนเสื่อมเสีย จะไปบอกว่ำพระพุทธศำสนำเสื่อมแล้ว

ไม่ใช่ แต่ที่เสื่อมคือคนท่ีเข้ำในศำสนำต่ำงหำกที่เสื่อม แต่พระธรรมวินัย 

ยังอยู่ และก่อนพระพุทธเจ้ำจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพำนทรงฝำกปัจฉิม

โอวำทสำระส�ำคัญว่ำ สังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยง เกิดขึ้นมำแล้วก็แตกดับไป 
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เพรำะฉะนัน้เธอท้ังหลำยจงด�ำรงชวีติด้วยควำมไม่ประมำท ดงันัน้ ต้องอยู่

ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เพรำะไม่มีใครรู้ว่ำพรุ่งนี้ควำมตำยจะมำถึง ถ้ำเรำคิดอยู่

เสมอว่ำวนันีคื้อวนัสดุท้ำยของชวีติ เรำจะคดิเลอืกพดูเลอืกท�ำแต่กจิกรรมที่

มีสำระประโยชน์ให้มำกที่สุด

 “เหล่ำนี้คือคติธรรมที่เรำชำวพุทธจะต้องประยุกต์เอำมำใช้ในชีวิต

ประจ�ำวันให้ได้ ย�้ำอีกครั้งว่ำเหตุกำรณ์วันประสูติ เรำต้องบอกตัวเองว่ำ

พระพุทธองค์ด�ำรงชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำยฉันใด เรำก็ต้องด�ำรงชีวิตอย่ำงมี

เป้ำหมำยฉันนั้น เหตุกำรณ์วันตรัสรู้เรำต้องน้อมมำสู่ตัวเองว่ำพระพุทธ

องค์บรรลุตรัสรู้สัจธรรมฉันใด เรำก็ต้องมีศักยภำพบรรลุสัจธรรมฉันนั้น 

เพรำะควำมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบำนไม่ได้ถูกผูกขำดไว้กับพระสัมมำสัมพุทธ

เจ้ำ แต่เป็นเรื่องที่เรำทุกคนเข้ำถึงได้ เหตุกำรณ์ปรินิพพำนให้เรำเตือน

ตัวเองว่ำ ชีวิตนี้ไม่เที่ยง ต้องด�ำรงตัวเองด้วยควำมไม่ประมำท ใครท�ำได้

อย่ำงนีค้อื เปลีย่นวนัของพระพทุธเจ้ำให้เป็นวนัของเรำได้ส�ำเรจ็” พระมหำ

วุฒิชัย กล่ำว นอกจำกนี้ยังกล่ำวถึงกำรเรียนวิชำพุทธศำสนำของไทยด้วย

ว่ำ เป็นกำรเรียนท่องจ�ำเพื่อสอบซึ่งเป็นควำมผิดพลำดของกำรสอนพุทธ

ศำสนำในสถำบันกำรศึกษำ แท้จริงแล้วต้องเรียนพุทธศำสนำเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงชีวิต ให้มีคุณภาพขึ้นมาจึงจะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่แท้

ของการเรียนพุทธศาสนา
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สวนสมเด็จย่า 84 
2

 เป็นสวนหย่อม ตัง้อยูบ่รเิวณห้ำแยกลำดพร้ำว ถนนพหลโยธนิ แขวง

จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดสร้ำงขึ้นโดย ด�ำริของ กองก�ำลัง

รกัษำพระนครและธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั ด้วยควำมร่วมมอืของกำรรถไฟ

แห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหำนคร ในวโรกำส ทรงเจริญพระชนมำยุ

ครบ 84 พรรษำ เมื่อ 21 ตุลำคม 2527 สมเด็จพระศรีนครินทรำ บรม

รำชชนนี ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำนชื่อสวนหย่อมแห่งนี้ว่ำ 

สวนสมเด็จย่ำ 84 ในสวนนี้มี หอค�ำขวัญ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสทรงสูง 

บนยอดมีสัญลักษณ์เป็นพระนำมำภิไทย ของ สมเด็จพระศรีนครินทรำ 

บรมรำชชนนี ต�่ำลงมำ เป็นสัญลักษณ์ของ สโมสรโรตำรี่

 • ผนังด้านที่หนึ่ง จำรึกไว้ว่ำ “หอค�ำขวัญนี้ สร้ำงโดย  สโมสร

โรตำรี ่ในภำค 3350 โรตำรีส่ำกล มอบให้ กรงุเทพมหำนคร เพือ่ประโยชน์

สุขของทุกท่ำน” ลงวันที่ 3 พ.ค. 2540

 • ผนังด้านที่สอง จำรึกเป็นภำษำอังกฤษ ใจควำมว่ำ

 The Four - Way Test of the things we think, say or do.

  1. Is it the TRUTH ?

  2. Is it FAIR to all concerned?

  3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ? 

  4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?

 2  ข้อมูลจำก http://my.opera.com/dhanawatana/blog/show.dml/1725367
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 • ผนังด้านที่สาม จำรึกเป็นภำษำไทย ใจควำมว่ำ

 การทดสอบ 4 แนวทาง เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คิด พูด และ 

กระท�า

 1. จริงหรือสิ่งที่เสนอมำ ?

 2. ทั้งเที่ยงธรรมทั่วหน้ำ หรือหำไม่ ?

 3. สร้ำงไมตรีจิต เสริมมิตร แน่หรือไร ?

 4. เป็นผลดีจริงไหม แก่ทุกคน ?

 • ผนงัด้านทีส่ี ่จำรกึเป็นภำษำจนี มใีจควำมเช่นเดยีวกนั อ่ำนแล้ว 

เชื่อว่ำ ถ้ำทุกคนปฎิบัติตำมหลักดังกล่ำว โลกนี้คงมีแต่ควำมสันติสุข
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คนหลายโศลก 

ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ 
3

 คนหลายโศลก เป็นหนังสือที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช พิมพ์แจก

เนือ่งในงำนวนัเกดิครบรอบ 77 ปีของท่ำน ผมได้มำจำกร้ำนขำยหนงัสอืเก่ำ 

ในรำคำเล่มละไม่ถึง หนึ่งร้อยบำท

 ตำมปกติ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ท่ำนจะรวบรวมผลงำนของท่ำน

เอง หรอืไม่กเ็ขยีนขึน้มำใหม่ เพือ่พมิพ์แจกในงำนวนัเกดิของท่ำนในแต่ละ

ปีทีผ่่ำนมำ แต่ละเล่มหนำรำวกบัวิทยำนิพนธ์ ผมเคยได้อ่ำนหนงัสอืเล่มนีท้ี่

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว แต่ในปีที่ครบรอบ 77 ปี ท่ำนไม่ว่ำงจึงขอร้องให้

ลกูศษิย์ใกล้ชดิของท่ำนคนหน่ึง คอื คณุสมบัต ิภูก่ำญจน์ ด�ำเนนิกำร ให้ใช้

วิธีรวบรวมผลงำนของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ที่ท่ำนสร้ำงไว้ตลอดระยะ

เวลำ 40 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีทั้งโคลง ดั้น กำพย์ กลอน ฉันท์ รวมทั้งสำระ

และควำมบันเทิงแก่ผู้อ่ำน โดยคัดลอกเฉพำะที่สุดยอดจริงๆ คุณสมบัติ 

ภูก่ำญจน์  เล่ำว่ำ “ผมมโีอกำสเสนอผลงำนทีร่วบรวมไว้ในช่วงนี ้และในทีส่ดุ

งำนเขยีนอกีชดุหนึง่ของ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปรำโมช ทีท่่ำนต้ังช่ือของท่ำนเองว่ำ 

คนหลำยโศลก เล่มนี้ จึงเกิดขึ้นมำ” หนังสือเล่มนี้ มีควำมหนำ 76 หน้ำ 

ผมคัดเอำมำลงหมดไม่ได้ เพรำะจดหมำยข่ำวของชมรมผู ้สูงอำยุฯ 

มีขนำดจ�ำกัด จึงขอคัดสรรเอำเฉพำะที่เจ๋งจริงๆ เท่ำนั้นมำให้อ่ำนกัน 

พอเป็นตัวอย่ำงรำว 10 เปอร์เซ็นต์

 ก่อนอื่นผมขอเล่ำประวัติของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช เป็นกำร

ทบทวนควำมจ�ำอย่ำงสั้นที่สุด ดังนี้

 3  ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  ภำควิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มศว
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 ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปรำโมช เป็นบตุรคนที ่4 ของพระวรวงศ์เธอพระองค์

เจ้ำค�ำรบ กับ หม่อมแดง ปรำโมช ท่ำนมีพี่น้อง 4 คน พี่สำวคนโตชื่อ 

ม.ร.ว. บุญรับ สมรส กับ พล.ต.ท. พระพินิจ ชนคดี พี่ชำยอีก 2 คน คือ 

ม.ร.ว. เสนีย์ กับ ม.ร.ว. ถ้วนเท่ำนึก ท่ำนเคยเขียนเล่ำไว้ว่ำ พ่อ แม่ ของ

ท่ำน ตั้งใจจะมีบุตรเพียง 3 คนเท่ำนั้น ดังนั้น เมื่อคลอดคนที่ 3 แล้ว จึง

ตั้งชื่อให้เลยว่ำ “ถ้วนเท่ำนึก” คือครบตำมที่ตั้งใจไว้แล้ว

 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช  มีประวัตกำรเกิดที่ตื่นเต้นไม่เบำ คล้ำยกับ

ทำรกทีเ่กดิบนเครือ่งบนิ หรอืถ้ำในบ้ำนเรำกม็เีกดิในรถแทก็ซี ่หรอืในรถเก๋ง

กันบ่อยมำก เพรำะกำรจรำจรติดขัด มำรดำของท่ำนเองในขณะที่มีครรภ์

แก่ใกล้คลอดนั้น ได้เดินทำงโดยเรือจำกกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อไปหำพระองค์เจ้ำค�ำรบ ซึ่งเป็นแม่ทัพ ภำค 2 อยู่ที่นั่น กำรเดินทำง

ใช้วิธีค�่ำก็จอด เช้ำตรู่ ออกเดินทำงต่อ

 เมื่อตอนค�่ำของวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2454 เรือได้แวะพักแรมที่

บ้ำนม้ำ ต�ำบลวัดสิงห์ อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เรือจอดอยู่ตรงข้ำม 

วัดแห่งหนึ่งซึ่งก�ำลังมีงำนเผำศพอยู่พอดี รุ่งเช้ำวันที่ 20 เมษำยน เวลำ 

7.10 น.  หม่อมแดงก็ได้ให้ก�ำเนิดบุตรชำยออกมำในเรือที่จอดอยู่ใน

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ นั่นเอง หลังจำกน้ันไม่นำน สมเด็จพระศรีพัชรินทรำ 

บรมรำชนินีำถ พระพนัปีหลวง ได้เสดจ็ประพำสมณฑลพษิณโุลก เสดจ็พ่อ

ของท่ำนได้ทรงอุม้ทำรกน้อยเข้ำเฝ้ำด้วย ปรำกฏว่ำทำรกแสดงอำกำรขดัขนื 

ร้องชกัดิน้ชกังอต่อหน้ำพระทีน่ัง่ สมเดจ็พระพนัปีหลวงจงึพระรำชทำนนำม

ว่ำ “คึกฤทธิ์” ซึ่งก็คล้องจองกับบุตรคนที่ 3 พอดี

 เมื่อสมัยที่ท่ำน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ลงสมัครผู้แทนครั้งแรกนั้น 

ท่ำนกรอกใบสมัครตรงช่องสถำนที่เกิดว่ำ “เกิดกลำงแม่น�้ำเจ้ำพระยำ” 
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บรรดำสื่อมวลชนก็น�ำมำเผยแพร่ ใครที่ได้อ่ำนก็นึกข�ำ บำงท่ำนที่ไม่ทรำบ

ควำมจริงมำก่อนก็หำว่ำท่ำนเขียนกวน

 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช สมรส กับ ม.ร.ว. พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ มี

บุตรธิดำด้วยกัน 2 คน คือ ม.ล. รองฤทธิ์ และ ม.ล. วิสุมิตรำ ปรำโมช 

บ้ำนของท่ำนเป็นบ้ำนทรงไทย เปิดให้คนทั่วไปเข้ำชมได้ เมื่อเร็วๆนี้ผมได้

ดูรำยกำรโทรทัศน์ช่องหนึ่ง พิธีกร ก�ำลังอธิบำยสิ่งที่น่ำชมภำยในบ้ำนของ

ท่ำน มีแม้กระทั่งสุสำน “หมำ” ของท่ำน ที่ท่ำนรัก ก่อนจบรำยกำรพิธีกร 

ได้กล่ำวว่ำ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบุคคลส�ำคัญ

ของโลก ม.ล. วิสุมิตรำ บุตรีของท่ำน ซึ่งเป็นผู้น�ำชมอยู่ขณะนั้น ได้พูด

แทรกขึ้นมำทันทีว่ำ “เป็นคนส�ำคัญของโลกและเป็นคนส�ำคัญของลูก” นับ

ว่ำเป็นค�ำพูดที่ไพเรำะและน่ำประทับใจมำก

 ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่ำง ปัญหำ และค�ำตอบบำงส่วนผลงำนของ 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ที่มีอยู่ในหนังสือ คนหลายโศลก ได้แก่

 ท�าไมถึงชื่อคึกฤทธิ์

 มีคนสงสัยข้อน้ีมำนำนแล้ว นับแต่แรกเริ่มที่นำมปำกกำคึกฤทธิ์ 

ปรำโมช ปรำกฏต่อสำธำรณชนได้ไม่นำน ก็มีผู้อ่ำนเขียนจดหมำยถำมมำ

ในคอลัมน์ปัญหำประจ�ำวัน ใน น.ส.พ. สยำมรัฐ เมื่อปลำยปี พ.ศ. 2493 

ดังต่อไปนี้

 ปัญหา :- 

 ผมสงสัยในกมลเป็นพ้นนัก หม่อมที่รักโปรดแจ้งแถลงไข

ชื่อ คึกฤทธิ์ คิดๆดู หรูกระไร  ท่ำนผู้ใดช่ำงฉลำดประสำทนำม

เหตุดังฦำชื่อจึงตั้งให้ดังนี้  หวังให้มีฤทธิไกรในสยำม

หรือเกิดมำหม่อมก็ฮึกคึกทุกยำม ขอทรำบควำมหมำยด้วยช่วยตอบเอย
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 ค�าตอบ:- 

 ผมก็นึกฉงนให้จนจิต  ชื่อคึกฤทธิ์ผิดมนุษย์สุดแก้ไข

ชื่ออื่นๆ อย่ำงดีมีถมไป   ท่ำนไม่ใช้ กลับตั้ง ชื่ออย่ำงนี้

เหตุที่ตั้งได้ฟังคนเขำว่ำ   เรื่องเพรำะอำละวำดร้องก้องอึงมี่

เป็นฝ่ำยค้ำนมำแต่แรกแปลกสิ้นดี พระพันปีประทำนนำมตำมฤทธิ์เอย

            “คึกฤทธ์ ปรำโมช”

 ผู้ชายมี “นม”

 ปัญหา :- 

  เพศผู้ชำยมีนมเป็นปมเล่น

 ดูไม่เห็นคุณประโยชน์ฦำโฉดเขลำ

 ขอโปรดแจงแถลงปัญหำปรีชำเชำว์

 หม่อมครับเรำมีไว้ท�ำไมน่ะ นม? 

 ค�าตอบ:-

  ธรรมชำติก่อสร้ำงร่ำงมนุษย์ 

 เริ่มจับจุด จำกที่ที่มีผม

 แล้วต่อเติมเพิ่มไกลไปถึงนม

 จนถึงปมบอกเพศสังเกตพลัน

 เริ่มสร้ำงว่ำงอยู่มิรู้เพศ

 จึงเป็นเหตุให้ต้องส�ำรองถัน

 แม้นสร้ำงเสร็จเป็นสตรี ตรงนี้ส�ำคัญ

 คงน่ำขัน แม้นว่ำ ขำด ประหลำดเอย

            “คึกฤทธิ์ ปรำโมช”
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 ปัญหา:-
 “อันกำเมสุมิจฉำนี้สำหัส   ใครตัดเสียได้ฉันให้ถอง

อุตส่ำห์หัดวิชำหำเงินทอง    ก็เพรำะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวน”

 นี่ผมจ�ำค�ำกลอนสุนทรภู่   คิดๆดูโลกมนุษย์สุดปั่นป่วน

เพรำะตัณหำพำใจให้รัญจวน   มันเกี่ยวกวนยวนยั่วตัวส�ำคัญ

 ยั่วให้เรียนเพียรหำทรัพย์นับว่ำเลิศ แสนประเสริฐเหลือล้น คนขยัน

แต่ที่เห็นดกดื่น ทุกคืนวัน    ไม่เป็นดั่งบทประพันธ์จอมกวี

 มันยั่วให้ใฝ่ชั่วตัวตัณหำ   ศีลธรรมจรรยำก็เสื่อมศรี

พอเริ่มแรกแตกพำนร่ำนสตรี   ที่ทรัพย์สินมำกมีก็วอดวำย

 ที่ขยันหมั่นเรียนเพียรใฝ่วิทย์  ก็เปลี่ยนจิตหลบลี้หลีกหนีหำย

ดูนังนุงยุ่งกันจริงหญิงกับชำย   เพียงคิดหมำยมั่นแนบจะแอบอิง

 มำนั่งตรึกตรองหมองสะท้อน  อยำกจะตอนเช่นขันทีหนีผู้หญิง

เรื่องกำเมเหห่ำงอย่ำงใจจริง   แต่ยังกริ่งเกรงคิดผิดธรรมดำ

 อันหม่อมหรือผมถือเป็นเช่นบัณฑิต จงึอ่อนน้อมยอมเป็นศษิย์ขอปรกึษำ

ตอบหรือไม่ไหนจะดีชี้แจงมำ   จะวันทำนบนอบขอบคุณเอย

            “ชำวซอยสวนพลู” 

 ค�าตอบ :- 
 ของดีดีมีไว้อย่ำไปตัด  เพียงประหยัดเก็บไว้ค่อยใช้สอย

ขอจงจ�ำค�ำสุนทรพูดก่อนฟรอยด์  มิใช่น้อยเรื่องเพศเหตุใหญ่โต

 คนจะชั่วจะดีตรงนี้เอง  จะโกงเก่ง แกมฉลำดหรืออำจโง่

ควำมต้องกำรทำงนี้จี้มโน   ให้เติบโตก่อสร้ำงทุกอย่ำงไป

 แม้ว่ำตอนเป็นขันทีไม่ดีแน่  ถ้ำจะแย่มองเห็นเช่นกับไก่

เรื่องต่ำงๆห่ำงกังวลไม่สนใจ  เลิกขันไข่ทันทีดีแต่กิน

 คุณยังขันได้เพรำะเสนำะนัก ผมนึกรักวำทีกวีศิลป์

หำกครบเครื่องจะบันลือชื่อระบิล  แม้นขำดวิ่นถูกตอนสิ้นกลอนเอย

            “คึกฤทธิ์ ปรำโมช”



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22

 ปัญหา:-
 อกหนูแฟบแตบติดไม่ฟิตตั้ง  ดูดุจดังกล้วยแผ่นแบนแต๊ดแต๋

ไม่ช่วยชำยให้ชม้ำยช�ำเลืองแล   หม่อมขำหม่อมหนูแย่ แย่จริงๆ

 อุตส่ำห์ใส่ยกทรงพุ่งตรงปริ๊ด  สว้ำทสวีทตำมประสำบรรดำหญิง

พอชำยชิดสนิทแนบเข้ำแอบอิง   เพียงนั่งพิงก็รู้เช่นเป็นของปลอม

 รักกับชำยหมำยว่ำแน่แต่แรกเริ่ม  ครั้นประเดิมจับต้องของถนอม

ก็ทิ้งขว้ำงห่ำงไปให้หนูตรอม   เพรำะของปลอมท�ำพิษจิตระทม

 ท�ำไฉนจะได้เต่งเบ่งอวบอัด   ก้ำวสะเทิ้นเดินสะบัดดูเหมำะสม

ในกำยหญิงสิ่งเด่นชูอยู่ที่นม   แต่หนูขมขื่นใจนมไม่มี

 หม่อมฉลำดปรำชญ์เปรื่องทุกเรื่องรู้ สมเป็นครูผู้เลิศประเสริฐศรี

วิธีใดให้อกงอกบอกหนูที    จะให้จูบฟรีๆ หนึ่งทีเอย

             “น.ส.แฟบ”

 ค�าตอบ:- 

 เจ้ำข้ำเอ๊ยเอำอะไรมำไถ่ถำม  ใครรูค้วำมโปรดด้วยช่วยผมบ้ำง

เคยรอบรู้ตอบปัญหำมำหลำยทำง  ถึงข้อนี้ลูกช้ำงต้องยอมจน

 ใครมียำอย่ำงใดโปรดไขด้วย  นึกว่ำช่วยก่อสร้ำงทำงกุศล

ให้ดูเบ่งเต่งตั้งดังกันชน    ของรถยนต์อย่ำงดีมีชื่อเอย

            “คึกฤทธิ์ ปรำโมช”

 บอกสักวา

 นอกจำกกลอนและร้อยกรองที่ผมได้หยิบยกมำน�ำเสนอแล้ว ผม

ใคร่ขอน�ำเสนอกำรบอกสักวำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบกันมำกในสังคมยุคหนึ่ง 

ดังปรำกฏเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีรำยกำรหนึ่งเป็นที่นิยมกันกว้ำงขวำงในหมู่

นักกลอน นั่นคือรำยกำรบอกสักวำ หรือสักวำกลอนสด เป็นรำยกำรที่เชิญ

นักกลอนประมำณ 4 - 6 คน มำร่วมชุมนุมกัน แล้วก็แต่งสักวำกันสดๆ 
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โดยจบัเรือ่งในวรรณคดไีทยมำเรือ่งหนึง่ แต่ละคนแบ่งบทกนัเองว่ำ ใครจะ

สวมบทบำทเป็นตวัละครตวัใด จำกน้ันกว่็ำสักวำด�ำเนนิเรือ่งไปจนจบ โดย

มีดนตรีไทยบรรเลงรับเป็นคนๆ ไป

 มีเหตุกำรณ์หนึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2502 กรมศิลปำกร ได้

จัดรำยกำรบอกสักวำขึ้นที่สังคีตศำลำ นักกลอนในวันนั้น นอกจำกจะมี 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช แล้ว ก็ยังมีหลวงอิศรำภรณ์ประพันธ์ อำจำรย์ 

เปลื้อง  ณ นคร อำจำรย์สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยำ และนำงสำวชยศร ี

สุนทรพิพิธ ท้ังคณะตกลงจะว่ำสักวำ เรื่อง “สังข์ทอง” ตอนตีคลี ผม

ขออนุญำตคัดเฉพำะฝีปำกของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช มำให้อ่ำนเป็น

ตัวอย่ำงตำมสมควร ดังต่อไปนี้

 เริ่มที่ คึกฤทธิ์ รับบทเป็น “เจ้ำเงำะ” และว่ำสักวำเป็นบทแรก ดังนี้

   สักวำมำจะกล่ำวถึงเจ้ำเงำะ

  มำได้เมียงำมเหมำะเป็นฝั่งฝำ

  ท�ำสวนครัวตัวอย่ำงอยู่กลำงนำ

  แม่ยำยมำยุ่งถึงบ้ำนร�ำคำญใจ

   ท�ำรีบรุดทรุดนั่งลงบังคม

  แล้วเปิดน�้ำอัดลมมำตั้งให้

  ฝรั่งดองสองกระทงวำงลงไว้

  หมดสมัยหมำกพลูพึงรู้เอย

         (บรรเลงโดยใช้เพลงเขมรไล่ควำย)

 ต่อจำกนัน้ ยงัมเีรือ่งกด็�ำเนนิต่อไปว่ำ นำงมณฑำ มำขอร้องให้รจนำ

บอกเจ้ำเงำะให้ชว่ยไปตคีลพีนนั คกึฤทธิ ์ปรำโมช จงึเสนอบทสกัวำต่ออกี 

2 บท ดังนี้
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    สักวำพระสังข์ฟังเมียว่ำ

   นึกเอ็นดูรจนำยอดยำจิต

   จะพูดจำว่ำวอนหล่อนช่ำงคิด

   ฟังเหมือนเพลงทอปฮิตสมัยนี้

    ครั้นจะรับไปพลันขันอำสำ

   คนจะว่ำกลัวเมียเสียศักดิ์ศรี

   เชิงนักเลงก็ต้องเบ่งเอำไว้ที

   จะได้มีเรื่องง้อต่อไปเอย

          (บรรเลงด้วยเพลง กล่อมนำรี)

 จากนั้นก็ต่อสักวาบทที่ 2 ดังนี้

    สักวำเจ้ำเงำะหัวเรำะร่ำ

   แล้วบอกนำงมณฑำอย่ำฉุนฉิว

   ลูกเป็นเงำะเนื้อด�ำคล�้ำขี้ริ้ว

   พระบิดำถือผิวจะโทษใคร

    ลูกเขยท้ำวหกคน สุมนชำติ

   ล้วนอ้วนพีสีสะอำดงำมสดใส

   ไปตีคลียังแพ้แผ่เขำไป

   จะเอำอะไรกับออร์เหลนเช่นลูกเอย

         (สักวำบทนี้บรรเลงด้วยเพลง แขกอำหวัง)

 ... ครบั ผลงำนในหนงัสอื คนหลายโศลก นัน้ยงัมอีกีมำกมำยหลำย

รูปแบบ เช่น นิรำศ เสภำ เพลงเรือ ลิเก และเพลงพวงมำลัย เป็นต้น 

ผู้สนใจโปรดติดตำมหำอ่ำนได้นะครับ 

 คุณสมบัติ ภู่กำญจน์ ปิดท้ำยหนังสือเล่มนี้ด้วยบทสักวำไหว้ครูใน
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รำยกำรบอกสักวำหน้ำที่นั่ง โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ณ หอประชุม

มหำวิทำลัยธรรมศำสตร์ เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2510 เป็นบทควำมที่มี

ควำมไพเรำะและมีควำมหมำยมำก จึงขอน�ำเสนอเพื่อปิดท้ำยบทควำมนี้

ให้ทรำบโดยทั่วกัน

    สักวำจะไหว้ครูผู้ควรไหว้

   ที่มีอยู่ทั่วไปทุกหย่อมหญ้ำ

   ไหว้ควำมผิดหนหลังแต่ครั้งมำ

   ไหว้น�้ำตำที่ต้องหลั่งเพรำะพลั้งใจ

    ไหว้ค�ำคนนินทำมำถึงหู

   สอนให้รู้ว่ำตัวชั่วตรงไหน

   ไหว้ฟันหักผมหงอกคอยบอกวัย

   ไหว้คนที่ขยี้หัวใจให้ร้ำวเอย
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มูลนิธิชีวิตพัฒนา 4

 มูลนิธิชีวิตพัฒนำในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำ

กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม 

โครงกำร “ธรรมำนำมัย” แก่ผู้สูงอำยุที่มีวัยตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้ได้

มีโอกำสพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองให้ได้ครบ 3 มิติ คือ พัฒนำกำย 

(กำยำนำมัย) พัฒนำจิต (จิตำนำมัย) และพัฒนำวิถีชีวิต (ชีวิตำนำมัย) 

ตำมแนวทำงของโครงกำรธรรมำนำมัย ที่ ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้ให้

ก�ำเนิด อันจะท�ำให้ผู้เข้ำรับอบรมสำมำรถพัฒนำตนเอง ให้มีสุขภำพกำย

และจิตดี สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถสร้ำงประโยชน์แก่

สังคมและบุคคลอื่นๆ ได้อย่ำงดี

 กำรฝึกอบรม “ธรรมำนำมยั” เริม่ด�ำเนนิกำรครัง้แรกในปี พ.ศ. 2549 

โดยได้จัดกำรอบรมมำแล้วรวม 11 รุ่น มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 654 คน ใน

ปี พ.ศ. 2557 นี้ มูลนิธิชีิวิตพัฒนำฯ จะได้จัดอบรม “ธรรมำนำมัย รุ่นที่ 

12” ขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน - 29 มิถุนำยน 2557 ซึ่งเป็นกำรฝึก

อบรมเฉพำะวันอำทิตย์รวม 5 วัน จัด ณ ห้องประชุมสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

ชัน้ 2 อำคำรศนูย์พฒันำคณุภำพชวีติผูส้งูอำยเุฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษำ

สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำช

นครินทร์ ในบริเวณมูลนิธิชีวิตพัฒนำฯ

 ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ สำมำรถติดต่อขอข้อมูล

เพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิชีวิตพัฒนำ ใน

พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยณิวัฒนำกรมหลวง

 4  ข้อมูลจำก http://my.opera.com/dhanawatana/blog/show.dml/1725367
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นรำธิวำสรำชนครินทร์ เลขที่ 101 หมู่ 9 ถนนบรมรำชชนนี แขวงฉิมพล ี

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ : 0-2448-6461, 0-2448-

6050, 0-2448-6942 หรือที่ E-mail chewitpattana101@gmail.com 

และสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครจำกเว็บไซต์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนำ ได้ที่ 

www.Chewitpat.org

อบเชยสามารถรักษาโรคเบาหวานได ้
5

 อบเชย เป็นสมุนไพรไทย ซึ่งมีมำแต่โบรำณ แต่ปัจจุบันนี้ อบเชยไม่

เชยอย่ำงท่ีคิด อบเชยเป็นสมุนไพรที่ทันสมัยมำกเหมำะกับทุกยุคทุกสมัย 

และเป็นข่ำวดีส�ำหรับผู้ท่ีเป็นโรคเบำหวำน ซึ่งเป็นโรค ที่มีมำแต่โบรำณ

เช่นกัน และมีคนไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเบำหวำน มีตั้งแต่เด็กถึงคน

ชรำ วันนี้ขอน�ำเสนอสรรพคุณที่มหัศจรรย์ของอบเชย ให้เพื่อน ๆ ได้รู้เผื่อ

จะได้น�ำไปฝำกคนที่บ้ำน (ที่เป็นโรคเบำหวำน) กันค่ะ

สรรพคุณ

 อบเชยท�ำให้ท้องเป็นปกตดิ ีแก้อำกำรจกุเสยีด แน่นท้อง ขบัลม ช่วย

รกัษำแผลในกระเพำะอำหำร แก้ท้องร่วง ขบัปัสสำวะ ย่อยไขมนั (อำจเป็น

เพรำะไปช่วยกระตุ้นกำรสร้ำงน�้ำย่อยท่ีใช้ในกำรย่อยไขมัน) ท�ำให้สดชื่น 

แก้อ่อนเพลีย มีสำรต้ำนแบคทีเรีย และสำมำรถควบคุมระดับน�้ำตำลใน

เลือดผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ได้ (ผลงำนวิจัยจำกสหรัฐอเมริกำ)

 5  ข้อมูลจำก http://health-variety.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
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 อบเชยท่ีใช้ปรงุอำหำรจะใช้ชนิดหลอด (ม้วนเปลอืกให้เป็นหลอด) ใช้

ปรุงอำหำรเช่นท�ำพะโล้ ใช้ท�ำยำไทยหลำยต�ำรับ ต�ำรำไทยระบุว่ำอบเชย

มีกลิ่นหอม มีรสสุขุม มีสรรพคุณใช้บ�ำรุงจิตใจ แก้อ่อนเพลีย บ�ำรุงก�ำลัง 

ขับลม บ�ำรงุธำต ุแก้บดิ แก้ไข้สนันบิำต ใช้ปรงุยำนตัถุแ์ก้ปวดหวั นอกจำก

กำรใช้เปลือกต�ำรำไทยยังระบุว่ำรำกและใบมีกลิ่นหอมรสสุขุม ใช้ต้มดื่ม

ขับลมบ�ำรุงธำตุ แก้ท้องอืดเฟ้อ สรรพคุณที่กล่ำวถึงในบทควำมนี้ทั้งหมด 

คือส่วนที่ละลำยน�้ำได้และไม่ใช่น�้ำมันท่ีกล่ันได้ (cinnamon oil) ซึ่งใช้

ในอุตสำหกรรมแต่งกลิ่น เหล้ำ ขนมหวำน สบู่ และยำเป็นต้น อบเชย

ชนิดหลอดชำวตะวันตกนิยมใช้คนกำแฟ ชำ หรือโกโก้ ซึ่งสำร MHCP 

ก็จะละลำยออกมำอยู่ในเครื่องดื่มเหล่ำนี้ และให้ผลในกำรควบคุมระดับ

น�้ำตำลเช่นกัน แต่เรำไม่สำมำรถทรำบถึงปริมำณ MHCP ซึ่งละลำยอยู่ได้ 

ซึ่งไม่เป็นผลดีนัก หำกต้องกำรใช้ในกำรรักษำเพรำะควรทรำบปริมำณ 

ที่ใช้อย่ำงชัดเจน

ผลงานวิจัยที่ส�าคัญ

 ดร.ริชำร์ด แอนเดอร์สัน ได้แนะน�ำอำสำสมัครของเขำที่ป่วยเป็น

เบำหวำน ให้ลองใช้อบเชยเป็นประจ�ำ ปรำกฏว่ำมีอำสำสมัครนับร้อย ได้

รำยงำนผลดีกลับเข้ำมำว่ำสำมำรถควบคุมระดับน�้ำตำลได้ อบเชยช่วยเร่ง

ให้กำรสนัดำปน�ำ้ตำลกลโูคสเพิม่ขึน้ 20 เท่ำ นกัวทิยำศำสตร์เหน็ว่ำกำรกนิ

อบเชยนั้นไม่มีอันตรำย แต่ถ้ำหำกกำรทดลองรับประทำนเองแต่ละบุคคล

นัน้ หำกได้ผลดกีถ็อืว่ำเป็นสิง่ทีด่เีกนิคำด ทัง้ยงัเป็นยำทีเ่ป็นสำรธรรมชำติ 

และในรำยที่ไม่ได้ผลดี ก็ไม่ได้มีอันตรำยแต่อย่ำงใด

 อบเชยท�ำหน้ำที่ช่วยกระตุ้นกำรท�ำงำนของระบบกำรให้สัญญำณ

อนิซลูนิ (Insulin-Signaling System) และอำจจะท�ำได้ดกีว่ำเสยีอกีโดยที่
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อบเชยสำมำรถท�ำงำน ก่อนทีจ่ะน�ำกลูโคสเข้ำสูเ่ซลล์ สำมำรถใช้อบเชยร่วม

กบัอนิซลูนิได้ด ีนอกจำกน้ียังพบว่ำสำร MHCP สำมำรถลดควำมดนัโลหติ

ของสัตว์ทดลองได้ และมีคุณสมบัติเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีอีกด้วย

 แม้ว่ำอบเชยจะยังไม่สำมำรถขึ้นทะเบียนใช้แทนยำได้ แต่ ดร. 

แอนเดอร์สัน ก็แนะน�ำว่ำควรทดลองใช้ 1/4 ช้อนชำถึง 1 ช้อนชำต่อวัน 

เมื่อค�ำนวณดูแล้ว 1 ช้อนชำจะหนักประมำณ 1,200 มิลลิกรัม ดังนั้น 

ขนำด 1/4 ช้อนชำ จึงประมำณเท่ำกบั 300 มลิลกิรมั สำมำรถบรรจลุงใน

แคปซูล หมำยเลข 1 ได้ก�ำลังพอดี ขนำดที่ควรใช้ก็คือ 1 แคปซูล ทุกมื้อ

อำหำร วันละ 4 มื้อ ในกรณีที่ใช้เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคเบำหวำน ในกลุ่ม 

ท่ีมคีวำมเสีย่งสงู คือคนทีบ่ดิำมำรดำเป็นเบำหวำน ควรรบัประทำนพร้อมกบั 

อำหำรมื้อใหญ่ วันละ 1-2 เม็ด ซึ่งจะช่วยย่อยอำหำรและขับลมได้ด้วย 

อบเชยชนิดที่ ดร.แอนเดอร์สันใช้ทดลองนั้นเป็นชนิดที่หำได้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกำ มำจำกเปลือกต้นอบเชยจีนคือ Cassia (Cinnamomum 

cassia) ซึ่งคล้ำยกับชนิดที่มีอยู่ในป่ำบ้ำนเรำ อบเชยชวำจะใช้ได้ดีที่สุด

 กำรใช้อบเชยในกำรควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือด เป็นวิธีช่วยผู้เป็น

เบำหวำนโดยใช้สำรธรรมชำติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งกับเกษตรกรผู้ปลูก

อบเชยในเขตเอเชยีตอนใต้รวมถงึประเทศไทยด้วย มหีลำยฝ่ำยคดิว่ำอบเชย

ที่ดีคือ อบเชยที่ยังไม่ผ่ำนกำรฉำยแสงเพื่อฆ่ำเช้ือโรค จึงควรน�ำเปลือก

อบเชยแห้งที่ม้วนอยู่เป็นหลอดมำบดให้ละเอียดเก็บไว้ใช้เองหรือจ�ำหน่ำย 

แต่สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้เป็นเบำหวำนคือ จะต้องไม่ลืมเรื่องกำรงดอำหำรที่

ไม่ควรบรโิภค และมกีำรออกก�ำลงักำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ ปฏิบัติตนตำมแพทย์

สั่ง และ พบแพทย์ตำมนัดหมำย หำกใช้อบเชยกรุณำบอกแพทย์ด้วย

 หำกซ้ืออบเชยชนิดเป็นหลอดเพื่อน�ำมำบดใช้เอง ควรเลือกที่ใหม่
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และยังไม่ถูกน�ำไปต้มสกัดเอำรสกล่ินไปใช้ก่อนแล้ว จึงจะเห็นผลเช่นที่

ดร.แอนเดอร์สันได้ทดลองไว้ หำกเลือกไม่ดีอำจใช้ไม่ได้ผล จึงควรค�ำนึงใน

เรื่องคุณภำพและชนิดของอบเชยชนิดที่ใช้ด้วย

 ล่ำสดุจำกกำรตดิต่อโดยตรงกบัดร.แอนเดอร์สนั ได้รบัทรำบว่ำผลกำร

ศกึษำวจิยัในคนถกูตพีมิพ์ในวำรสำร เดอืนธนัวำคม พ.ศ.2546 ผลทีไ่ด้จำก

กำรให้อบเชยแก่ผูป่้วยเบำหวำนพบว่ำผูป่้วยมรีะดบัน�ำ้ตำล คอเลสเตอรอล 

และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดดีขึ้นระหว่ำง 12-30 % จึงเป็นผลที่ยืนยันกำร

ศกึษำวจิยัเดมิและน่ำน�ำไปใช้เพือ่ป้องกนั และใช้ร่วมกบัยำรกัษำเบำหวำน

ต่อไป
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ข�าขัน : คลินิกความจ�า

ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 
6

 เช้ำวันหนึ่งอำกำศสดใส  ผู ้สูงวัยสองคนนั่งซดกำแฟกันที่ร้ำน 

ขำประจ�ำทุกวัน  ต่ำงก็มีเรื่องสนทนำกันหลำยเรื่องตำมประสำคนไม่มี

อะไรท�ำ  คุยกันไปคุยกันมำ  คนหนึ่งก็ถำมขึ้นว่ำ “นี่คุณสมชำย!  ผม

ได้ยินข่ำวว่ำคุณไปพบหมอเกี่ยวกับเรื่องว่ำ ‘ท�ำอย่ำงไรจึงไม่ให้หลงๆลืมๆ’

ทรำบว่ำดมีำก  ไหนลองเล่ำให้ฟังหน่วยครบัว่ำ ดอีย่ำงไร  คุม้ค่ำหรอืเปล่ำ”

 “อ๋อ! คลนิกิควำมจ�ำนีว้เิศษมำกเลยครบั”  คณุสมชำยตอบ และกล่ำว

ต่อไปว่ำ “คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชำญทำงนี้โดยตรงจำกต่ำงประเทศ  ท่ำนได้

ให้ค�ำแนะน�ำเทคนคิต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้จติวทิยำ  ควำมจ�ำทีฝ่รัง่เรยีก

ว่ำ Memonics  กำรใช้จิตนำกำร หรือ Imagination ตลอดจนกำรสร้ำง

ควำมสมัพนัธ์กบัสิง่ทีต้่องกำรจ�ำกบัสิง่ทีเ่รำเคยชนิ หรอื Association รวม

ถึงคนที่เรียนหนังสือเก่งๆนั้น เขำก็ใช้วิธีเหล่ำนี้โดยอัตโนมัติ  สอบทีไรได้ที่

หน่ึงทกุทไีม่มพีลำด  ตัง้แต่ผมท�ำตำมค�ำแนะน�ำ  ผมรูส้กึว่ำ ‘ควำมจ�ำของ

ผมดีขึ้นอย่ำงมำก  คุณภำพชีวิตสดใสอย่ำงไม่เคยเป็นอย่ำงนี้มำก่อนเลย’  

เทคนิคเหล่ำนี้น�ำมำประยุกต์ได้ทันที และง่ำยมำกครับ  และที่ส�ำคัญผม

ยังได้คิดค้นเทคนิคเพิ่มเติมที่น�ำใช้บ่อยๆในสถำนกำรณ์คับขันด้วยนะ”

 “เออ! ระยะนีผ้มกข็ีล้มือยูบ่่อยๆ  ผมอยำกจะไปลองเจอคณุหมอบ้ำง  

คลินิกที่ว่ำนี้ชื่ออะไรครับ”  เพื่อนคุณสมชำยถำม     

 6  ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  ภำควิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
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 “คลินิกนี้ชื่อ! ...”  ว่ำแล้วคุณสมชำยก็นั่งนึกสักครู่ แล้วบอกว่ำ “ชื่อ 

เอ๊ะ! ชิ่ออะไรนะ ผมจ�ำได้แม่นเลย  แต่มันอยู่ที่ปลำยลิ้น  ขอเวลำเดี๋ยวนะ  

คลนิกินี ้ชือ่ๆๆ ...”  คณุสมชำยพยำยำมนึกเท่ำไหร่ กน็กึไม่ออก เลยกล่ำวว่ำ 

“เอำอย่ำงนี้แล้วกัน  คุณเรียกดอกไม้ที่มีก้ำนยำวๆและมีหนำมด้วย ซึ่งคน

เขำชอบให้กันในวันวำเลนไทน์  ดอกไม้ฝรั่งเขำเรียกว่ำอะไรนะ”  

 เพื่อนคุณสมชำยตอบทันควัน “คุณหมำยถึงดอกกุหลำบ หรือโรสที่

ฝรั่งเขำเรียกกันใช่ไหมล่ะ!”

 “อ้ำ!ใช่แล้ว  ขอบคุณมำก”  ว่ำแล้วคุณสมชำยก็หันไปถำมภรรยำที่

นั่งใกล้ๆว่ำ “โรสจ๋ำ  ช่วยพี่หน่อยนะ คลินิกควำมจ�ำที่เรำไปกันเมื่อเดือน

ก่อนนั้น ชื่ออะไรนะ”

 หมำยเหตุ :-  คุณสมชำยใช้เทคนิคในกำรหำช่ือคลินิกสองวิธี 

ที่ปรำกฏในเรื่อง  ทรำบไหมครับว่ำ สองวิธีนั้น คืออะไร  ถ้ำคิดไม่ออก 

ให้ไปถำมคนชื่อ เฉลียวได้ทันทีนะครับ  เพรำะแกเคยลืมร่มไว้ที่ร้ำน 

ขำยปลำทำโร่ที่ตลำดนัด จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  เพียงไม่ถึงชั่วโมง 

แกก็กลับไปเอำร่มคืนมำได้  ฮิฮิฮิ!


