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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. 0-8771-0982-1
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
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก�ำหนดการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ภาคเรียนต้น 		 18 สิงหาคม-22 ธันวาคม 2557
ภาคเรียนปลาย
12 มกราคม-22 พฤษภาคม 2558
ภาคฤดูร้อน 		 8 มิถุนายน-14 สิงหาคม 2558
100 ปี การพลศึกษาไทยสู่ความเชื่อมั่น มศว สถาบัน
ผลิตบัณฑิตพลศึกษาไทยทั่วประเทศ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ “100 ปี การพลศึกษาไทย” ณ หอดนตรีและการ
แสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 โดยมี รศ.สุภา ปานเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มศว เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก
ดร. ณัฐ อินทรปาณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการกีฬา เป็น
ประธานงานราตรีพลศึกษาไทย ร่วมด้วยคณาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
มากหน้าหลายตาจากทัว่ ประเทศ อาทิ ผศ.ส�ำรวล รัตนาจารย์ ผศ.พิพธิ พร
แก้วมุกดา ผศ.จ�ำรัส ศรีธัญพงศ์ พ.อ. (พิเศษ) ชุมพล จินดาโชติ อ.สืบ
จุนฑะเกาศลย์ ศ.ดร. จรินทร์ ธานีรตั น์รศ.ฟอง เกิดแก้ว ผศ.ณัฐยา วิสทุ ธิสนิ
อ.ดร. ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ และ อ.วิจิตร เกตุแก้ว
จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของการพลศึกษาไทยที่มีมายาวนาน
นับได้ 100 ปี ตลอดจนความเชื่อมั่นที่คณะพลศึกษา มศว ได้รับจากการ
เลือกสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
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มัธยมปลาย กระทั่งคณะพลศึกษา มศว สามารถผลิตบัณฑิตด้านการ
พลศึกษาออกไปสู่สังคมในสาขาวิชาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศได้มากมาย
ในแต่ละปี แต่จ�ำนวนบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะพลศึกษา ก็
ไม่ใช่เครื่องยืนยันถึงความส�ำเร็จและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
คณะพลศึกษา มศว ได้ดีเท่ากับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพหรือจริยธรรมของความเป็นคนที่เรียกว่าคนที่มีลักษณะนิสัยอย่าง
นักกีฬาโดยแท้ ไม่เพียงแต่การร�่ำเรียนทางด้านกีฬาหรือพลศึกษาจะเป็น
อาชีพที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ได้เป็นอย่างดีเท่านั้นแต่อาชีพนักกีฬาหรือ
บุคลากรทางด้านการกีฬาก็ยังเป็นสาขาอาชีพที่ท�ำให้คนเราเรียนรู้คุณค่า
ของความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและร่างกายของความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ได้ไม่แพ้ศาสตร์สาขาอาชีพอื่นๆ
“ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาคณะพลศึกษา มศว ได้ท�ำภารกิจที่
ส�ำคัญๆ ต่อการยกระดับมาตรฐานการพลศึกษาไทยหลายภารกิจเพราะ
หวังว่าโครงการเหล่านั้นจะช่วยต่อยอดและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือไว้
วางใจให้แก่คณะพลศึกษา มศว ซึ่งสุดท้ายปลายทางก็จะเป็นการไปเสริม
ความแข็งแกร่งให้แก่วงการพลศึกษาไทยที่เราในฐานะครูพละก็อยากจะ
เห็นเด็กไทยมีวุฒิภาวะความเป็นผู้น�ำไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า
ของการศึกษาไทยโดยเฉพาะการเลือกเรียนศาสตร์สาขาด้านพลศึกษา ซึ่ง
ตลอดเวลาที่ตั้งคณะพลศึกษา มศว มาเราจัดว่า มศว ขอเป็นแกนน�ำของ
สถาบันที่ผลิตพลศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อชาวพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 ตามล�ำดับดังนี้ 1. โครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดย
จะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อครูผู้สอนพลศึกษาและสุขศึกษา (ส�ำหรับ
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ชาวพลศึกษาทุกสถาบัน) 2. โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งส�ำหรับพี่พลศึกษา ณ
SF Strike Bowl 3. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSES 2013
4. โครงการพลศึกษาคืนสู่เหย้า 5. เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา ณ คณะ
พลศึกษา มศว องครักษ์ 6. โครงการกิจกรรมกีฬากอล์ฟชาวพลศึกษา
ณ สนามกอล์ฟปัญญา รามอินทรา ส�ำหรับชาวพลศึกษาทุกสถาบัน
7. โครงการพลศึกษาราตรี ส�ำหรับชาวพลศึกษาทุกสถาบัน ก็นับว่าเรา
ประสบความส�ำเร็จกระทั่งได้รับความไว้วางใจอีกครั้งให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานแถลงข่าว 100 ปี การพลศึกษาไทย ตามมาด้วยงานวันจริงทีผ่ า่ นมา
รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มศว กล่าวเผย
ประวัตคิ วามเป็นมาของการครบรอบ 100 ปี การพลศึกษาไทย ซึง่ ได้มปี ระวัติ
มายาวนานตัง้ แต่ปี พ.ศ.2456 โดยเริม่ จากกระทรวงธรรมการได้จดั ตัง้ สถาน
ฝึกหัดครูพลศึกษาขึน้ ทีโ่ รงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ ใช้ชอื่ ว่า “ห้องพลศึกษา
กลาง” สังกัดกรมศึกษาธิการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งถือเป็น
แกนหลักในการคิดจัดงานร�ำลึกขึ้นมา เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของวิชาชีพนี้ที่จากอดีตสู่ปัจจุบันมีผู้จบจากสาขานี้อย่างมากมาย ดังนั้น
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกันจัดงาน “100 ปี การพลศึกษาไทย” โดยจะ
มีกิจกรรมกันตลอดทั้งปี อาทิ การจัดโบว์ลิ่งรวมพลชาวพลศึกษา การ
แข่งขันกอล์ฟเพือ่ ชาวพลศึกษา รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ ฯลฯ ซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นระยะ ๆ
ไปจนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ จะได้รับเกียรติจากคนแวดวงการพลศึกษา และกีฬา
http://seniorclub.swu.ac.th
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ร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ “อ.หรั่ง” ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรม
พลศึกษา “บิก๊ ตุม่ ” เทพพิทกั ษ์ จันทรสุเทพ นายกสมาคมนักฟุตบอลอาวุโส
(ประเทศไทย) “รศ.ดร.วิชติ คนึงสุขเกษม” นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา
และสันทนาการแห่งประเทศไทย และ “อ.ตู่” ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์
รองบรรณาธิการ ผูป้ ระกาศข่าวช่องทีสปอร์ต ฯลฯ งานนีจ้ งึ ถือว่าเป็นงานดี
ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อศักยภาพของมหาวิทยาลัย ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
ต่อชาว มศว ทีม่ สี ว่ นร่วมท�ำให้คณะพลศึกษา มศว มีความมัน่ คงแข็งแกร่ง
และมีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาทุกสาขาอาชีพและใน
ระดับชาติจนถึงปัจจุบัน
มศว ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฮันกุก๊ สอนภาษา
ไทย ให้ผู้บริหารบริษัทซัมซุง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
เรื่องการสอนภาษาไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของบริษัทซัม
ซุง สาธารณรัฐเกาหลี ก่อนมาประจ�ำการในบริษัทแห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 10 ในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้จัดโครงการสอนภาษาไทยแบบเข้มส�ำหรับชาว
ต่างประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทซัมซุง สาธารณรัฐ
เกาหลี จ�ำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557 โดยมี
รศ. จินตนา พุทธเมตะ เป็นประธานโครงการ และเป็นผูส้ อนทักษะการ
อ่านภาษาไทยและการออกเสียงภาษาไทย นอกจากนีย้ งั มีอาจารย์ชำ� นาญ
การสอนภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศอีก 3 ท่าน คือ ผศ. ภาณุพงศ์
อุดมศิลป์ สอนทักษะการฟัง อ. พัทธยา จิตต์เมตตา สอนทักษะการเขียน
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ในบริบทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย อ. เบญจวรรณ ศริกุล สอนทักษะ
การพูดในบริบทวัฒนธรรมไทย และนางปวีณา สีทอง เป็นเลขานุการ
โครงการ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วผู้เรียนยังต้องเรียนรู้จริงจาก
ประสบการณ์ตรง อันจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ และซาบซึง้ ในสังคมไทย
วัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
อ. พัทธยา จิตต์เมตตา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
มศว ได้รับเชิญจมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งชาติเวียดนาม ณ
กรุงฮานอย ให้ไปสอนภาษาไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้รับรางวัล
เกียรติบตั ร ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนภาษาไทยดีเด่น ดังปรากฏตามหลักฐาน
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.
นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มศว
กับ ม. พูชาน ให้ไปสอนภาษาไทย เป็นเวลา 1 ปี ตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง มศว - ม. พูซาน ระหว่างวันที่ 1 มีนคม 2556 - วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รบั รางวัลเกียรติบตั รเป็นอาจารย์ผสู้ อนภาษา
ไทยดีเด่น ปีการศึกษา 2013 รางวัลดังกล่าวเป็นการประเมินในระบบของ
มหาวิทยาลัยพูซาน โดยพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติ
การสอนภาษาต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยมากกว่า 300 คน เพื่อคัดเลือกให้
รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ จ�ำนวน 10 คน จากจ�ำนวนอาจารย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ต่างชาติทั้งหมด ผลสรุป คือ อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา เป็นชาวเอเชีย
ผู้สอนภาษาคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และยังเป็นอาจารย์ในสาขาภาษาไทย
คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้เช่นกัน ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอชื่นชมยินดีในความ
ส�ำเร็จครั้งนี้ ที่ท�ำให้ มศว มีชื่อเสียงปรากฏในระดับนานาชาติ
น.ส. รัตนาพร สงวนประสาทพร ข้าราชการสังกัดส�ำนักหอ
สมุดกลาง มศว และ รศ. ดร. โกสุม จันทศิริ สังกัดภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 และทั้งสองท่านได้เข้ารับเข็มที่ระลึก
พร้อมเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ชมรม
ผู้สูงอายุ มศว ขอร่วมแสดงความยินดีที่บุคลากรของ มศว มีความดีเด่น
ในระดับชาติครั้งนี้

ข่าวชมรมฯ
อ. วัชรินทร์ บุญยะกาญจน ขอแก้ไขข้อความใน เรื่องเล่า
“เชียงรายเมืองน่ารัก” “หอนาฬิกาอลังการของเมืองเชียงรายนี้ตั้งอยู่บน
ถนนบรรพปราการ (เดิมถนนธนาลัย) อันเป็นส่วนต่อจากถนนพหลโยธิน
ช่วงกลางเมือง
ผศ.สุพนิ ทองธานี ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์
มศว โครงการเสริมสร้างต้นกล้าทางมนุษยศาสตร์ ได้นำ� นิสติ ตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 1
ถึงระดับปริญญาโท จ�ำนวน 80 คน โดยการน�ำของ รศ.วนิดา ข�ำเขียว
ไปบรรยายและท�ำกิจกรรม “ธรรมะกับสุขภาพ” เน้นถึงความสัมพันธ์ของ
กายและจิตกับอวัยวะของร่างกาย ได้แก่ เท้า มือ และหู เป็นต้น ระหว่าง
6

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2557

วันที่ 20-24 มีนาคม 2557 ณ สวนโมกขพลาราม อ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
“วันศรีนครินทรวิโรฒ 2557” ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 มีรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์		 2. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
3. อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง		 4. อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์
5. ผศ. สุพิน ทองธานี			 6. ผศ. เกษร เจริญรักษ์
7. รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา		 8. รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
9. ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์		 10. อ. ดร. พรรณี บุญประกอบ
11. อ. พวงผกา คงอุทัยกุล
12. รศ. วรรณี โสมประยูร
13. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง		 14. นายไพฑูรย์ รัตนศิริ
15. อ. ดร. มนัส บุญประกอบ 16. นายอัครเดช อุดมชัชวาล
17. รศ. สุชา ณ พัทลุง			 18. รศ. อมรรัตน์ เศวตอนันท์
คณะกรรมการบริหารชมรมประชุมประจ�ำเดือนครั้งที่ 6/57
ในวันพฤหัสที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสภา 1 ระหว่างเวลา
09.00-13.00 น.
ชมรมผู้สูงอายุฯ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมสู่
ดวงใจ” รุ่นที่ 5 อุปสมบทพระ 9 รูป บรรพชาสามเณร 142 รูป น้อม
ถวายเป็นอาจาริยบูชา ในวาระ 226 ปี ชาตกาล 142 ปี มรณกาล แด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหฺมรํสี) และถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมายุ 87 พรรษา ระหว่างวันที่ 4-20 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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อบรมวิปัสสนากรรมฐาน และค่ายอบรมจริยธรรม พระธรรมธีรราชมหา
มุนี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชมรมผู้สูงอายุ บรรพชาสามเณร 1 รูป
3,000 บาท
คณะกรรมการบริหารชมรมบรรพชาสามเณร 2 รูป 6,000 บาท
ถวายปัจจัยอีก
		
1,700 บาท
รวมทั้งสิ้น
		
10,700 บาท
ชมรมผู้สูงอายุฯ ซื้อหลอดประหยัดไฟ LED จ�ำนวน 9 หลอด
เป็นเงิน 1,100 บาท ไปถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) สาขาวัดนายายอาม ต�ำบล
นายายอาม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557
ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและบุญกุศลทีส่ มาชิกชมรมผู้
สูงอายุ มศว ได้รว่ มกันบ�ำเพ็ญ มาอย่างสม�ำ่ เสมอนี้ จงดลบันดาล
ให้ท่านจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร
สมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิวาราตรีกาลเทอญ
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนีก้ บั ครอบครัว
ประจิมนอก ในการสูญเสีย ผศ. ศรี ประจิมนอก (กรรมการบริหารชมรมฯ)
และได้บ�ำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2557 บรรจุไว้ 100
วัน ก�ำหนดการพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557
เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนีก้ บั รศ.ศักดิช์ ยั
นิรัญทวี อดีตรองอธิการบดีและคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว ในการ
สูญเสียมารดา คุณแม่หร่วน นิรญ
ั ทวี ได้บำ� เพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 13-18
เมษายน 2557 และฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน เวลา 16.00
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ณ วัดจุฬามณี อ.บางบาล จ.อยุธยา
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนีก้ บั รศ. สุชา
ณ พัทลุง ที่สูญเสีย คุณประกอบ ณ พัทลุง และได้มีพิธีพระราชทาน
เพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 17.00 ณ
เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. รศ. เย็นใจ สมวิเชียร				
2. อ. บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า			
3. นายอัครเดช อุดมชัชวาล			
4. อ. อุไร สังขนันท์					
5. คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์		
6. ผศ. รัชนี ลาชโรจน์					
7. อ. สุจิตต์ รักษ์เผ่า					
8. รศ. ปราณี วานิชเจริญธรรม		
9. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์				
10. อ. ไพโรจน์ ขุนวิไชย				
11. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ			

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่
เดือนพฤษภาคม 2557
อ. สมชาย สุริยะศิริบุตร
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนพฤษภาคม

ขอมอบพร พร้อมมาลัย ในวันเกิด		
อ�ำนวยชัย ให้ประสบ สุขรื่นรมย์			
ให้อายุ ยืนยาวนาน สราญสุข			
มวลมิ่งมิตร แห่ห้อม เป็นก�ำลัง			

1. อ. ดวงกมล ขาวละเอียด		
3. รศ. ดร.เสนาะ บุญมี		
5. คุณประยงค์ วินิจวงษ์		
7. รศ. วลัย อินทรัมพรรย์		
9. ผศ. ผุสดี ธรรมรักษ์			
11. ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ
13. ม.ล. อธิบุญ กฤดากร		
15. รศ. สมจิต สวธนไพบูลย์		
17. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ		
19. รศ. ประมาณ ฮะกีมี		
21. ผศ. สุขวสา ยอดกมล		
23. รศ. ดร. สวนา พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี ด�ำไชโย				
27. อ. ศักดา ลีแสวงสุข		
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สิ่งประเสริฐ ทรงศักดิ์สิทธิ์ สฤษดิ์สม
สินอุดม สุขภาพ พูนพลัง
สิ้นโศกทุกข์ โรคภัย ดั่งใจหวัง
กายจิตตั้ง ในธรรมา ศรัทธาเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา
4. คุณสายทอง ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ วีรชัย
12. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา สีทอง
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29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

ผศ. มะลิวัลย์ ประจิมนอก
อ. ปรีดา รอดโพธิ์ทอง		
รศ. วารุณี วงษา			
อ. ดวงดาว แสงระวี		
อ. สุทัศน์ ชูใหม่			
คุณนวลปรางค์ คุมภกันต์		
อ. สุวดี จ�ำเริญพันธ์		
รศ. นิยม บุญมี				
คุณวราภรณ์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
รศ. ธวัช วงษ์สุวรรณ์		
ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร		
ผศ. จินดา จ�ำเริญ			
รศ. ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์		
อ. สมชาย แสงจิตต์พันธุ์		
อ. นบน้อม อ่าวสุคนธ์		
ผศ. สมนึก ค�ำอุไร			
รศ. ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ
คุณทัศนา ทองภักดี		
นางยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย

http://seniorclub.swu.ac.th

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

คุณอัครเดช อุดมชัชวาล
คุณน้อม แก้วเกิด
ผศ. จารุวัฒน์ วิศาลเวชกิจ
คุณทิพยวรรณ ณ นคร
อ. เทอด แก้วคีรี
รศ. นันทา โชติกพุกกณะ
อ. ยุพา มานะจิตต์
รศ. วรรณา วงษ์วานิช
รศ. วัฒนา สุทธิพันธุ์
รศ. ดร. อัมพร สุขเกษม
อ. สมหมาย ขจรทรัพย์
คุณลักขณา แซ่ลู้
รศ. สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
รศ. ดร. ธาดา วิมลวัตรเวที
ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์
ผศ. ดร. นันทนา วงษ์อินทร์
อ. ธนวดี ธีรภัทรสกุล
นางลักขณา กล่อมเกตุ
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บอกเล่าเก้าสิบ : ท่าน ว. แนะถอดรหัสวิสาขบูชา 1
ท่าน “ว.วชิรเมธี” แนะชาวพุทธถอดรหัสวันวิสาขบูชาประยุกต์ใช้ใน
การด�ำเนินชีวติ จาก 3 เหตุการณ์ ประสูต-ิ ด�ำรงชีวติ มีเป้าหมายไม่ปล่อยตาม
ยถากรรม ตรัสรู้-พัฒนาตนเองให้ถึงสัจจธรรมเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ปรินิพพาน-ชีวิตไม่เที่ยงต้องด�ำรงตนไม่ประมาท
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ “ว.วชิรเมธี” พระนักคิด นักเขียน
นักเทศน์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ให้สัมภาษณ์ส�ำนักข่าวไทย ถึง
วันวิสาขบูชาว่าเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ถ้าเรียนรู้เฉพาะเท่านั้นจะกลายเป็นว่า
วันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าล้วนๆ แต่อาตมาอยากจะแนะน�ำว่าเราสามารถ
เปลี่ยนวันของพระพุทธเจ้าให้เป็นวันของเราได้ โดยการถอดรหัสจาก 3
เหตุการณ์คือ “วันประสูติ” มีคติธรรมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติแล้ว
ทรงด�ำเนินไป 7 ก้าว แล้วทรงชี้พระดรรชนีขึ้นบนฟ้าเปล่งวาจาประกาศ
ปณิธานในการด�ำเนินชีวิตว่าเราจะเป็นยอดคนของโลก ชาตินี้เป็นชาติ
สุดท้ายการเกิดใหม่จะไม่มีอีกแล้ว คติดังกล่าวชาวพุทธน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้คือ การที่พระพุทธเจ้าทรงประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตได้เพราะทรงตั้งปณิธานในการด�ำเนินชีวิต ดังนั้น มนุษย์ทุก
คนถ้าปรารถนาประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต ต้องตั้งปณิธานใน
การด�ำเนินชีวิต ไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสพาไปหรืออยู่ไปตามยถาธรรมให้ชีวิต
หมดวันต่อวัน หมดไปกับการหายใจทิ้งไปวันๆ
“เราจะต้องเอาอย่างพระพุทธองค์ บอกตัวเองว่าเราเกิดมาชาตินี้จะ
1 เนื้อหาจาก “สำ�นักข่าวไทย”
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ท�ำอะไรบ้าง ฟันธงลงไปชัดๆ ชีวิตทั้งชีวิตในชาตินี้ก็จะชัดเจนไม่พร่ามัว
แต่ถ้าเราปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมจนแก่จนเฒ่าจนจะเข้าโลง บางทีไป
ถามว่าคุณท�ำอะไรบ้าง ปรากฏว่าความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ถ้าเป็น
อย่างนี้ก็น่าเสียดายที่ได้โควตาเกิดมาเป็นคน ฉะนั้น เราต้องบอกตัวเองว่า
ชีวติ ต้องด�ำเนินไปอย่างมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนเหมือนพระพุทธองค์ ถ้าตัง้ เป้า
หมายแล้วชีวติ เราจะไม่ใช่กอสวะ ชีวติ เราจะเหมือนเรือพอแล่นออกจากท่า
ก็มุ่งสู่ฝั่งอย่างมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม”พระมหาวุฒิชัย กล่าว
พระมหาวุฒิชัย กล่าวอีกว่า “วันตรัสรู้” เป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรูอ้ ริยสัจ 4 ประการ สาระส�ำคัญคือก่อนตรัสรูพ้ ระพุทธองค์เป็นมนุษย์
เหมือนกัน แต่ได้พัฒนาตัวเองจนในที่สุดเข้าถึงสัจจธรรมสูงสุดได้ ดังนั้น
เราเป็นมนุษย์เหมือนกัน ก็ต้องบรรลุสัจธรรมให้ได้ เราจึงอย่ามัวแต่ชื่นชม
พระพุทธองค์ แต่ตอ้ งบอกตัวเองด้วยว่านอกจากชืน่ ชมแล้วเราต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็นพุทธะขึน้ มาในตัวด้วย เราทุกคนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นพุทธะ คือ เป็นผูร้ ู้
ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน เพราะพระพุทธองค์ทรงท�ำให้ดแู ล้วว่ามนุษย์เช่นพระองค์
ทรงท�ำได้ แล้วท�ำไมเราจะท�ำเช่นนั้นบ้างไม่ได้
ส่วนเหตุการณ์เสด็จดับขันธ์ “ปรินิพพาน” พระพุทธองค์ทรงตรัส
เตือนชาวพุทธว่า เมื่อพระองค์ได้ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมวินัยจะเป็น
ศาสดาของชาวพุทธ หมายความว่า เราจะต้องไม่ยึดติดถือมั่นในตัวบุคคล
แต่เราจะต้องอยูก่ บั ธรรมและวินยั ให้ได้ ซึง่ ก็คอื พระพุทธศาสนา ดังนัน้ เมือ่
เราเห็นพระประพฤติตนเสื่อมเสีย จะไปบอกว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้ว
ไม่ใช่ แต่ที่เสื่อมคือคนที่เข้าในศาสนาต่างหากที่เสื่อม แต่พระธรรมวินัย
ยังอยู่ และก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานทรงฝากปัจฉิม
โอวาทสาระส�ำคัญว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับไป
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพราะฉะนัน้ เธอทัง้ หลายจงด�ำรงชีวติ ด้วยความไม่ประมาท ดังนัน้ ต้องอยู่
ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ความตายจะมาถึง ถ้าเราคิดอยู่
เสมอว่าวันนีค้ อื วันสุดท้ายของชีวติ เราจะคิดเลือกพูดเลือกท�ำแต่กจิ กรรมที่
มีสาระประโยชน์ให้มากที่สุด
“เหล่านี้คือคติธรรมที่เราชาวพุทธจะต้องประยุกต์เอามาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันให้ได้ ย�้ำอีกครั้งว่าเหตุการณ์วันประสูติ เราต้องบอกตัวเองว่า
พระพุทธองค์ด�ำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมายฉันใด เราก็ต้องด�ำรงชีวิตอย่างมี
เป้าหมายฉันนั้น เหตุการณ์วันตรัสรู้เราต้องน้อมมาสู่ตัวเองว่าพระพุทธ
องค์บรรลุตรัสรู้สัจธรรมฉันใด เราก็ต้องมีศักยภาพบรรลุสัจธรรมฉันนั้น
เพราะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ถูกผูกขาดไว้กับพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนเข้าถึงได้ เหตุการณ์ปรินิพพานให้เราเตือน
ตัวเองว่า ชีวิตนี้ไม่เที่ยง ต้องด�ำรงตัวเองด้วยความไม่ประมาท ใครท�ำได้
อย่างนีค้ อื เปลีย่ นวันของพระพุทธเจ้าให้เป็นวันของเราได้สำ� เร็จ” พระมหา
วุฒิชัย กล่าว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเรียนวิชาพุทธศาสนาของไทยด้วย
ว่า เป็นการเรียนท่องจ�ำเพื่อสอบซึ่งเป็นความผิดพลาดของการสอนพุทธ
ศาสนาในสถาบันการศึกษา แท้จริงแล้วต้องเรียนพุทธศาสนาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงชีวิต ให้มีคุณภาพขึ้นมาจึงจะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่แท้
ของการเรียนพุทธศาสนา
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สวนสมเด็จย่า 84 2
เป็นสวนหย่อม ตัง้ อยูบ่ ริเวณห้าแยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดสร้างขึ้นโดย ด�ำริของ กองก�ำลัง
รักษาพระนครและธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด ด้วยความร่วมมือของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา เมื่อ 21 ตุลาคม 2527 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อสวนหย่อมแห่งนี้ว่า
สวนสมเด็จย่า 84 ในสวนนี้มี หอค�ำขวัญ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสทรงสูง
บนยอดมีสัญลักษณ์เป็นพระนามาภิไทย ของ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ต�่ำลงมา เป็นสัญลักษณ์ของ สโมสรโรตารี่
• ผนังด้านที่หนึ่ง จารึกไว้ว่า “หอค�ำขวัญนี้ สร้างโดย สโมสร
โรตารี่ ในภาค 3350 โรตารีส่ ากล มอบให้ กรุงเทพมหานคร เพือ่ ประโยชน์
สุขของทุกท่าน” ลงวันที่ 3 พ.ค. 2540
• ผนังด้านที่สอง จารึกเป็นภาษาอังกฤษ ใจความว่า
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 ข้อมูลจาก http://my.opera.com/dhanawatana/blog/show.dml/1725367
http://seniorclub.swu.ac.th
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• ผนังด้านที่สาม จารึกเป็นภาษาไทย ใจความว่า
การทดสอบ 4 แนวทาง เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คิด พูด และ
กระท�ำ
1. จริงหรือสิ่งที่เสนอมา ?
2. ทั้งเที่ยงธรรมทั่วหน้า หรือหาไม่ ?
3. สร้างไมตรีจิต เสริมมิตร แน่หรือไร ?
4. เป็นผลดีจริงไหม แก่ทุกคน ?
• ผนังด้านทีส่ ี่ จารึกเป็นภาษาจีน มีใจความเช่นเดียวกัน อ่านแล้ว
เชื่อว่า ถ้าทุกคนปฎิบัติตามหลักดังกล่าว โลกนี้คงมีแต่ความสันติสุข

16

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2557

คนหลายโศลก
ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ

3

คนหลายโศลก เป็นหนังสือที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พิมพ์แจก
เนือ่ งในงานวันเกิดครบรอบ 77 ปีของท่าน ผมได้มาจากร้านขายหนังสือเก่า
ในราคาเล่มละไม่ถึง หนึ่งร้อยบาท
ตามปกติ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านจะรวบรวมผลงานของท่าน
เอง หรือไม่กเ็ ขียนขึน้ มาใหม่ เพือ่ พิมพ์แจกในงานวันเกิดของท่านในแต่ละ
ปีทผี่ า่ นมา แต่ละเล่มหนาราวกับวิทยานิพนธ์ ผมเคยได้อา่ นหนังสือเล่มนีท้ ี่
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว แต่ในปีที่ครบรอบ 77 ปี ท่านไม่ว่างจึงขอร้องให้
ลูกศิษย์ใกล้ชดิ ของท่านคนหนึง่ คือ คุณสมบัติ ภูก่ าญจน์ ด�ำเนินการ ให้ใช้
วิธีรวบรวมผลงานของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ท่านสร้างไว้ตลอดระยะ
เวลา 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งโคลง ดั้น กาพย์ กลอน ฉันท์ รวมทั้งสาระ
และความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยคัดลอกเฉพาะที่สุดยอดจริงๆ คุณสมบัติ
ภูก่ าญจน์ เล่าว่า “ผมมีโอกาสเสนอผลงานทีร่ วบรวมไว้ในช่วงนี้ และในทีส่ ดุ
งานเขียนอีกชุดหนึง่ ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีท่ า่ นตัง้ ชือ่ ของท่านเองว่า
คนหลายโศลก เล่มนี้ จึงเกิดขึ้นมา” หนังสือเล่มนี้ มีความหนา 76 หน้า
ผมคั ด เอามาลงหมดไม่ ไ ด้ เพราะจดหมายข่ า วของชมรมผู ้ สู ง อายุ ฯ
มีขนาดจ�ำกัด จึงขอคัดสรรเอาเฉพาะที่เจ๋งจริงๆ เท่านั้นมาให้อ่านกัน
พอเป็นตัวอย่างราว 10 เปอร์เซ็นต์
ก่อนอื่นผมขอเล่าประวัติของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นการ
ทบทวนความจ�ำอย่างสั้นที่สุด ดังนี้
3 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นบุตรคนที่ 4 ของพระวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าค�ำรบ กับ หม่อมแดง ปราโมช ท่านมีพี่น้อง 4 คน พี่สาวคนโตชื่อ
ม.ร.ว. บุญรับ สมรส กับ พล.ต.ท. พระพินิจ ชนคดี พี่ชายอีก 2 คน คือ
ม.ร.ว. เสนีย์ กับ ม.ร.ว. ถ้วนเท่านึก ท่านเคยเขียนเล่าไว้ว่า พ่อ แม่ ของ
ท่าน ตั้งใจจะมีบุตรเพียง 3 คนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อคลอดคนที่ 3 แล้ว จึง
ตั้งชื่อให้เลยว่า “ถ้วนเท่านึก” คือครบตามที่ตั้งใจไว้แล้ว
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีประวัตการเกิดที่ตื่นเต้นไม่เบา คล้ายกับ
ทารกทีเ่ กิดบนเครือ่ งบิน หรือถ้าในบ้านเราก็มเี กิดในรถแท็กซี่ หรือในรถเก๋ง
กันบ่อยมาก เพราะการจราจรติดขัด มารดาของท่านเองในขณะที่มีครรภ์
แก่ใกล้คลอดนั้น ได้เดินทางโดยเรือจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อไปหาพระองค์เจ้าค�ำรบ ซึ่งเป็นแม่ทัพ ภาค 2 อยู่ที่นั่น การเดินทาง
ใช้วิธีค�่ำก็จอด เช้าตรู่ ออกเดินทางต่อ
เมื่อตอนค�่ำของวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2454 เรือได้แวะพักแรมที่
บ้านม้า ต�ำบลวัดสิงห์ อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เรือจอดอยู่ตรงข้าม
วัดแห่งหนึ่งซึ่งก�ำลังมีงานเผาศพอยู่พอดี รุ่งเช้าวันที่ 20 เมษายน เวลา
7.10 น. หม่อมแดงก็ได้ให้ก�ำเนิดบุตรชายออกมาในเรือที่จอดอยู่ใน
แม่น�้ำเจ้าพระยา นั่นเอง หลังจากนั้นไม่นาน สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินนี าถ พระพันปีหลวง ได้เสด็จประพาสมณฑลพิษณุโลก เสด็จพ่อ
ของท่านได้ทรงอุม้ ทารกน้อยเข้าเฝ้าด้วย ปรากฏว่าทารกแสดงอาการขัดขืน
ร้องชักดิน้ ชักงอต่อหน้าพระทีน่ งั่ สมเด็จพระพันปีหลวงจึงพระราชทานนาม
ว่า “คึกฤทธิ์” ซึ่งก็คล้องจองกับบุตรคนที่ 3 พอดี
เมื่อสมัยที่ท่าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ลงสมัครผู้แทนครั้งแรกนั้น
ท่านกรอกใบสมัครตรงช่องสถานที่เกิดว่า “เกิดกลางแม่น�้ำเจ้าพระยา”
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บรรดาสื่อมวลชนก็น�ำมาเผยแพร่ ใครที่ได้อ่านก็นึกข�ำ บางท่านที่ไม่ทราบ
ความจริงมาก่อนก็หาว่าท่านเขียนกวน
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช สมรส กับ ม.ร.ว. พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ มี
บุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ ม.ล. รองฤทธิ์ และ ม.ล. วิสุมิตรา ปราโมช
บ้านของท่านเป็นบ้านทรงไทย เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้ เมื่อเร็วๆนี้ผมได้
ดูรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง พิธีกร ก�ำลังอธิบายสิ่งที่น่าชมภายในบ้านของ
ท่าน มีแม้กระทั่งสุสาน “หมา” ของท่าน ที่ท่านรัก ก่อนจบรายการพิธีกร
ได้กล่าวว่า ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลส�ำคัญ
ของโลก ม.ล. วิสุมิตรา บุตรีของท่าน ซึ่งเป็นผู้น�ำชมอยู่ขณะนั้น ได้พูด
แทรกขึ้นมาทันทีว่า “เป็นคนส�ำคัญของโลกและเป็นคนส�ำคัญของลูก” นับ
ว่าเป็นค�ำพูดที่ไพเราะและน่าประทับใจมาก
ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ปัญหา และค�ำตอบบางส่วนผลงานของ
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่มีอยู่ในหนังสือ คนหลายโศลก ได้แก่
ท�ำไมถึงชื่อคึกฤทธิ์
มีคนสงสัยข้อนี้มานานแล้ว นับแต่แรกเริ่มที่นามปากกาคึกฤทธิ์
ปราโมช ปรากฏต่อสาธารณชนได้ไม่นาน ก็มีผู้อ่านเขียนจดหมายถามมา
ในคอลัมน์ปัญหาประจ�ำวัน ใน น.ส.พ. สยามรัฐ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2493
ดังต่อไปนี้
ปัญหา :ผมสงสัยในกมลเป็นพ้นนัก หม่อมที่รักโปรดแจ้งแถลงไข
ชื่อ คึกฤทธิ์ คิดๆดู หรูกระไร		 ท่านผู้ใดช่างฉลาดประสาทนาม
เหตุดังฦาชื่อจึงตั้งให้ดังนี้		 หวังให้มีฤทธิไกรในสยาม
หรือเกิดมาหม่อมก็ฮึกคึกทุกยาม ขอทราบความหมายด้วยช่วยตอบเอย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำตอบ:ผมก็นึกฉงนให้จนจิต		 ชื่อคึกฤทธิ์ผิดมนุษย์สุดแก้ไข
ชื่ออื่นๆ อย่างดีมีถมไป			 ท่านไม่ใช้ กลับตั้ง ชื่ออย่างนี้
เหตุที่ตั้งได้ฟังคนเขาว่า			 เรื่องเพราะอาละวาดร้องก้องอึงมี่
เป็นฝ่ายค้านมาแต่แรกแปลกสิ้นดี พระพันปีประทานนามตามฤทธิ์เอย
												 “คึกฤทธ์ ปราโมช”
ผู้ชายมี “นม”
ปัญหา :		 เพศผู้ชายมีนมเป็นปมเล่น
ดูไม่เห็นคุณประโยชน์ฦาโฉดเขลา
ขอโปรดแจงแถลงปัญหาปรีชาเชาว์
หม่อมครับเรามีไว้ท�ำไมน่ะ นม?
ค�ำตอบ:		 ธรรมชาติก่อสร้างร่างมนุษย์
เริ่มจับจุด จากที่ที่มีผม
แล้วต่อเติมเพิ่มไกลไปถึงนม
จนถึงปมบอกเพศสังเกตพลัน
เริ่มสร้างว่างอยู่มิรู้เพศ
จึงเป็นเหตุให้ต้องส�ำรองถัน
แม้นสร้างเสร็จเป็นสตรี ตรงนี้ส�ำคัญ
คงน่าขัน แม้นว่า ขาด ประหลาดเอย
												 “คึกฤทธิ์ ปราโมช”
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ปัญหา:-

“อันกาเมสุมิจฉานี้สาหัส			
อุตส่าห์หัดวิชาหาเงินทอง				
นี่ผมจ�ำค�ำกลอนสุนทรภู่			
เพราะตัณหาพาใจให้รัญจวน			
ยั่วให้เรียนเพียรหาทรัพย์นับว่าเลิศ
แต่ที่เห็นดกดื่น ทุกคืนวัน				
มันยั่วให้ใฝ่ชั่วตัวตัณหา			
พอเริ่มแรกแตกพานร่านสตรี			
ที่ขยันหมั่นเรียนเพียรใฝ่วิทย์		
ดูนังนุงยุ่งกันจริงหญิงกับชาย			
มานั่งตรึกตรองหมองสะท้อน		
เรื่องกาเมเหห่างอย่างใจจริง			
อันหม่อมหรือผมถือเป็นเช่นบัณฑิต
ตอบหรือไม่ไหนจะดีชี้แจงมา			

ใครตัดเสียได้ฉันให้ถอง
ก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวน”
คิดๆดูโลกมนุษย์สุดปั่นป่วน
มันเกี่ยวกวนยวนยั่วตัวส�ำคัญ
แสนประเสริฐเหลือล้น คนขยัน
ไม่เป็นดั่งบทประพันธ์จอมกวี
ศีลธรรมจรรยาก็เสื่อมศรี
ที่ทรัพย์สินมากมีก็วอดวาย
ก็เปลี่ยนจิตหลบลี้หลีกหนีหาย
เพียงคิดหมายมั่นแนบจะแอบอิง
อยากจะตอนเช่นขันทีหนีผู้หญิง
แต่ยังกริ่งเกรงคิดผิดธรรมดา
จึงอ่อนน้อมยอมเป็นศิษย์ขอปรึกษา
จะวันทานบนอบขอบคุณเอย

												

ค�ำตอบ :-

ของดีดีมีไว้อย่าไปตัด		
ขอจงจ�ำค�ำสุนทรพูดก่อนฟรอยด์		
คนจะชั่วจะดีตรงนี้เอง		
ความต้องการทางนี้จี้มโน			
แม้ว่าตอนเป็นขันทีไม่ดีแน่		
เรื่องต่างๆห่างกังวลไม่สนใจ		
คุณยังขันได้เพราะเสนาะนัก
หากครบเครื่องจะบันลือชื่อระบิล		

“ชาวซอยสวนพลู”

เพียงประหยัดเก็บไว้ค่อยใช้สอย
มิใช่น้อยเรื่องเพศเหตุใหญ่โต
จะโกงเก่ง แกมฉลาดหรืออาจโง่
ให้เติบโตก่อสร้างทุกอย่างไป
ถ้าจะแย่มองเห็นเช่นกับไก่
เลิกขันไข่ทันทีดีแต่กิน
ผมนึกรักวาทีกวีศิลป์
แม้นขาดวิ่นถูกตอนสิ้นกลอนเอย

												
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปัญหา:-

อกหนูแฟบแตบติดไม่ฟิตตั้ง		
ไม่ช่วยชายให้ชม้ายช�ำเลืองแล			
อุตส่าห์ใส่ยกทรงพุ่งตรงปริ๊ด		
พอชายชิดสนิทแนบเข้าแอบอิง			
รักกับชายหมายว่าแน่แต่แรกเริ่ม		
ก็ทิ้งขว้างห่างไปให้หนูตรอม			
ท�ำไฉนจะได้เต่งเบ่งอวบอัด			
ในกายหญิงสิ่งเด่นชูอยู่ที่นม			
หม่อมฉลาดปราชญ์เปรื่องทุกเรื่องรู้
วิธีใดให้อกงอกบอกหนูที				

ดูดุจดังกล้วยแผ่นแบนแต๊ดแต๋
หม่อมขาหม่อมหนูแย่ แย่จริงๆ
สว้าทสวีทตามประสาบรรดาหญิง
เพียงนั่งพิงก็รู้เช่นเป็นของปลอม
ครั้นประเดิมจับต้องของถนอม
เพราะของปลอมท�ำพิษจิตระทม
ก้าวสะเทิ้นเดินสะบัดดูเหมาะสม
แต่หนูขมขื่นใจนมไม่มี
สมเป็นครูผู้เลิศประเสริฐศรี
จะให้จูบฟรีๆ หนึ่งทีเอย

													

ค�ำตอบ:เจ้าข้าเอ๊ยเอาอะไรมาไถ่ถาม		
เคยรอบรู้ตอบปัญหามาหลายทาง		
ใครมียาอย่างใดโปรดไขด้วย		
ให้ดูเบ่งเต่งตั้งดังกันชน				

“น.ส.แฟบ”

ใครรูค้ วามโปรดด้วยช่วยผมบ้าง
ถึงข้อนี้ลูกช้างต้องยอมจน
นึกว่าช่วยก่อสร้างทางกุศล
ของรถยนต์อย่างดีมีชื่อเอย

												

“คึกฤทธิ์ ปราโมช”

บอกสักวา
นอกจากกลอนและร้อยกรองที่ผมได้หยิบยกมาน�ำเสนอแล้ว ผม
ใคร่ขอน�ำเสนอการบอกสักวา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบกันมากในสังคมยุคหนึ่ง
ดังปรากฏเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีรายการหนึ่งเป็นที่นิยมกันกว้างขวางในหมู่
นักกลอน นั่นคือรายการบอกสักวา หรือสักวากลอนสด เป็นรายการที่เชิญ
นักกลอนประมาณ 4 - 6 คน มาร่วมชุมนุมกัน แล้วก็แต่งสักวากันสดๆ
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โดยจับเรือ่ งในวรรณคดีไทยมาเรือ่ งหนึง่ แต่ละคนแบ่งบทกันเองว่า ใครจะ
สวมบทบาทเป็นตัวละครตัวใด จากนัน้ ก็วา่ สักวาด�ำเนินเรือ่ งไปจนจบ โดย
มีดนตรีไทยบรรเลงรับเป็นคนๆ ไป
มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2502 กรมศิลปากร ได้
จัดรายการบอกสักวาขึ้นที่สังคีตศาลา นักกลอนในวันนั้น นอกจากจะมี
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช แล้ว ก็ยังมีหลวงอิศราภรณ์ประพันธ์ อาจารย์
เปลื้อง ณ นคร อาจารย์สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และนางสาวชยศรี
สุนทรพิพิธ ทั้งคณะตกลงจะว่าสักวา เรื่อง “สังข์ทอง” ตอนตีคลี ผม
ขออนุญาตคัดเฉพาะฝีปากของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มาให้อ่านเป็น
ตัวอย่างตามสมควร ดังต่อไปนี้
เริ่มที่ คึกฤทธิ์ รับบทเป็น “เจ้าเงาะ” และว่าสักวาเป็นบทแรก ดังนี้
			 สักวามาจะกล่าวถึงเจ้าเงาะ
		 มาได้เมียงามเหมาะเป็นฝั่งฝา
		 ท�ำสวนครัวตัวอย่างอยู่กลางนา
		 แม่ยายมายุ่งถึงบ้านร�ำคาญใจ
			 ท�ำรีบรุดทรุดนั่งลงบังคม
		 แล้วเปิดน�้ำอัดลมมาตั้งให้
		 ฝรั่งดองสองกระทงวางลงไว้
		 หมดสมัยหมากพลูพึงรู้เอย
									 (บรรเลงโดยใช้เพลงเขมรไล่ควาย)
ต่อจากนัน้ ยังมีเรือ่ งก็ดำ� เนินต่อไปว่า นางมณฑา มาขอร้องให้รจนา
บอกเจ้าเงาะให้ชว่ ยไปตีคลีพนัน คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงเสนอบทสักวาต่ออีก
2 บท ดังนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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				 สักวาพระสังข์ฟังเมียว่า
			 นึกเอ็นดูรจนายอดยาจิต
			 จะพูดจาว่าวอนหล่อนช่างคิด
			 ฟังเหมือนเพลงทอปฮิตสมัยนี้
				 ครั้นจะรับไปพลันขันอาสา
			 คนจะว่ากลัวเมียเสียศักดิ์ศรี
			 เชิงนักเลงก็ต้องเบ่งเอาไว้ที
			 จะได้มีเรื่องง้อต่อไปเอย
										 (บรรเลงด้วยเพลง กล่อมนารี)
จากนั้นก็ต่อสักวาบทที่ 2 ดังนี้
				 สักวาเจ้าเงาะหัวเราะร่า
			 แล้วบอกนางมณฑาอย่าฉุนฉิว
			 ลูกเป็นเงาะเนื้อด�ำคล�้ำขี้ริ้ว
			 พระบิดาถือผิวจะโทษใคร
				 ลูกเขยท้าวหกคน สุมนชาติ
			 ล้วนอ้วนพีสีสะอาดงามสดใส
			 ไปตีคลียังแพ้แผ่เขาไป
			 จะเอาอะไรกับออร์เหลนเช่นลูกเอย
									 (สักวาบทนี้บรรเลงด้วยเพลง แขกอาหวัง)
... ครับ ผลงานในหนังสือ คนหลายโศลก นัน้ ยังมีอกี มากมายหลาย
รูปแบบ เช่น นิราศ เสภา เพลงเรือ ลิเก และเพลงพวงมาลัย เป็นต้น
ผู้สนใจโปรดติดตามหาอ่านได้นะครับ
คุณสมบัติ ภู่กาญจน์ ปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ด้วยบทสักวาไหว้ครูใน
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รายการบอกสักวาหน้าที่นั่ง โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ หอประชุม
มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 เป็นบทความที่มี
ความไพเราะและมีความหมายมาก จึงขอน�ำเสนอเพื่อปิดท้ายบทความนี้
ให้ทราบโดยทั่วกัน
				 สักวาจะไหว้ครูผู้ควรไหว้
			 ที่มีอยู่ทั่วไปทุกหย่อมหญ้า
			 ไหว้ความผิดหนหลังแต่ครั้งมา
			 ไหว้น�้ำตาที่ต้องหลั่งเพราะพลั้งใจ
				 ไหว้ค�ำคนนินทามาถึงหู
			 สอนให้รู้ว่าตัวชั่วตรงไหน
			 ไหว้ฟันหักผมหงอกคอยบอกวัย
			 ไหว้คนที่ขยี้หัวใจให้ร้าวเอย

http://seniorclub.swu.ac.th
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มูลนิธิชีวิตพัฒนา 4
มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
โครงการ “ธรรมานามัย” แก่ผู้สูงอายุที่มีวัยตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้ได้
มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ได้ครบ 3 มิติ คือ พัฒนากาย
(กายานามัย) พัฒนาจิต (จิตานามัย) และพัฒนาวิถีชีวิต (ชีวิตานามัย)
ตามแนวทางของโครงการธรรมานามัย ที่ ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้ให้
ก�ำเนิด อันจะท�ำให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีสุขภาพกาย
และจิตดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างประโยชน์แก่
สังคมและบุคคลอื่นๆ ได้อย่างดี
การฝึกอบรม “ธรรมานามัย” เริม่ ด�ำเนินการครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2549
โดยได้จัดการอบรมมาแล้วรวม 11 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 654 คน ใน
ปี พ.ศ. 2557 นี้ มูลนิธิชีิวิตพัฒนาฯ จะได้จัดอบรม “ธรรมานามัย รุ่นที่
12” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นการฝึก
อบรมเฉพาะวันอาทิตย์รวม 5 วัน จัด ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล
ชัน้ 2 อาคารศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ในบริเวณมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ
ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิชีวิตพัฒนา ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวง
4 ข้อมูลจาก http://my.opera.com/dhanawatana/blog/show.dml/1725367
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นราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 101 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ : 0-2448-6461, 0-24486050, 0-2448-6942 หรือที่ E-mail chewitpattana101@gmail.com
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนา ได้ที่
www.Chewitpat.org

อบเชยสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ 5
อบเชย เป็นสมุนไพรไทย ซึ่งมีมาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันนี้ อบเชยไม่
เชยอย่างที่คิด อบเชยเป็นสมุนไพรที่ทันสมัยมากเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
และเป็นข่าวดีส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรค ที่มีมาแต่โบราณ
เช่นกัน และมีคนไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเบาหวาน มีตั้งแต่เด็กถึงคน
ชรา วันนี้ขอน�ำเสนอสรรพคุณที่มหัศจรรย์ของอบเชย ให้เพื่อน ๆ ได้รู้เผื่อ
จะได้น�ำไปฝากคนที่บ้าน (ที่เป็นโรคเบาหวาน) กันค่ะ
สรรพคุณ
อบเชยท�ำให้ทอ้ งเป็นปกติดี แก้อาการจุกเสียด แน่นท้อง ขับลม ช่วย
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้ทอ้ งร่วง ขับปัสสาวะ ย่อยไขมัน (อาจเป็น
เพราะไปช่วยกระตุ้นการสร้างน�้ำย่อยที่ใช้ในการย่อยไขมัน) ท�ำให้สดชื่น
แก้อ่อนเพลีย มีสารต้านแบคทีเรีย และสามารถควบคุมระดับน�้ำตาลใน
เลือดผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ (ผลงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา)
5 ข้อมูลจาก http://health-variety.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
http://seniorclub.swu.ac.th
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อบเชยทีใ่ ช้ปรุงอาหารจะใช้ชนิดหลอด (ม้วนเปลือกให้เป็นหลอด) ใช้
ปรุงอาหารเช่นท�ำพะโล้ ใช้ท�ำยาไทยหลายต�ำรับ ต�ำราไทยระบุว่าอบเชย
มีกลิ่นหอม มีรสสุขุม มีสรรพคุณใช้บ�ำรุงจิตใจ แก้อ่อนเพลีย บ�ำรุงก�ำลัง
ขับลม บ�ำรุงธาตุ แก้บดิ แก้ไข้สนั นิบาต ใช้ปรุงยานัตถุแ์ ก้ปวดหัว นอกจาก
การใช้เปลือกต�ำราไทยยังระบุว่ารากและใบมีกลิ่นหอมรสสุขุม ใช้ต้มดื่ม
ขับลมบ�ำรุงธาตุ แก้ท้องอืดเฟ้อ สรรพคุณที่กล่าวถึงในบทความนี้ทั้งหมด
คือส่วนที่ละลายน�้ำได้และไม่ใช่น�้ำมันที่กลั่นได้ (cinnamon oil) ซึ่งใช้
ในอุตสาหกรรมแต่งกลิ่น เหล้า ขนมหวาน สบู่ และยาเป็นต้น อบเชย
ชนิดหลอดชาวตะวันตกนิยมใช้คนกาแฟ ชา หรือโกโก้ ซึ่งสาร MHCP
ก็จะละลายออกมาอยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้ และให้ผลในการควบคุมระดับ
น�้ำตาลเช่นกัน แต่เราไม่สามารถทราบถึงปริมาณ MHCP ซึ่งละลายอยู่ได้
ซึ่งไม่เป็นผลดีนัก หากต้องการใช้ในการรักษาเพราะควรทราบปริมาณ
ที่ใช้อย่างชัดเจน
ผลงานวิจัยที่ส�ำคัญ
ดร.ริชาร์ด แอนเดอร์สัน ได้แนะน�ำอาสาสมัครของเขาที่ป่วยเป็น
เบาหวาน ให้ลองใช้อบเชยเป็นประจ�ำ ปรากฏว่ามีอาสาสมัครนับร้อย ได้
รายงานผลดีกลับเข้ามาว่าสามารถควบคุมระดับน�้ำตาลได้ อบเชยช่วยเร่ง
ให้การสันดาปน�ำ้ ตาลกลูโคสเพิม่ ขึน้ 20 เท่า นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าการกิน
อบเชยนั้นไม่มีอันตราย แต่ถ้าหากการทดลองรับประทานเองแต่ละบุคคล
นัน้ หากได้ผลดีกถ็ อื ว่าเป็นสิง่ ทีด่ เี กินคาด ทัง้ ยังเป็นยาทีเ่ ป็นสารธรรมชาติ
และในรายที่ไม่ได้ผลดี ก็ไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใด
อบเชยท�ำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการท�ำงานของระบบการให้สัญญาณ
อินซูลนิ (Insulin-Signaling System) และอาจจะท�ำได้ดกี ว่าเสียอีกโดยที่
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อบเชยสามารถท�ำงาน ก่อนทีจ่ ะน�ำกลูโคสเข้าสูเ่ ซลล์ สามารถใช้อบเชยร่วม
กับอินซูลนิ ได้ดี นอกจากนีย้ งั พบว่าสาร MHCP สามารถลดความดันโลหิต
ของสัตว์ทดลองได้ และมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีอีกด้วย
แม้ว่าอบเชยจะยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนใช้แทนยาได้ แต่ ดร.
แอนเดอร์สัน ก็แนะน�ำว่าควรทดลองใช้ 1/4 ช้อนชาถึง 1 ช้อนชาต่อวัน
เมื่อค�ำนวณดูแล้ว 1 ช้อนชาจะหนักประมาณ 1,200 มิลลิกรัม ดังนั้น
ขนาด 1/4 ช้อนชา จึงประมาณเท่ากับ 300 มิลลิกรัม สามารถบรรจุลงใน
แคปซูล หมายเลข 1 ได้ก�ำลังพอดี ขนาดที่ควรใช้ก็คือ 1 แคปซูล ทุกมื้อ
อาหาร วันละ 4 มื้อ ในกรณีที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่ม
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง คือคนทีบ่ ดิ ามารดาเป็นเบาหวาน ควรรับประทานพร้อมกับ
อาหารมื้อใหญ่ วันละ 1-2 เม็ด ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารและขับลมได้ด้วย
อบเชยชนิดที่ ดร.แอนเดอร์สันใช้ทดลองนั้นเป็นชนิดที่หาได้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาจากเปลือกต้นอบเชยจีนคือ Cassia (Cinnamomum
cassia) ซึ่งคล้ายกับชนิดที่มีอยู่ในป่าบ้านเรา อบเชยชวาจะใช้ได้ดีที่สุด
การใช้อบเชยในการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด เป็นวิธีช่วยผู้เป็น
เบาหวานโดยใช้สารธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งกับเกษตรกรผู้ปลูก
อบเชยในเขตเอเชียตอนใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย มีหลายฝ่ายคิดว่าอบเชย
ที่ดีคือ อบเชยที่ยังไม่ผ่านการฉายแสงเพื่อฆ่าเชื้อโรค จึงควรน�ำเปลือก
อบเชยแห้งที่ม้วนอยู่เป็นหลอดมาบดให้ละเอียดเก็บไว้ใช้เองหรือจ�ำหน่าย
แต่สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้เป็นเบาหวานคือ จะต้องไม่ลืมเรื่องการงดอาหารที่
ไม่ควรบริโภค และมีการออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ ปฏิบตั ติ นตามแพทย์
สั่ง และ พบแพทย์ตามนัดหมาย หากใช้อบเชยกรุณาบอกแพทย์ด้วย
หากซื้ออบเชยชนิดเป็นหลอดเพื่อน�ำมาบดใช้เอง ควรเลือกที่ใหม่
http://seniorclub.swu.ac.th
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และยังไม่ถูกน�ำไปต้มสกัดเอารสกลิ่นไปใช้ก่อนแล้ว จึงจะเห็นผลเช่นที่
ดร.แอนเดอร์สันได้ทดลองไว้ หากเลือกไม่ดีอาจใช้ไม่ได้ผล จึงควรค�ำนึงใน
เรื่องคุณภาพและชนิดของอบเชยชนิดที่ใช้ด้วย
ล่าสุดจากการติดต่อโดยตรงกับดร.แอนเดอร์สนั ได้รบั ทราบว่าผลการ
ศึกษาวิจยั ในคนถูกตีพมิ พ์ในวารสาร เดือนธันวาคม พ.ศ.2546 ผลทีไ่ ด้จาก
การให้อบเชยแก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานพบว่าผูป้ ว่ ยมีระดับน�ำ้ ตาล คอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดดีขึ้นระหว่าง 12-30 % จึงเป็นผลที่ยืนยันการ
ศึกษาวิจยั เดิมและน่าน�ำไปใช้เพือ่ ป้องกัน และใช้รว่ มกับยารักษาเบาหวาน
ต่อไป
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ข�ำขัน : คลินิกความจ�ำ
ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

6

เช้าวันหนึ่งอากาศสดใส ผู้สูงวัยสองคนนั่งซดกาแฟกันที่ร้าน
ขาประจ�ำทุกวัน ต่างก็มีเรื่องสนทนากันหลายเรื่องตามประสาคนไม่มี
อะไรท�ำ คุยกันไปคุยกันมา คนหนึ่งก็ถามขึ้นว่า “นี่คุณสมชาย! ผม
ได้ยินข่าวว่าคุณไปพบหมอเกี่ยวกับเรื่องว่า ‘ท�ำอย่างไรจึงไม่ให้หลงๆลืมๆ’
ทราบว่าดีมาก ไหนลองเล่าให้ฟงั หน่วยครับว่า ดีอย่างไร คุม้ ค่าหรือเปล่า”
“อ๋อ! คลินกิ ความจ�ำนีว้ เิ ศษมากเลยครับ” คุณสมชายตอบ และกล่าว
ต่อไปว่า “คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนี้โดยตรงจากต่างประเทศ ท่านได้
ให้คำ� แนะน�ำเทคนิคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการใช้จติ วิทยา ความจ�ำทีฝ่ รัง่ เรียก
ว่า Memonics การใช้จิตนาการ หรือ Imagination ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สิง่ ทีต่ อ้ งการจ�ำกับสิง่ ทีเ่ ราเคยชิน หรือ Association รวม
ถึงคนที่เรียนหนังสือเก่งๆนั้น เขาก็ใช้วิธีเหล่านี้โดยอัตโนมัติ สอบทีไรได้ที่
หนึง่ ทุกทีไม่มพี ลาด ตัง้ แต่ผมท�ำตามค�ำแนะน�ำ ผมรูส้ กึ ว่า ‘ความจ�ำของ
ผมดีขึ้นอย่างมาก คุณภาพชีวิตสดใสอย่างไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย’
เทคนิคเหล่านี้น�ำมาประยุกต์ได้ทันที และง่ายมากครับ และที่ส�ำคัญผม
ยังได้คิดค้นเทคนิคเพิ่มเติมที่น�ำใช้บ่อยๆในสถานการณ์คับขันด้วยนะ”
“เออ! ระยะนีผ้ มก็ขลี้ มื อยูบ่ อ่ ยๆ ผมอยากจะไปลองเจอคุณหมอบ้าง
คลินิกที่ว่านี้ชื่ออะไรครับ” เพื่อนคุณสมชายถาม
6 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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“คลินิกนี้ชื่อ! ...” ว่าแล้วคุณสมชายก็นั่งนึกสักครู่ แล้วบอกว่า “ชื่อ
เอ๊ะ! ชิ่ออะไรนะ ผมจ�ำได้แม่นเลย แต่มันอยู่ที่ปลายลิ้น ขอเวลาเดี๋ยวนะ
คลินกิ นี้ ชือ่ ๆๆ ...” คุณสมชายพยายามนึกเท่าไหร่ ก็นกึ ไม่ออก เลยกล่าวว่า
“เอาอย่างนี้แล้วกัน คุณเรียกดอกไม้ที่มีก้านยาวๆและมีหนามด้วย ซึ่งคน
เขาชอบให้กันในวันวาเลนไทน์ ดอกไม้ฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ”
เพื่อนคุณสมชายตอบทันควัน “คุณหมายถึงดอกกุหลาบ หรือโรสที่
ฝรั่งเขาเรียกกันใช่ไหมล่ะ!”
“อ้า!ใช่แล้ว ขอบคุณมาก” ว่าแล้วคุณสมชายก็หันไปถามภรรยาที่
นั่งใกล้ๆว่า “โรสจ๋า ช่วยพี่หน่อยนะ คลินิกความจ�ำที่เราไปกันเมื่อเดือน
ก่อนนั้น ชื่ออะไรนะ”
หมายเหตุ :- คุณสมชายใช้เทคนิคในการหาชื่อคลินิกสองวิธี
ที่ปรากฏในเรื่อง ทราบไหมครับว่า สองวิธีนั้น คืออะไร ถ้าคิดไม่ออก
ให้ไปถามคนชื่อ เฉลียวได้ทันทีนะครับ เพราะแกเคยลืมร่มไว้ที่ร้าน
ขายปลาทาโร่ที่ตลาดนัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงไม่ถึงชั่วโมง
แกก็กลับไปเอาร่มคืนมาได้ ฮิฮิฮิ!
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