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สังคมในแวดวง มศว

  มศว น�ำนิสิตลงพื้นที่ สู ่เส้นทำงสร้ำงแรงบันดำลใจ

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 

ภายใต้การบรหิารจัดการมหาวทิยาลัยของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัชดุปัจจบุนั

ทีม่ ีผศ. นพ. เฉลมิชยั บญุยะลพีรรณ เป็นอธกิารบด ีมทีัง้หมด 9 แผน 1 ใน

นัน้คอืแผนการพฒันางานบรกิารวชิาการสูช่มุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนื และ

ในโครงการสูเ่ส้นทางสร้างแรงบนัดาลใจนี ้รศ.ชาญวทิย์ เทยีมบญุประเสรฐิ 

รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว เป็นผู้รับผิดชอบโดยจัด

โครงการพานิสิตปี 1 ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อสนองจุด

หมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยให้นิสิตน้องใหม่ปี 1 ทุกคน

เข้าร่วมโครงการ อกีทัง้ในปีการศกึษา 2557 สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศ

จะเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เริ่ม

ปีการศึกษา 2557 ในเทอมที่ 1 วันที่ 19 ส.ค.-19 ธ.ค.2557 จากนั้น

ปิดช่วงเดือน ม.ค. 2558 และเปิดเรียนเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใน

เดือน ก.พ.-พ.ค. 2558 และปิดเทอมช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.2558 ช่วง

ปิดเทอมน้องใหม่ที่เพิ่งสอบเข้ามาได้มีเวลาว่าง มศว จึงจัดท�าโครงการ

สร้างแรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อสนองจุดหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับ

ใช้สังคม โดยมีการติววิชาการให้น้องใหม่ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและวิชา 

อื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องเรียนในชั้นปีที่ 1 น้องใหม่จ�านวนมากต้องปรับตัวก่อน

จะเปิดเทอม นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว มศว ยังได้จัดค่ายเพื่อให้

น้องใหม่ร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นแรงบนัดาลใจในตัวเองที่จะท�างานรับใช้

สังคม โดยให้นิสิตน้องใหม่ลงพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่บริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม มีโอกาสได้พูดคุยเรียนรู้กับ 
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ชาวบ้าน ศึกษาเรยีนรูพ้ืน้ทีป่่าในอุทยานแห่งชาติปางสดีา-ผนืป่ามรดกโลก 

ชมอ่างเก็บน�้าช่องกล�่าล่างและศึกษาเรียนรู ้การจัดการน�้าของชุมชน 

บ้านคลองทรายกับบ้านคลองคันโท เยี่ยมชมโรงสีข้าวพระราชทานอันเป็น

โครงการกิจการเพื่อสังคมของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เป็นต้น ทุกกิจกรรม

ล้วนท�าให้ความคิดความรู้สึกของน้องใหม่เกิดแรงบันดาลใจในชีวิต

 โครงการนีม้นีสิิตจากทกุคณะวิชาเข้าร่วม รวม 7 รุน่ ขณะนีเ้ป็นรุน่ที่ 

2 มีนิสิตคณะพลศึกษามาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงาน บก.หรือ

งานบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีเ่ป็นเจ้าของโครงการได้จดักจิกรรมร่วมกบัเจ้า

หน้าท่ีพี่ๆ  จากกองกจิการนิสิต เริม่แรกด้วยกจิกรรมละลายพฤติกรรม รวม

พลังจิตอาสาสู่การสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคม ให้นิสิตต่างคณะได้รู้จัก

รู้ใจกันมากขึ้น จัดให้นิสิตได้แบ่งกลุ่มศึกษาพื้นที่เรียนรู้ของวิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย มศว การเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่จริง มีดังนี้

 ฐำนที่ 1 การผลิตข้าวต้นน�้า อ่างเก็บน�้าช่องกล�่าล่าง นาอินทรีย์ 

โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทราย บ้านคลองคันโท 

 ฐำนที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นิเวศวิทยา ผืนป่ามรดกโลก อุทยาน

แห่งชาตปิางสดีาและเทศกาลผเีสือ้ โดยมวีทิยากร คอื นายนวุรรต ลลีาพตะ 

และนายประเสริฐ เรืองกล้า (ลุงต้นไม้) 

 ฐำนที่ 3 ลงพื้นที่เรียนรู้โครงการฝายชะลอน�้า เรียนรู้ปัญหาพื้นที่ 

เครือข่ายความร่วมมือนิสิตจิตอาสาและผลผลิตชุมชน วิทยากรโดยผู้ใหญ่

บ้าน (นางอนงค์) และวิทยากรจากต�าบลหนองหมากฝ้าย

 ฐำนที่ 4 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตาม 

พระราชด�าริ จังหวัดสระแก้ว อ่างเก็บน�้าพระปรง โครงการข้าวอินทรีย์ 

สู่โครงการกิจการเพื่อสังคม (ข้าวต้นน�้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) โดย
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วิทยากรคือ ดร.อารมย์ จันทะสอน และนางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์ จาก 

สกส. 

 ทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้น่ียังมีกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้ม 

กลิ่นโคลนสาบควาย เน้ือตัวเปรอะเปื้อนมอมแมมจากการลุยโคลนไถนา

ควายด้วยวิธีแบบดั้งเดิม หว่านเมล็ดข้าวในนาเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรม 

กาสรกสกิรรม หรือกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินเิวศในคลองพระปรง อโุมงค์

ต้นไม้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง การเรียนรู้ในเรื่องของ

บ้านดินสู่ประติมากรรมก�าแพง 

 กจิกรรมค่ายสร้างแรงบนัดาลใจ มศว ให้แก่นสิติ มศว จะเป็นจดุเริม่

ต้นที่มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างคนที่ดี คนที่มีจริยธรรม 

คนทีเ่ก่งทัง้ความรูแ้ละเก่งในการแก้ไขปัญหาทกุด้านให้แก่ชีวิตส่วนตัวและ

ชวีติส่วนรวม เพือ่น�าไปสู่การเป็นคนดทีีม่จิีตอาสารบัใช้สงัคมสมศกัดิศ์รแีห่ง

ศรีนครินทร์โดยแท้จริง

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ครอบครัวสุขพำนิช ได้มอบทุน

เพื่อจัดหาหนังสือเพิ่มเติมเข้าห้องศำสตรำจำรย์ขจร  สุขพำนิช ชั้น 6 

ส�านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นเงนิ 100,000 บาท  

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยน�าแคชเชียร์เช็คมามอบให้อธิการบดีในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ ก�าหนดประชุมประจ�าเดือนใน

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 และได้เชิญ รศ. ดร. ทพ. สรสัณท ์

รังสิยำนนท ์บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงวัย ระหว่าง

เวลา 11.00-12.00 น. สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถ

แจ้งได้ที่เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 

หรือ นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ 086-024-1116

  ชมรมผู้สูงอำยุฯ ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม 

การใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ 

ส�านักหอสมุดกลาง ห้อง 102 ค่าลงทะเบียน 300 บาท ติดต่อคุณบุญสม 

เล้าพูนพิทยะ 086-983-3973 หรือนางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ 086-

024-1116 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ความรู้เบื้องต้นของ

การใช้ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร (ส�าหรับผู้ไม่เคยใช้งาน)

 กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557  การใช้ออนไลน์เพื่อ

การสื่อสาร ให้น�า ไอโฟน ไอเพค ฯลฯ มาเอง

  ชมรมผูส้งูอำยฯุ จดักจิกรรมทศันศกึษา สตัหบีหรรษำ ระหว่าง

วนัจนัทร์ท่ี 21-วนัพธุที ่23 กรกฎาคม 2557 ราคาค่าเดนิทาง 3,400 บาท 

สนใจโปรดติดต่อ รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง 089-4477-8247 โอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ 206-058-1739 หรือ สหกรณ์ 

ออมทรพัย์ มศว 883-8 รบัจ�านวน 40 คน ดกู�าหนดการเดนิทาง จดหมาย

ข่าวเดือนมิถุนายน 2557 หน้า 27-28.
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  ชมรมผู้สูงอำยุฯ ก�าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ 

ข้าราชการท่ีมอีายคุรบ 84 ปี จ�านวน 13 ท่ำน ในปีนี ้ประมาณต้นเดอืน 

ตุลาคม ส�าหรับก�าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. ศ. ดร. ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ 2. ศ. อารี  สุทธิพันธุ์

  3. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล    4. รศ. สมศักดิ์  แสนสุข

  5. รศ. สุชา  ณ พัทลุง   6. ผศ. สุวรรณ  มาลัย

  7. ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม  8. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข

  9. ผศ. ชื่นจิตต์  ศรีรัตน์   10. ผศ. พิชัย  แก้วล�าภู

  11. ผศ. อนงค์  สินธุประมา  12. อ. รัตนา  ศรีรัตน์

  13. อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์

  ส�ำนกังำนหลักประกนัสขุภำพแห่งชำต ิร่วมกบักรมควบคมุโรค 

และโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจ�าปี 

2557  ให้ประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยงฟรี ดังนี้

 1. ทกุกลุม่อายทุีม่โีรคเรือ้รงัส�าคญั 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 

หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบ�าบัด 

และเบาหวาน

 2. ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

 3. เด็กอายุ 3 เดือนถึง 2 ปี

 4. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป  

 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ ฉีด

วคัซีนได้ท่ีโรงพยาบาลรฐัและเอกชนทีอ่ยูใ่นระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่ง

ชาติ ซึ่งการฉีดวัคซีนในปีนี้ฉีดเร็วขึ้น 1 เดือน เหตุเพราะสถานการณ์ป่วย
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ไข้หวัดใหญ่รุนแรง (โปรดน�าบัตรประชนและบัตรโรงพยาบาลแสดงตน)

  โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการ

พยาบาล จัดบรรยายในการดูแลสุขภาพส�าหรับประชาชนทั่วไปประจ�า

ปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ภปร ชั้น 18 ทุกวันพุธที่ 2 หรือ 

ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. สนใจติดต่อ 02-256-5416 , 

02-256-5489  ดังก�าหนดการ

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 การใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยยามสูงวัย 

        โดย ภญ.วรรณี อิทธิวิวัฒนกุล

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ยามวัย 80 ปี...ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

        โดย ศ.นพ.ไพรัช ดีสุดจิตร

วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ เริ่มได้ที่บ้าน

        โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2577 โรคพาร์กินสันและความผิดปกติในการ 

        เคลื่อนไหว โดย พญ. ปรียา จาโกต้า

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เห็นเค้าว่าดี 

        โดย ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 การชะลอวัยและการดูแลผิวหนัง

        โดยพญ.รัชต์ธร บัญจประทีป

  ผศ. นวลผจง  เศวตเวช ขอแก้ไขค�าผิด ในจดหมายข่าว ปีที่ 

20 ฉบับที่ 04 เดือนเมษายน 2557 หน้า 22 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 

พ.ศ. 2557 แก้เป็น พ.ศ. 2556

  ทัศนศึกษำสัมผัสวัฒนธรรมนครชุม วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 

2557 ขอเลื่อนการแจ้งก�าหนดการในเดือนสิงหาคม 2557
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  ผศ. จินดำ  จ�ำเริญ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 

และได้อุทิศร่างกายให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขออนุโมทนา สาธุ

  ผศ. พันธุ์สิน  เกตุทัต ถึงแก่กรรม ตั้งศพสวดอภิธรรม ณ วัด

พระศรีมหาธาตุ บางเขน ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557 มีพิธี

พระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจำคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอำยุ มศว

 1. ศ. เกียรติคุณสุไร  พงษ์ทองเจริญ  1,000 บาท

 2. รศ. ดร. ธวัช  บุรีรักษ์    1,000 บาท

 3. รศ. วรรณี   ศิริสุนทร    1,000 บาท

 4. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ  1,000 บาท

 5. ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์      1,000 บาท

 6. อ. ดร. ละเอียด   รักษ์เผ่า     1,000 บาท

 7. คุณไพฑูรย์   รัตนศิริ      1,000 บาท

 8. ผศ. สุพิน  ทองธานี      1,000 บาท

 9. ศ. ดร. ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์  1,000 บาท

 10. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ   1,000 บาท

 11. รศ. ดร. สุนิตดา  เทศนิยม  1,000 บาท

 12. ผศ. เนื้อทิพย์  ลืออ�ารุง   2,000 บาท

 13. ผศ. ดาภรณ์  วีะระสาร   1,000 บาท
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รำยชื่อสมำชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนกรกฎำคม

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

1. รศ. ชวี  เกาชวัต     2. รศ. ดร.วิจิตร  สินสิริ

3. ผศ. ปริญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 4. ดร. กาญจนา  หาสิตะพันธุ์

5. รศ. ประสงค์  รายณสุข   6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์

7. คุณปรีดา  อ้วนล�่า     8. ผศ. นิเวศน์  ธรรมรักษ์

9. รศ. ดร. รวีวรรณ  ธุมชัย   10. ผศ. ฉวี  ชัยมงคล

11. อ. ทัศนีย์  อินทรประสิทธิ์   12. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา

13. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์   14. คุณปรีชา  ศิริรัตน์

15. อ. เกษร  พะลัง     16. อ. ประพันธ์  ศรีสุตา

17. รศ. ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  18. คุณพิสิทธิ์  แต้มบรรจง

19. รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา  20. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร

21. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ   22. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย

23. อ. เสงี่ยม  วิไลนุวัตร    24. อ. ผุสดี  ไชยชนะ

25. อ. นงเยาว์  กอสนาน    26. ผศ. วิมลศิริ  ร่วมสุข

27. อ. กนกพร  มหากนก    28. คุณเจริญ  แสงสุริศรี

29. ผศ. ดร. อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์  30. ผศ. ยืน  ปาละเคน
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31. รศ. วิริยา   สุขวงศ์    32. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ

33. คุณจรวยพร  อุไรพงษ์   34. คุณสมพร  อ่วมพันธ์

35. รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  36. คุณฐิตาพร  รอดวรรณะ

37. อ. ศุภาณัฐ  หงษ์ทองค�า   38. ดร. สธญ  ภู่คง

39. รศ. เรณู  ศรส�าราญ    40. อ. เพชรรัตน์  ประจงจิตร

41. ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์   42. ผศ. วิบูลลักษณ์  สารวิจิตร

43. รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ   44. คุณจุรีย์  เลาหพงษ์

45. ผศ. พรหมธิดา  แสนค�าเครือ  46. รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช 

47. ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล 48. อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร

49. ผศ. เจียมศักดิ์  พานิชชัยกุล   50. อ. พรพรรณ  เลิศทวีสินธุ์

51. รศ. วันดี  ศรีสวัสดิ์    52. ผศ. กวี  วรกวิน

53. ผศ. อลิศรา  เจริญพานิช   54. อ. เพ็ญพิมล  คูวิเชียร

55. รศ. ดร. จันทร์เพ็ญ  ฮั่นตระกูล    
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บอกเล่ำเก้ำสิบ : อำสำฬหบูชำ วันแห่งชัยชนะของมนุษย์

 พุทธทาสภิกขุ
1

 ธรรมเทศนาในวันนี้ นับว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษ อาสาฬหบูชา ดัง

ที่ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้ว ส�าหรับวันอาสาฬหบูชานี้ เป็นที่เข้าใจกัน

อยูแ่ล้วเหมอืนกนัว่ากระท�าการบชูาเป็นทีร่ะลกึเนือ่งในการทีพ่ระพทุธองค์

ได้ตรัสพระธรรมเทศนา ที่เป็นหัวใจแห่งพระศาสนาและเป็นครั้งแรกของ

การประกาศพระธรรมของพระองค์ เรยีกได้ว่าเป็นวนัทีพ่ระธรรมได้ปรากฏ

ออกมาอย่างเป็นหลกัเป็นฐานในโลกน้ี ในนามทีเ่รยีกกนัว่าพระพทุธศาสนา

ในทุกวันนี้

 ท่านทัง้หลาย ควรจะพจิารณาดใูห้ด ีในลักษณะทีเ่กีย่วข้องกนัอยู่กบั

มนุษย์อย่างลึกซึ้ง ข้อนี้มีใจความส�าคัญที่สุดอยู่ตรงที่ว่า ก่อนหน้านี้ มนุษย์

ยงัอยูใ่นความมดื หรอืว่าโลกยงัอยูใ่นความมดื ไม่มีแสงสว่างทีแ่ท้จรงิ ทีจ่ะ

ท�าให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อถึงวันเช่นวันนี้ เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้น 

ได้มีบุคคลคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้า ได้ประกาศสิ่งที่ควรจะเรียกได้ว่าเป็น

แสงสว่างแก่มนุษย์ ถ้าพร้อมกันนั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมาณาจักรที่พระองค์

ประกาศออกไป

 ในฐานะทีเ่ป็นแสงสว่างนัน้ จะช่วยให้เรารูจ้กัความจรงิ เกีย่วกบัชีวติ

จิตใจ เกี่ยวกับความสุข ความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ความดับทุกข์

ในฐานะทีเ่ป็นธรรมาณาจกัรนัน้คอืเป็นสิง่ทีก่ล่าวได้ว่า พระธรรมได้ปรากฏ

เป็นแสงสว่างขึ้นมาในโลก เป็นชัยชนะของมนุษย์ มนุษย์จะไม่ต้องพ่ายแพ้

แก่กิเลสหรือความทุกข์อีกต่อไป

 1  ธรรมลีลา.  ฉบับที่ 44 กรกฎาคม 2547. 
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ดังนัน้ วนันีจ้งึเป็นวันส�าคญัส�าหรบัมนุษย์ คอืเป็นวนัแห่งชยัชนะของมนษุย์

เหนือความมืด กิเลสและความทุกข์ เป็นต้นนั่นเอง

 ก่อนหน้านี้มนุษย์อยู่ในความมืดและความทุกข์ วันนี้เป็นวันส�าหรับ

เปิดเผยให้ขึ้นมาจากความมืดและความทุกข์ เป็นชัยชนะของมนุษย์ที่มีต่อ

ความมืดและความทุกข์ จึงเป็นวันส�าคัญ เมื่อเผอิญมาตรงกันกับวันเพ็ญ

เดือนอาสาฬห เราก็เลือกเอาชื่อเดือนมาเป็นชื่อการบูชานี้ ขอให้เข้าใจกัน

อย่างนี้ทุก ๆ คน อย่าได้เห็นเป็นเพียงชื่อวัน ชื่อเดือน ชื่อปี แล้วก็ท�ากัน

ปีหนึ่ง ครั้งหนึ่ง อย่างนี้พอเป็นพิธี เหมือนที่ท�ากันโดยมากเลย จะได้มอง

เห็นความลึกซึ้งและความส�าคัญของส่ิงท่ีเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนะ คือ

การยังธรรมจักรให้เป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้า

 พระองค์ทรงหมุนจักรให้เป็นไปเพื่อขยี้ความทุกข์ของมนุษย์ให้หมด

สิ้นไป สิ่งที่เรียกว่าจักรนั้น หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะกลม หมุนได้ และมี

ความคม ที่จะตัดสิ่งทั้งปวงให้ขาดไปอย่างนี้ก็มี เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ช่วย

ให้เกิดการทุ่นแรงและให้เกิดความรวดเร็วในการที่จะเคลื่อนไป แต่เราจะ

เอาความหมายของค�าว่า “ ธรรมจักร ” ในความหมายไหนก็ตาม มัน

ใช้ได้ด้วยกันทั้งนั้น

 ถ้าจะเอาความหมายของค�าว่าจักรที่เป็นอาวุธ ก็หมายความว่ามัน

ต้องตัดให้ขาดออกไปไม่มีอะไรต้านทานได้ ในที่นี้ก็คือตัดกิเลสและความ

ทุกข์อย่างหนึ่ง และตัดความคิดความโง่เขลาของคนในโลกในสมัยนั้นด้วย

อย่างหนึ่ง เพราะพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักรออกไป หมายความ

ว่า ทรงประกาศไปเพื่อท�าลายมิจฉาทิฐิต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นให้หมด

ไป ให้มนุษย์มีสัมมาทิฐิ ให้มิจฉาทิฐิเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

 ธรรมจักรของพระพุทธองค์ช่วยตัดความโง่ของเรา ตัดความเป็น 
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มจิทฐิขิองเราให้หมดไป เหลอืเป็นสมัมาทฐิหิรอืความรูค้วามฉลาด นีเ้รยีก

ว่าจกัรในลกัษณะทีเ่ป็นของมคีม ส�าหรบัจะฟันฝ่าไปในท่ามกลางความมดื

และความทุกข์ ให้มนุษย์ได้พบกับแสงสว่าง

 อกีอย่างหนึง่ ค�าว่าจักรหมายถงึลูกล้อน้ัน หมายถงึสิง่ทีเ่คลือ่นไปโดย

เรว็โดยสะดวก นีก้ม็ลีกัษณะของปัญญา เป็นความหมายอันส�าคญัอยูใ่นนัน้ 

หมายถึงไปจากความโง่ ความหลง ไปสูค่วามสว่างไสว ความเจรญิรุง่เรอืง

 ...เพราะฉะน้ันเราจึงควรจะพากันมาช่ืนชมยินดีในสิ่งที่เรียกว่า 

ธัมมจักกัปปวัตนะ คือการยังธรรมจักรให้เป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระท�าแล้วในวันเช่นวันนี้ คือวันเพ็ญในเดือนอาสาฬห..

 ในวนันัน้ มคีนหน่ึงทีไ่ด้รบัผลแห่งการประกาศธรรมจกัรของพระองค์ 

ดังที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า พระอัญญาโกณทัญญะ ได้มีธรรมจักษุ ดวงตาเห็น

ธรรม โดยสรุปเป็นค�าบาลีว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม�” 

ซึ่งมีใจความว่า สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับ

ไปเป็นธรรมดา นี่แหละเป็นหัวข้อใจความของธรรมที่จะต้องเห็น...

 ดวงตาเห็นธรรมมีความส�าคัญอยู่ที่ว่า เป็นการเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่า

ใดทีม่กีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา ย่อมจะมคีวามดบัเป็นธรรมดาดงันี ้สรปุความ

แล้วก็คือว่า ถ้าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นก็จะเห็นโลกนี้ว่าไม่มีอะไรนอกไปกว่า

การเกิดๆ ดับๆ โลกนี้มีแต่การเกิดๆ ดับๆ อยู่ทุกขณะ ไม่มีอะไรในโลกนี้

ที่ไม่เป็นการเกิดดับ

 คนโดยมากหรอืตวัผูม้องทัง้หลายเหล่าน้ัน ล้วนแต่มองเห็นโลกนีเ้ป็น

ของเที่ยงแท้ถาวร อยากจะมีนั่นมีนี่เป็นของตัว แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่ง

นี้ ด้วยความยึดมั่นต่างๆ นานา ไม่มองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอื่น นอกจาก

การเกิดดับ
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 สมมติว่าเราไปที่ทะเลที่มีคลื่นจัด เราก็จะเห็นว่าทะเลนั้นไม่มีอะไร

นอกจากการเกิดดับๆ ของลูกคลื่น ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ันเลย แต่ส�าหรับ

โลกทัง้โลกนัน้เราไม่ได้มคีวามรูส้กึอย่างนัน้ เพราะไม่มีดวงตาเหน็ธรรม ถ้า

มดีวงตาเหน็ธรรม มองไปทีอ่ะไรกจ็ะเหน็เป็นเพยีงการเกดิดบัๆ จะเป็นวัตถุ

แท้ๆ ก็มีการเกิดดับ แต่เราดูเป็นของหยุดนิ่ง เป็นของไม่เกิดไม่ดับ เพราะ

ไม่ได้มองให้ลึกซึ้งว่า มันมีการเกิดและมีการดับ มีความรู้สึกแต่ชั่วขณะที่

มองจึงไม่เห็นการเกิดดับ ถ้าศึกษาจนรู้จนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อก่อนนี้

มันก็ไม่มี แล้วมันก็มา และมันก็ค่อยเปลี่ยนไป แล้วมันก็ดับลง...

 ทีนี้จะมองกันถึงอีกคาถาหนึ่งที่ว่า “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา” สิ่งใด

มีเหตุเป็นแดนเกิด “เตส� เหต� ตถาคโต” พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่ง

ธรรมนั้น “เตสญฺจโย นิโรโธ จ” และทรงแสดงความดับแห่งธรรมเหล่า

นั้นด้วยเพราะการดับไปแห่งเหตุ “เอว�วาที มหาสมโณ” พระมหาสมณะ

ผู้เป็นครูของเราพูดแต่อย่างนี้ ไม่มีพูดอย่างอื่น

 ลองคดิดเูถดิว่าสิง่ใดมเีหตเุป็นแดนเกดิ สิง่นัน้กมี็ความดบั เพราะดบั

ไปแห่งเหตุ พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการที่สิ่งนั้นเกิดมาแต่เหตุ และการ

ที่สิ่งนั้นจะต้องดับไปเพราะดับแห่งเหตุ

 ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแสดงอย่างเดียวกันให้เห็นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง

เป็นอย่างไร เมื่อเรามองเห็นว่า โลกนี้มีการเกิด แล้วท�าไมจะไม่เห็นว่ามี

การดับ ท�าไมจะต้องเศร้าใจในเมื่อโลกนี้จะต้องดับไป ถ้ามีความหวั่นกลัว

ในเรื่องการเกิดและการดับแล้ว มันหวั่นกลัวไปในทางที่ไม่อยากจะให้เกิด 

ไม่อยากจะให้ดับ เพราะฉะนั้น ความอยากอันนั้นเอง จึงเป็นเครื่องมือ

ปิดบงัเสยีซึง่ดวงตาทีจ่ะเหน็ธรรม จงึไม่มดีวงตาทีจ่ะเหน็ธรรมได้เพราะเหตุ

นี้ นี่แหละคือปัญหาซึ่งก�าลังเป็นอยู่ในหมู่มนุษย์โลก แม้กระทั่งที่เป็นพุทธ
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บรษิทั ทีเ่ป็นพทุธบรษิทักนัแต่ปาก หมายความว่าเป็นตามธรรมเนยีมตาม

ประเพณ ีพ่อแม่เป็นพทุธบรษิทัลกูกเ็ป็นพทุธบรษิทั หลานกเ็ป็นพทุธบรษิทั 

เหลนก็เป็นพุทธบริษัท อย่างนี้เรื่อยๆ ไป เรียกว่า เป็นพุทธบริษัทแต่ตาม

ธรรมเนียมประเพณีก็ไม่ได้เปรียบผู้อื่นนัก คงไม่มีดวงตาเห็นธรรมด้วยกัน 

น้ีกเ็พราะเหตวุ่าความเป็นพทุธบรษิทัน้ันตกต�า่เสือ่มทรามลงไป วฒันธรรม

ของพุทธบริษัทเนื่องกันอยู่กับพระพุทธศาสนาก็พากันตกต�่าลงไป ถ้าว่า

พุทธบริษัทยังเป็นพุทธบริษัทอยู่อย่างถูกต้องก็จะต้องมีวัฒนธรรม ชนิดที่

ช่วยให้คนในบ้านในเรือนมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่าย ข้อนี้หมายความว่า 

ถ้าเป็นพทุธบรษิทัทีรู่ธ้รรมะ กเ็อาธรรมะมาพดูจนเป็นของกลางบ้าน หรอื

ประจ�าบ้านประจ�าเรือนไป กลายเป็นวัฒนธรรมประจ�าบ้านไปในที่สุด

 ...การเหน็ธรรมนั้นคอืเห็นว่าไม่มอีะไร นอกจากการเกิดๆ ดับๆ แหง่

สังขารทั้งปวง ชีวิตร่างกายนี้ก็เป็นสักว่าสังขารทั้งปวง เงิน ทอง ข้าวของ 

ทรัพย์สมบัติ ก็เป็นสักว่าสังขารทั้งปวง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความสุข ความ

ทุกข์ก็ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งปวง เพราะฉะนั้นไม่มีอะไร นอกจากสังขารทั้ง

ปวงที่เกิดๆ ดับๆ อยู่ จิตใจอย่าไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้น ให้เป็นจิตใจที่เป็น

อิสระ เป็นปกติอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอไป

 ถ้าไม่มัวยินดียินร้าย ก็หมายความว่าไปตกต�่าอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้น 

ให้สิ่งเหล่านั้นมันบีบบังคับ จนไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลย จนกลาย

เป็นทาสของสิง่เหล่าน้ันไปเสียแล้ว และจะเป็นมนษุย์ได้อย่างไรกนั เพราะ

ค�าว่า “มนุษย์” แปลว่าผู้มีใจสูง ต้องมีใจสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็น

มนุษย์

 ถ้ามีจิตใจตกต�่าอยู่ภายใต้ส่ิงเหล่าน้ันแล้วมันก็ไม่ใช่มนุษย์ และ

สิ่งเหล่านั้นมันก็เหยียบย�่าบุคคลนั้นให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปในที่สุด 
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แล้วไปเป็นอะไร ลองคิดดูมันก็เป็นนรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นั่นเอง 

ในรูปร่างอย่างนี้ที่เห็นๆ อยู่กันนี่แหละ เป็นสัตว์นรก เป็นสัตว์เดรัจฉาน 

เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เมื่อไรก็ได้ วันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนก็ได้ เมื่อใดมีความ

ใจร้อนเหมือนไฟเผาเมื่อนั้นคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน เม่ือใดคนนั้นหิว

กระหายทางจิตวิญญาณมีวิตกกังวลไม่มีท่ีส้ินสุด เมื่อนั้นคนนั้นเป็นเปรต

และเมื่อใดมีความขี้ขลาดหวาดกลัวไปเสียหมดอย่างไม่ควรจะขลาด เมื่อ

นั้นคนนั้นแหละเป็นอสุรกาย

 นี่แหละคิดดูเถอะว่าการตกต�่าอยู่ภายใต้สังขารเหล่านั้น มันท�าให้

เป็นอะไร มันท�าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์และไปเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต 

เป็นอสุรกาย ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า คนเหล่านั้นไม่มีดวงตาเห็นธรรม

 ....ขอให้เรานึกถึงความจริงข้อนี้โดยไม่ต้องเข้าใครออกใคร ไม่ต้อง

เข้ากับตัวเราเอง ให้เห็นแก่ความจริงแล้วตัดสินพิพากษาวินิจฉัยลงไป ให้

มันจริงว่าเราก�าลังเป็นอะไร เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้ว ก็พยายามหลีก

เลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรจะเป็น ให้เป็นแต่สิ่งที่ควรจะเป็น เช่นเป็นมนุษย์หรือเป็น

พุทธบริษัทดังนี้เป็นต้น เป็นมนุษย์ก็มีจิตใจสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ เป็นพุทธ

บริษัทก็มีความสว่างไสวรุ่งเรืองอยู่ เพราะมีธรรมะเหนือสิ่งใดหมด

 นีแ่หละคือปัญหาเฉพาะหน้า ทีเ่ราจะต้องนกึส�าหรบัเราทกุคนทีเ่ป็น

พุทธบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาสาฬหปุณมีเช่นวันนี้

 ...เราควรได้พจิารณากนัต่อไปอีกถงึข้อทีว่่า พระพทุธเจ้าท่านตรสัว่า 

สิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิด สิ่งนั้นก็ดับไปเพราะการดับแห่งเหตุ เพราะมีค�า

พูดว่าสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดส่ิงน้ันดับไปเพราะเหตุ ก็กับเหตุ มันก็ต้อง

หมายความว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเหตุ เมื่อไม่ได้เกิดจากเหตุก็คือไม่มี

เหตุ เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องดับ ไม่ต้องดับไปเพราะความดับแห่งเหตุ
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 นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ จะต้องเข้าใจ จะต้องมีดวงตาเห็น และ

เข้าถึงให้ได้หลังจากท่ีได้มองเห็นส่ิงท่ีมีเหตุเป็นแดนเกิดและดับไปเพราะ

เหตุ นัน้คือความทกุข์และกเ็หน็สิง่ทีด่บัทกุข์กค็อืสิง่ทีไ่ม่ต้องเป็นไปตามเหตุ 

ถ้าจติใจเป็นไปตามเหตกุเ็ป็นจติใจทีเ่ป็นทกุข์ ถ้าเป็นจติใจทีเ่ข้าถงึธรรมะที่

อยูเ่หนอืเหตจุติใจนัน้กไ็ม่เป็นทกุข์นัน้คอืเข้าถงึนิพพาน สิง่ทีเ่รยีกว่านพิพาน

นั้นอยู่เหนือเหตุ ไม่มีเหตุ แต่เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติอันสูงสุดอย่าง

หนึ่ง มีอยู่ในฐานะเป็นของตรงกันข้ามจากสิ่งทั้งหลายที่มีเหตุ สิ่งทั้งหลาย

เกิดขึ้นเพราะเหตุ นิพพานอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ สิ่งทั้งหลาย

ดับไปเพราะดบัแห่งเหต ุแต่นพิพานกม็ไิด้ดบัไปเพราะดบัแห่งเหตเุพราะว่า

ไม่มเีหต ุดงันัน้ จงึเป็นของอนนัตกาล คอืเป็นของไม่เปลีย่นแปลงไม่เกดิดบั 

เป็นของนิรันดรซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “อมตธรรม” คือสิ่งที่ไม่รู้จัก

ตาย

 ถ้าเรามองเหน็สิง่ทีรู่จ้กัตาย ต้องหมายความว่า เรามองเหน็สิง่ทีไ่ม่รู้

จักตายด้วย การเหน็แต่เรือ่งรูจ้กัตายหรอืมเีหตดุบัเหตอุย่างเดยีวอย่างนี ้ยงั

ไม่เรียกว่าเห็น ต้องเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วย จึงจะเห็นทั้งสองสิ่งอย่างถูก

ต้อง ถ้าเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นความดับทุกข์ด้วย จึงจะเรียกว่าเห็นทุกข์

 เดีย๋วนีเ้ราเหน็ส่ิงใดส่ิงหน่ึงแต่ในด้านเดยีวเสมอไปไม่เหน็ทัง้สองด้าน 

จึงไม่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม แม้ค�าบาลีจะกล่าวแต่เพียงว่า สิ่งใดมี

ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา ก็มิได้หมายความ

ว่าให้เห็นแต่สิ่งนั้น คือจะต้องเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วย คือสิ่งที่มิได้มีการ

เกิดเป็นธรรมดาและมิได้มีการดับเป็นธรรมดาด้วย นั่นแหละคือการเห็น

นิพพานหรือความดับทุกข์

 ...พระพทุธเจ้าท่านได้ตรสัว่า โลกน้ีกด็ ีเหตุให้เกดิโลกนีก้ด็ ีความดบั
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แห่งโลกนีก้ด็ ีทางให้ถงึความดบัแห่งโลกน้ีกด็ ีตถาคตบญัญตัไิว้ในร่างกาย

ทีย่าวประมาณวาหน่ึงน้ีอันมทีัง้สัญญาและใจ คอืในร่างกายทีย่งัเป็น ๆ  ยงั

มีชีวิตยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ได้นี้แหละ ให้มองให้ดีมีอยู่ทั้งสังสารวัฏและ

นิพพานโลก และเหตุให้เกิดโลกนั้นคือสังสารวัฏ ความดับสนิทแห่งโลก

และทางถึงความดับสนิทแห่งโลกนั้นเป็นฝ่ายนิพพาน ค้นหาได้ในร่างกาย

นี้ เราต้องหาความดับทุกข์ที่ความทุกข์ เพราะเราต้องการจะดับทุกข์ ดับ

ตวัทกุข์ท่ีไหนความดบัทกุข์มนักม็ทีีน่ัน่ เพราะฉะนัน้ต้องเหน็ความดบัทกุข์

ในตัวความทุกข์นั่นเอง..

 ถ้ามกีารยึดถอืมากกต้็องเป็นทกุข์มาก ดบัความยดึถอืเสยีได้มันกไ็ม่มี

ความทกุข์ การดบัความยดึถอือย่างสงูสดุเสยีได้มนักไ็ด้นพิพานมา คอืความ

ดับอยา่งยิ่ง ถ้าเรารูจ้กัแสวงหาความดบัทกุข์ในตวัความทกุข์แล้วก็เรยีกว่า

เป็นผู้รู้ธรรมะ หรือมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นแน่นอน

 ...วันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งชัยชนะของมนุษย์ เป็นวันที่มนุษย์

มีชัยชนะเหนือความทุกข์และกิเลส ดังที่ได้กล่าวแล้ว ดังนั้น วันนี้เป็น

สญัลักษณ์ของแสงสว่าง เป็นวันแห่งแสงสว่าง เราต้องมีแสงสว่างที่จะรู้จัก

สิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริง

 (หมายเหตุ : เรียบเรียงจากหนังสือ “อาสาฬหบูชาเทศนา” ซึ่งเป็น

ธรรมเทศนาในโอกาสวันอาสาฬหบูชาวันที่ 9 กรกฎาคม 2511 ณ สวน

โมกขพลาราม อ .ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี)
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ชรำกถำ

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช
2

 ...คนหนุ่มนั้นไม่เคยแก่ แต่คนแก่นั้นเคยเป็นหนุ่มมาแล้ว

 ผมอาจมอีะไรพเิศษบางอยา่งอยูบ้่าง ตรงทีผ่มไม่ตดิใจในความหนุ่ม 

เมื่อยังหนุ่มก็หนุ่มเต็มที่ แต่เมื่อความเป็นหนุ่มผ่านพ้นไปไม่อาลัยเสียดาย 

ยอมรับความชราและแก่เต็มที่เช่นเดียวกับที่เคยหนุ่มเต็มที่...

 เมื่อแก่ให้เต็มที่ เหมือนกับหนุ่มให้เต็มที่อย่างนี้ ใจคอมันก็เบิกบาน

เหมือนกับเมื่อยังหนุ่มเต็มที่ แต่ต่างกันว่าไม่เหนื่อยเท่าคนหนุ่ม...

 คนแก่ที่รับเอาลัทธิวิตถารต่าง ๆ มาใส่ตัว ท�าโยคะ กลายเป็นฤาษี

ดัดตนไปบ้าง กินอะไรแปลกๆ  ตั้งระบบกินอาหารอย่างใหม่กับตน ท�าตัว

เป็นคนขลังๆ ทั้งที่ตัวเองนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบก็มี เห็นตัวเองศักดิ์สิทธิ์ หรือ

บรสิทุธิเ์กนิมนษุย์ จนคบกบัใครไม่ได้กม็ ีพดูภาษาคนธรรมดากไ็ม่เป็น ต้อง

พดูจาอะไรให้มนัล�า้ลกึกม็ ีทัง้หมดนีเ้ป็นการเพิม่ภาระให้แก่ตนเอง เพิม่ข้อ

ผูกมัดให้แก่ตัวเองทั้งสิ้น...

 โรคของคนแก่มันไม่ใช่โรคทางกาย

 เป็นโรคทางใจ

 ถ้าจะรักษาหรือช่วยคนแก่ให้พ้นทุกข์..ก็ต้องรักษากันทางใจ

 คือต้องยอมรับความจริงว่ามันแก่...

 คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคน...เมื่อมันยังไม่ตาย ก็ต้องอยู่กันไป 

มอีะไรพอจะท�าได้กต้็องท�า เพราะนัน่เป็นหน้าทีค่นเป็น และเมือ่มนัจะต้อง

แก่ ก็ต้องแก่กันไป จะท�าอะไรก็ต้องท�าแบบคนแก่...

 เมื่อรู้ตัวว่าแก่และยอมรับว่าแก่แล้ว ก็อยู่มันไปตามเรื่องแบบคนแก่ 

 2  สกุลไทย.  ปีที่ 60 ฉบับที่ 3110 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 หน้า 75.  
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อย่าไปตั้งกฎเกณฑ์จู้จ้ีกับคนอ่ืนและกับตัวเอง และอย่าไปเรียกร้องอะไร

จากคนอื่น อย่าไปกะเกณฑ์ให้คนอ่ืนท่ีเขาอ่อนวัยกว่าต้องมาสนใจกับเรา

หรือคอยเอาใจเรา

 กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีต่ัง้ไว้ให้ตนเองปฏบิตั ิเช่น ท�าโยคะ หรอืออกก�าลงั

กาย กินอาหารที่คิดว่าเหมาะสม นอนเท่านั้น พักผ่อนเท่านี้ และอะไรต่อ

มอิะไรอกีมากนัน้ พอแก่ต่อไปอีกกจ็ะปฏบัิตไิม่ได้ เพราะมนัแก่เกนิไปทีจ่ะ

ปฏิบัติได้ และเมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็จะเป็นกังวล หงุดหงิด และขมขื่น

 กลายเป็นคนแก่ที่เจ้ากังวล หงุดหงิด ขี้บ่น ปากร้าย ไม่ไว้ใจใคร

และไม่สนใจใครว่าเขาจะนกึคดิอย่างไร ช่วยตวัเองตามปกติสามัญชนไม่ได้ 

คอยแต่ร้องโวยๆ ให้คนอื่นมาช่วย ให้มาปรนนิบัติ พอถึงขนาดนี้แล้ว คน

อื่นแม้แต่ลูกหลานของตนเองมันก็จะทิ้ง เหลือแต่ตัวคนเดียว อยู่กับความ

แก่ของตน ซึ่งไม่น่าอภิรมย์นัก

 แต่คนแก่บางคนที่ยอมรับความชราและไม่ยึดถือ ปล่อยมันไปตาม

เรื่อง ไม่พยายามจะเข้าควบคุมหรืออนุรักษ์อะไรทั้งสิ้น จะไม่มีใครเขา

ทอดทิ้ง อยู่ในสังคมมนุษย์ไปได้อย่างสบายใจ เพราะคนแก่แบบหลังนี้จะ

เป็นคนแก่ที่มีความรัก ความเมตตา กิริยามารยาทเรียบร้อย มีแต่สัมมา

วาจาพูดจาอ่อนหวาน  คุยสนุก มีความรู้ในทางอดีตที่จะให้แก่คนอ่อนวัย

กว่าได้มาก มคีวามนอบน้อมต่อคนทีอ่่อนวยักว่า ช่วยตัวเองเท่าทีจ่ะช่วยได้ 

ไม่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนหรอืเป็นภาระแก่ผูอ้ืน่ ไม่ต้องการหรอืเรยีกร้อง

ความสนใจจากใคร

 ...ความแก่นั้นท�าให้ผมนุ่มนวลละมุนละไมกว่าแต่ก่อน เหมือนผลไม้

สุกคาต้น หมดความแข็งกระด้าง มุทะลุดุดันที่เคยมีมา หมดรสเปรี้ยวรส

ฝาดและหมดยาง...ตัดตอนมาจาก “ชรากถา” พิมพ์แจกในงานวันเกิดครบรอบ 74 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2528



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20

ในฝัน

นพ. กฤษดา  ศิรามพุช 
3

 ท่านที่รักคงเคยฝันเห็นดินแดนแสนบรรเจิดราวกับป่าหิมพานต์ บน

นภาไพศาลสว่างพร่างพรายไปด้วยแสงเรืองรอง สงบเย็น หรือบางทีเห็น

ขุนเขาชะโงกเงื้อมตระหง่านปานหิมาลัย แต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว บรรยากาศ

รอบตัวดูสงบสันติน่าสบาย

 สถานที่สวยงามแต่แปลกตาน่าแปลกใจไม่เคยไปพบในยามต่ืน 

เพราะไม่มีอยู่ที่ใดในโลกเช่นนี้มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า จะพบพานได้ในฝันของผู้

มีจิตดีและสงบเท่านั้น เป็นความฝันแห่งโลกหน้า ไปได้แต่ “กายใน” ต้อง

ละให้กายเนื้ออยู่เบื้องหลัง

 ความฝันที่งดงามราวกับเนรมิตน้ี ถ้าในตอนมีชีวิตยังคงเพียงสะสม

บุญไว้ไม่หยุดจนแม้ลมหายใจสุดท้าย ที่หมายแห่งความฝันอันประเสริฐก็

อยู่ที่เบื้องหน้า ไม่กี่อึดใจเพียงละร่างไปเท่านั้น นี่คือผู้รู้จิตท่านว่า

 แต่ในทางตรงข้าม ถ้าฝันได้เห็นแต่ความฟุ้งซ่าน จนเกิดอาการไม่

สบายใจ เช่น ฝันเหน็ดนิแดดร้อนระอมุแีต่ทะเลทราย หรอืฝันเหน็ภพภูมิที่

มีแต่ไฟคุอยู่แดงร้อน อย่างนี้มีเกิดได้จากร่างกายที่ไม่สุขสบายนัก หรือเกิด

จากต้นทุนเกา่ยงัไม่พอ ก็ขอให้ค่อยๆ สะสมภาพที่สวยงามจากการท�าการ

กุศลกรรมดี ต่อชีวีเพื่อนร่วมโลกเพิ่มอีกสักหน่อยจนค่อยๆ มากขึ้นมาสู้กับ

ข้อมูลลบในสมอง ต้องลองท�าดูจึงจะรู้เองครับ เพราะฝันบอกที่ไปในเบื้อง

หน้าได้

 3  ผู้อ�านวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุวัฒน์นานาชาติ  สกุลไทย.  ปีที่  58  ฉบับที่ 

3020  วันที่ 4 กันยายน 2555.  หน้า 51.
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ควำมฝันอันสูงสุด

 ในเรือ่ง “ดอน กโิฮเต้” ของ เซอร์แวนตสี มฝัีนของพ่ออศัวนิสตเิฟ่ือง 

ทีเ่ป็น ด ิอมิพอสสิเบ้ิลดรมี ดเูหลือเชือ่เหนือจรงิเป็นไปไม่ได้ แต่ใครจะรูว่้า

วนัหนึง่ฝันอนัเหลอืเชือ่นัน้จะถกูพสิจูน์จนรูว่้า มเีหตผุลอยูเ่บือ้งหลงั สิง่ทีดู่

เป็น “ความเชื่อ” อย่างฝันร้ายบอกเหตุ หรือแม้แต่ของฝรั่งก็มีเชื่อว่ากินชีส

แล้วฝันร้าย ก็อาจมีส่วนอธิบายได้ ไม่ใช่ความเชื่อจากในนิยายอย่างเดียว 

หากแต่อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการฝันนี้ไม่ได้มี

แต่ในมนุษย์เท่านั้น สัตว์บางชนิดก็ฝันได้ เช่น สุนัข ส่วนมนุษย์เราความ

ฝันส�าคัญต่อชีวิตมากครับ ถึงขั้นว่า ถ้าเราไม่มีฝันเสียเลยก็อาจถึงตายได้

นะครับ

 โดยปกติแล้วคนเราถึง 85 เปอร์เซ็นต์ จะมีประสบการณ์ “ฝันร้าย” 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อไปจากการศึกษา ซึ่งพบว่าจริงแล้วความฝันนี้ช่วย

ปรับอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นได้มาก

ฝันช่วยดับเครียด

 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เพราะร่างกายใช้ความฝันนี้เป็นตัว “สมาน

แผล” และ “เยียวยา” อาการเศร้าหมองของชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ ซึ่ง

หน้าท่ีปรองดองอารมณ์ไม่สดใสของความฝันนี ้มีผูศ้กึษาโดยละเอยีดจรงิจงั

เลยครับ

 นั่นคือ ดร. โรซาลิน คาร์ทไรท์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยนิทรารัชเพรส 

ไบทีเรียน แห่งศูนย์การแพทย์เซนต์ลุก ในชิคาโก ได้ท�าการศึกษาอย่าง

ละเอียดในอาสาสมัคร จนพบว่าผู้ที่มีความเครียดแล้วนอนหลับไป นิทรา

จะช่วยได้มากโดยตื่นขึ้นมาอย่าง “รู้สึกดี” ขึ้นกว่าเก่า ผิดกับเมื่อเอากลุ่ม

อาสาสมัครที่มีอารมณ์ปกติ ไม่ดีไม่ร้าย มาให้นอนหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมา
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ก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนัก

 โดยในระหว่างนอนหลับฝัน มีกลไกลที่เข้าใจง่ายๆ คือ ตากลอก

ไปมาอย่างรวดเร็ว (REM stage) นั่นคือการเห็นความฝันอยู่ในโลกแห่ง

ฝันนั้นอยู่ ส่วนในสมองเมื่อผ่านการสแกนจะพบว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

อารมณ์อย่าง “อะมิกดาลา” (Amygdala) ท�างานดีขึ้น มีสารเคมีเครียด 

(Norepinephrine) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 สรุปง่ายๆ  คือ อารมณ์ดีขึ้น เคมีเครียดลดลง จากการหลับฝัน

 แต่นั่นก็ยังไม่จบส�าหรับเรื่องความฝัน เพราะจริงแล้วมันเป็นมหา

กาพย์เรือ่งยาว ทีเ่รยีนกนัได้เกนิปรญิญาเอกทเีดยีว เพราะผูเ้ช่ียวชาญท่าน

ว่า ความฝันที่เกิดมาจากอารมณ์ในชีวิตประจ�าวันนั้น มันมีผลมากต่อชีวิต

ของเรา ดังนั้น จึงมีการศึกษาต่อจนพบว่า ความฝันที่จะช่วยฟื้นอารมณ์ 

หรือจะท�าให้อารมณ์ดี สดชื่นได้นั้น ต้องเป็นฝันตอน “ใกล้ตื่น” ก็ตรงกับ

ของไทยเราทีเ่รยีกว่า “ฝันใกล้รุง่” มาจากเทวดาท่านนริมติให้มจีติสงัหรณ์ 

จึงเชื่อว่าเป็นฝันที่บอกความจริงได้

 นักวิจัยยุคใหม่ให้น�้าหนักกับฝันสุดท้ายเช่นกัน

 ด้วยในคืนหนึ่ง คนเราฝัน - ดับ สลับกันไปอย่างนี้หลายรอบ การ

ฝันในรอบแรกๆ ยังเกี่ยวกับอารมณ์ก่อนนอนมากอยู่ แต่เมื่อนอนไปเรื่อย

จะเข้าสู่ฝันช่วงต่อๆ ไปได้เร็วข้ึน ถ้าท่านเก็บภาพที่ดีไว้ ภาพที่เพิ่งกอด

ลูก ยิ้มให้กัน กราบคุณพ่อ คุณแม่ท่าน หรือภาพการท�าบุญประกอบกุศล

กรรมอันท�าให้ใจชื่นบาน สมองก็จะใช้ข้อมูลบวกที่เก็บเป็นต้นทุนอยู่มากนี้ 

สร้างเป็นฝันดจีนท่านมฝัีนดเีป็นอัตโนมตั ิและเมือ่ถงึฝันสดุท้ายกย็งัคงเป็น

ฝันที่ดีน่าชื่นใจอยู่

 ตืน่ขึน้มาท่านกจ็ะสดชืน่ เพราะมดีาต้าเบสทีด่แีบบตดิตาอยู ่เหมอืน
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ได้ดูภาพยนตร์ดีๆ ที่มีเราเป็นตัวแสดงด้วย ช่วยให้มีความสุขสดช่ืนไปได้ 

ทั้งวัน แต่กระน้ันก็อย่าเพิ่งไปเชื่อฝันมากครับ เพราะองค์สมเด็จ 

พระจอมไตรก็ได้ทรงสอนไว้ว่า ให้เชื่อในเร่ืองกฎแห่งกรรมและการท�า 

ความดีว่ามีผลเป็นที่สุด หาใช่ดวงชะตา บาปเคราะห์ หรือความฝันใดๆ 

จะมาดลบันดาลให้เป็นไป ผู้สร้างฝันได้ด้วยสองมือคือตัวเรา 

โรคน่ำกลัวใกล้ตัวเรำ

ผศ. สุวรรณ  มาลัย 
4

 โรคที่ผู้เขียนกลัวมากที่สุดกว่าโรคใดๆ จะป่วยตายด้วยโรคใดก็ตาม 

ไม่เคยคิดหวาดกลัว หรือท้อแท้ใจแม้โรคมะเร็ง ไม่เคยคิดกลัวเท่าโรค

หลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) โดยเฉพาะโรคอัมพาต ซึ่งหลาย

ท่านคงได้เคยทราบมาบ้างแล้วว่า เป็นอมัพาตแล้วร่างกายกจ็ะหมดสภาพ 

ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นั่นก็คือ แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรง ถึงขนาด

ใช้การไม่ได้เลย สมมุติว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย แขนซ้ายและขาซ้ายก็ไม่

สามารถเคลื่อนไหวได้ แม้จะหยิบจับหรือขยับขาไม่ได้ ชาวบ้านเรียกง่ายๆ

ว่าแขนขาตายไปซีกหน่ึง ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้ทุกอย่างจะ

ช่วยตนเองไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ เช่น นุ่งผ้า อาบน�้า เข้าห้องน�้า ฯลฯ ต้อง

 4  ข้าราชการบ�านาญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  

(สรุปความจาก  “คู่มือหลอดเลือดสมองส�าหรับประชาชน” ของสถาบันประสาทวิทยา 

กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข)
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มีคนดูแลช่วยเหลือ จะไปไหน เช่น ไปหาหมอก็ต้องมีคนประคองพยุงขึ้น

รถเข็น ให้คนเข็นไป สรุปแล้ว อยู่ด�าเนินชีวิตปกติอย่างเดิมไม่ได้ตลอด

ไป ต้องมีคนดูแลช่วยเหลือตลอดเมื่อจะมีการเคลื่อนไหวใดๆ ตลอดชีวิต 

ซึ่งเป็นโรคที่ทรมานร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถด�ารงชีวิตอย่างคนปรกติ

ได้อีกต่อไป จนกระทั่งสิ้นชีวิต

 ที่กล่าวมาแล้วน้ี ท่านผู้อ่านทุกท่านก็หวังที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจาก

โรคนี้โดยเด็ดขาด กรณีนี้แพทย์ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับโรคนี้ ได้แนะน�าไว้

คร่าวๆ ว่า “ถ้าไม่อยากตายหรือพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต 

อัมพฤกษ์) ก็ควรท�าดังต่อไปนี้

 1. หาความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง

 2. ค้นหาปัจจัยเสี่ยงของตน

 3. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง หรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีระดับใกล้เคียง

ปกติ

 4. เมือ่เป็นควรรบีไปโรงพยาบาลทนัท ีท่านอาจจะดขีึน้อย่างรวดเรว็ 

หลังได้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด

 ต่อไปนี้จะกล่าวถึงความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยเสี่ยง 

รวมทั้งอาการและสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง

 โรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่าอัมพาต อัมพฤกษ์นี้ ศัพท์ทางการ

แพทย์เรียกว่า STROKE นั้น ในประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วย ปี 2556 

ประมาณ 1,128,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบว่าเป็น

โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัร้อยละ 70-75 ซึง่โรคหลอดเลอืดสมอง

นี้ เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง แม้ว่าไม่เสียชีวิตก็จะก่อให้เกิดความพิการ

ระยะยาว อาจต้องอาศยัความช่วยเหลอืจากผูอ่ื้นตลอดชีวติ ในเรือ่งกจิวตัร
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ประจ�าวันดังกล่าวแล้วข้างต้น

 โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) พบได้ประมาณ

ร้อยละ 30 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

 2. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic Stroke) พบได้

ประมาณร้อยละ 70 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

 1. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจปรับเปลี่ยนได้ มีดังนี้

  1.1 โรคความดันโลหิตสูง

  1.2 เบาหวาน

  1.3 ไขมันในเลือดสูง

  1.4 โรคหัวใจ

  1.5 โรคอ้วนหรือโรคเมตาบอลิค กินอาหารที่มีไขมันมาก

  1.6 การสูบบุหรี่

  1.7 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

  1.8 เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองตีบตันชั่วคราว

  1.9 ภาวะหลอดเลือดคาโรติคตีบตันโดยไม่มีอาการ

  1.10 ภาวะที่มีความผิดปกติบางอย่างในกระแสเลือด

  1.11 ความเครียด

  1.12 การขาดการออกก�าลังกาย

 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ คือ 

  2.1 อายุมากขึ้น

  2.2 เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง
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  2.3 มีประวัติโรคเลือดบางอย่างในครอบครัว

  2.4 มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนในอดีต

 อาการของโรคหลอดเลอืดสมองและสญัญาณอนัตราย  ม ี5 ประการ

ดังนี้

 1. อาการอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกของร่างกายทันทีทันใด

 2. อาการตามัวหรือมองไม่เห็นทันทีทันใด

 3. พูดตะกุกตะกัก ไม่ชัด นึกค�าพูดไม่ออก หรือไม่เข้าใจค�าพูดทันที

ทันใด ส�าลักอาหาร อาเจียน ชัก

 4. ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน

 5. เวียนศีรษะบ้านหมุน เดินล�าบาก เสียการทรงตัว หรือเป็นลม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นร่วมด้วย

 ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้อย่าได้นิ่งนอนใจ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน 

ถึงแม้บางครั้งอาการอาจจะดีขึ้นได้เอง แต่การไปพบแพทย์ก็ยังมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน

 เมื่อมีปัญหา โทร. 1772 โรงพยาบาลพญาไท และโทร. 1669 

ได้ 3 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 

โรงพยาบาลพญาไท 2 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท และโรงพยาบาล

พญาไท 3 ถนนเพชรเกษม เขตภาษเีจรญิ นอกจากนียั้งมีทีส่ถาบันประสาท

วิทยา ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี โทร. 02 - 3547075 - 83 และ 02 

- 6447266 - 71 
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ต้นโพธิ์ ต้นไทร

อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า 
5

  เมืองไทยมีป่าไม้ นานาพรรณ  ไทยรักกัน “รักษ์ป่า” ไว้ให้ลูกหลาน

ป่า ดิน น�้า ช่วยดูแล ไว้นานนาน   สืบประสาน สามัคคี ไทยรุ่งเรือง

  อยู่ที่ไหน “ตรงนี้แหละ” มีความสุข  ศาสน์ ช่วยปลุก “ศีลธรรม” น�าฟูเฟื่อง

อยู่ร่มเย็น เย็นป่า ป่าล้อมเมือง   มีหลายเรื่อง น่าสนใจ ตามไปดู

 ... เมื่อมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดทุกครั้ง พอเริ่มห่างจาก

กรงุเทพมหานคร ไกลออกไปตามถนนสายต่างๆ  มองออกไปจะเหน็ต้นไม้ 

ใบไม้สเีขยีว สดช่ืนมทีัว่ไป ดแูล้วเยน็สบายตา บางเดอืนในฤดทูีด่อกไม้บาน

ยิ่งสวยงาม บางต้นจะเห็นดอกไม้เต็มต้น ดอกไม้อย่างเดียว เพราะใบร่วง

หมดแล้ว สวยงามนัก เป็นธรรมชาติที่เมืองไทยเรายังสามารถหาดูได้ เช่น 

ดอกนางพญาเสือโคร่ง ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เดินทางไปภาคเหนือ 

ภาคอีสาน หรือที่ไหนท่านลองหาข้อมูลดูว่า จะไปดูได้ที่ไหน จังหวัดอะไร 

มีดอกอะไรบ้าง โดยเฉพาะจะต้องไปให้ตรงฤดูกาลด้วย จะได้ดูไม้ดอกที่

เป็นสวนดอกไม้ และดอกไม้ป่าด้วยนะครับ

 วันนี้ผมพาท่านออกไปชมต้นไม้ ดอกไม้ พรรณไม้นานาชนิดในต่าง

จังหวดั เพลนิตา เพลินใจ สดชืน่ดใีช่ไหม กถ็อืเอาโอกาสนี ้ยกเอาประเดน็ 

“ต้นโพธิ์ ต้นไทร” มาคุยเพื่อจะได้เชื่อมโยงไปสู่ข้อคิดเห็นที่ว่า “ต้นไม้

เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างไร?” ลองติดตามไปดูสักนิดหนึ่งดีไหมครับ ...

 “ต้นโพธิ ์- ต้นไทร” ถ้าน�าเอาไปปลกูลงในกระถางทีม่ขีนาด มพีืน้ที่

จ�ากัดท่ีก�าหนดไว้ แม้จะรดน�า้พรวนดนิใส่ปุย๋ ต้นไม้กจ็ะมขีนาดเลก็ไปจนถงึ

 5  ข้าราชการบ�านาญ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)
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แคระแกร็นเท่าที่มันจะเติบโตได้เท่านั้น เหตุผลก็เพราะว่า “มันถูกปลูกไว้

ในกระถาง นั่นเอง แต่ในทางตรงกันข้าม ลองดูนะครับ

 “ต้นโพธิ ์- ต้นไทร” ชนดิเดยีวกนันี ้ถ้าน�าไปปลกูลงดนิทีอุ่ดมสมบูรณ์

เตรียมไว้แล้ว เมื่อได้ลดน�้าใส่ปุ๋ยในระยะเริ่มต้น มีการดูแลสม�่าเสมอ ก็จะ

เตบิโตขึน้ตามระยะเวลาทีผ่่านไป นานหลายปีต้นโพธิ ์ต้นไทร เจรญิเตบิโต

เต็มที่ มีขนาดสูงใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขา สามารถใช้ประโยชน์เป็นร่มเงา 

และเป็นที่อยู่อาศัยของนกกา และสัตว์อื่น อีกทั้งยังได้ประโยชน์ ได้ความ

ร่มเยน็มากมาย เมือ่ผ่านกาลเวลาเข้าไปทกุวันเวลา นานไปกย็ิง่เหน็คณุค่า

ชัดเจน

 ... ฉันใดก็ตาม ... ก�าลังจะบอกว่า ... อันคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ 

“เกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ชีวิต วิถีชีวิต ความ

เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าก็จะแตกต่างกัน ...” นั่นคือ

 ... คนทีห่นึง่ ... เกดิมาอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ดไีม่เหมาะสม กล่าว

คือ ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงยารักษาโรค ซึ่งนี่เป็นปัจจัย

สี ่ทีไ่ม่เอือ้อ�านวย แค่นีย้งัไม่พอ มกีารอบรมเลีย้งดทูีซ่�า้เติมเข้าไปอีกคอื ไม่

สนับสนุนให้เรียนหนังสือ “จะไปเรียนท�าไม ออกโรงเรียนมาท�านาท�างาน

ดีกว่า” จึงเห็นตัวอย่างชีวิตที่ผิดๆ วันๆหนึ่งจะพบแต่ชีวิต ผู้คนที่ไม่ดี เห็น

คนเล่นการพนัน เที่ยวเตร่กลางคืน มั่วสุมเสพยาเสพติด วันหนึ่งคงจะเจอ

เข้ากับตัวเองสักวัน เมื่อวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้ มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เขาจะ

เติบโตเป็นคนอย่างไร คงเป็นชีวิตที่เหี่ยวเฉา เลวร้าย โชคร้าย เหมือนกับ 

ต้นโพธิ์ ต้นไทรที่น�าไปปลูกลงในกระถาง ขนาด และพื้นที่จ�ากัด ดังที่ผม

ยกมาเป็นตัวอย่างในตอนต้นนั้นกระมังครับ น่าสงสารจริงๆ นะ

 ... ส่วนคนที่สอง ... เขาเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดี มีครอบครัว
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อบอุ่น พ่อ แม่ ให้ความรัก เอาใจใส่ดีเสมอต้นเสมอปลาย จึงเป็นคนมี

โอกาสดีทุกด้าน มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน อยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนที่ดี ที่

กระตือรือร้น ขยัน อดทน จึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ที่เราต้องการ และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนไทยได้ในวันข้างหน้า บุคคล

เหล่านี้แหละที่จะน�าสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

น�าความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ พี่ - น้อง ประชาชนคนไทย เปรียบเสมือน 

“ต้นโพธิ ์- ต้นไทร” ทีเ่จรญิเตบิโตแผ่กิง่ก้านสาขานัน้ยังความร่มเย็นเป็นสขุ

มาสู่ สรรพสัตว์ นก กา นานาชนิด ดังค�าโบราณที่กล่าวอ้างถึงผู้อาวุโส 

ผูใ้หญ่ทีเ่คารพนบัถอื เราจะพดูถงึบคุคลเหล่านัน้ว่า ดนีะจะได้พึง่พาอาศยั 

ช่วยเหลือคนอื่นได้ เป็น “ร่มโพธิ์ - ร่มไทร” ให้เราโดยทั่วหน้ากัน

 ... วนันีผ้มจะขอเล่านิทาน ยกมาเป็นอุทาหรณ์ เรือ่ง “ลกูนกขนุทอง” 

รับฟังได้ ณ บัดนี้

 กาลครั้งหนึ่งมีนกขุนทองตัวหนึ่ง ท�ารังไว้บนต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ลูกๆ 

ได้อยู่อาศัย ทุกวันแม่นกขุนทองจะบินออกไปหาอาหาร น�ามาให้ลูกน้อย

ของมันกิน ด้วยความรักลูกนั่นเอง ดังนั้น ลูกนกจึงได้กินอาหารที่แม่คาบ

มาให้ทุกวันๆ ... อยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น คือในขณะ

ที่แม่นกบินออกไปหาอาหารน้ัน มีพายุพัดกระหน�่ามาทุกทิศทุกทาง พัด

พารงันกกระจดักระจายไปไกล จงึพดัลกูนกขนุทองตวัหนึง่ไปตกยงัอาศรม

พระฦๅษ ีพอพระฦๅษเีหน็จึงเกบ็มาเล้ียงใส่ในกรงอย่างด ีด้วยความสงสาร 

เห็นลูกนกตัวน้อยหนาวสั่นจึงอยู่ในความดูแลเลี้ยงดูของพระฦๅษี ลูกนกก็

ค่อยๆ เติบโตขึ้นทุกวันๆ

 พระฦๅษจีะสอนลูกนกขุนทองให้พดูตามว่า “เชิญเข้ามานัง่ก่อน เชิญ

ดื่มน�้าก่อนนะ ตามสบายเลยนะ” เมื่อลูกนกหัดพูดตาม จึงจ�าค�าพูดได้ จะ
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พูดเมื่อมีคนเดินผ่านมาที่อาศรม จึงท�าให้คนที่มาพบเจอเกิดความประทับ

ใจลูกนกขุนทองตัวนี้

 ส่วนลูกนกขุนทองตัวที่สอง ลมพัดไปไกล ตกไปอยู่กับพวกโจรแห่ง

หน่ึง ลูกนกขุนทองถูกพวกโจรจับใส่กรงเอาไว้ จากวันเป็นเดือน ลูกนก

ตวันีจ้งึเตบิโตท่ามกลางพวกโจร ซึง่แน่นอนมกัจะได้ยนิแต่พวกโจรพดูและ

ตะโกนว่า

  เฮ้ย ... จับมัน ... จับมัน

  และ ยิงมันเลย ... ยิงมัน

 ลกูนกขนุทองได้ยนิ กจ็ะพดูตาม ทกุๆวนั ค�าพดูทีพ่วกโจรกมี็แต่แบบ

นี้ สภาพที่อยู่อาศัยที่เอะอะโวยวาย ตะโกนเสียงดังแบบนี้แหละ จึงท�าให้

ลูกนกขุนทองตัวนี้ จ�าค�าพูด และพูดได้แต่ค�าพูดไม่ดี คือ พูดเหมือนพวก

โจรดังกล่าว

 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ถ้าเราอยู่กับคนเช่นใด ก็จะเป็นเช่นนั้น” 

ดังสุภาษิตบทหนึ่ง กล่าวว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต 

บัณฑิตพาไปหาผล”

 ผมด�าเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วในวันนี้ เสียดายจริงๆ 

“เวลาหมด หมดเวลา” แล้วครบั ผมขอลาทกุท่านไปก่อน พบกนัใหม่โอกาส

หน้านะครับ แต่ก่อนจากกันไป ผมอยากจะบอกกับสมาชิกที่เคารพรักทุก

ท่านว่า ... “ร้อยดาวพันดวง ยังส่องฟ้ากว้างสว่างไสว” ถ้าร้อยใจของพวก

เรา เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวชมรมผู้สูงอายุ มศว ทั้งที่เป็นสมาชิก และผู้

สูงอายุ มศว ที่อยู่นอกชมรม ร้อยรวมใจเข้าด้วยกัน แล้วละก็จะส่งผลให้

เกิด “พลังอันยิ่งใหญ่” ไม่ว่าจะเป็นพลังในด้าน “ความรักสามัคคี” พลัง

ความผูกพัน ที่เป็นความอบอุ่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่สุดก็จะหลอม
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รวมน�าพาให้กจิการงานใดๆส�าเรจ็ผลอันใหญ่หลวง นัน่คอื ความสขุ ความ

สงบ และความร่มเย็น แผ่ไพศาลมาสู่พวกเราชาว “ชมรมผู้สูงอายุ มศว” 

โดยทั่วกัน “สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ” จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน

ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ    ...  สวัสดี  ครับ 

ข�ำขัน : พยำนปำกเอก

อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 
6

 วนัหนึง่ศาลได้ออกบัลลังก์เพือ่เริม่การไต่สวนคดสี�าคญั ทางอยัการได้

เรียกพยานบุคคลที่สามารถให้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นหัวใจของคดี พยานเป็นผู้

สูงอายุท่าทางคล่องแคล่ว อัยการได้เดินเข้าไปทักทายตามมารยาทว่า 

 “สวัสดีครับคุณมะปราง ขอบคุณที่ให้เวลามาเป็นพยาน อย่าลืมนะ

ครับว่าคุณได้สาบานต่อหน้าพระแล้วว่าจะพูดแต่ความจริงเท่านั้น ไม่มีใส่

สีตีไข่ โดยอายุแล้วพยานก็แก่มากพอดู ผมจึงขออนุญาตเรียกพยานว่าคุณ

ยายนะครับ ไม่ได้ดูถูกแต่เป็นข้อเท็จจริงด้วยสายตา ก่อนอื่นคุณยายรู้จัก

ผมไหมครับ”

 “สวัสดีจ้ะ ท่านอัยการ ฉันรู้จักคุณดี” คุณยายทักตอบน�้าเสียงสดใส

และกล่าวเพิ่มเติมทั้งๆ ที่อัยการไม่ได้ถามต่อ “อันที่จริงฉันรู้จักตั้งแต่คุณ

เป็นเดก็นกัเรยีน และฉนัค่อนข้างผดิหวงัในตวัของคณุเอามากๆ ทัง้นีเ้พราะ

คุณมีนิสัยไม่ดีมาตั้งนาน เป็นคนโกหกมดเท็จ เป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคน 
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เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก นินทาคนลับหลัง ที่ส�าคัญคุณเป็นคนที่ไม่มี

ความสามารถ สมองกลวงเรียนก็เกือบตก ที่ได้ดิบได้ดีทุกวันนี้เพราะวิ่ง

เต้น ประจบสอพลอ ค�าตอบของฉันคือ ฉันรู้จักคุณยิ่งกว่าคุณรู้จักตัวเอง” 

 ท่านอัยการถึงกับสะอึก ท�าหน้าตาล่อกแล่ก คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะ

ซกัอะไรต่อ เลยแกล้งชีไ้ปทีท่นายจ�าเลย แล้วถามคณุยายว่า “แล้วคณุรูจ้กั

ทนายจ�าเลยหรือเปล่าครับ”

 “อ๋อ รูจ้กั กเ็ขากร็ุน่ราวคราวเดยีวกบัคณุ” คณุยายตอบโดยไม่ต้องคดิ

และขยายความโดยทีท่นายจ�าเลยท�าหน้าไม่ค่อยด ี“ตอนทีเ่ขาเป็นเดก็ ฉนั

เคยสอนหนงัสอืเขาและกเ็ป็นอีกคนหน่ึงทีฉ่นัผดิหวงั เขาเป็นคนเกยีจคร้าน 

ชอบลอกการบ้านคนอื่นมาส่ง และตอนเป็นหนุ่มก็เกเรชอบกินเหล้าเมายา 

มีหนี้สินรุงรังและชักดาบเป็นประจ�า ฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะมีอาชีพทางนี้ 

ไม่รู้ว่าจ�าเลยจ้างมาเป็นทนายได้อย่างไร ค�าตอบของฉันยังเหมือนเดิม ฉัน

รู้จักเขาดี ยิ่งกว่าเขารู้จักตัวเองเสียอีก”

 ทันใดนั้นก็มีเสียงเตือนมาจากผู้พิพากษาบนบัลลังก์ เพื่อให้อัยการ

และทนายจ�าเลยเข้ามาปรกึษาใกล้ๆ ผูพ้พิากษาได้กระซบิเข้าหนูกักฎหมาย

ทั้งสองว่า “ถ้าหากคุณคนใดคนหน่ึงถามคุณยายมะปรางว่ารู้จักผมหรือ

เปล่า คุณทั้งสองจะถูกจ�าคุกทันทีด้วยข้อหาดูหมิ่นศาล” 

  


