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เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
		 ๏ แสงเดือนฉายส่องหล้า		
คืนค�่ำแรมแสงจันทร์
รอยสรวลพระแม่ขวัญ
แม้ศศิลับฟ้า
๏  พระเมตตาอุ่นเอื้อ
ไม่เลือกถิ่นใกล้ไกล
ปวงราษฎร์ซาบซึ้งใน
ชื่นชอบกันทั่วหน้า
๏  เชิญชาวไทยทั่วทั้ง
น้อมจิตถวายพระราชินี
ตั้งจิตกอปรหน้าที่
ถวายสดุดีถ้วนหน้า
๏  ชาวไทยต่างรู้รัก
อยู่ร่วมใฝ่ไมตรี
ปรองดองต่อกันดี
เป็นเครื่องสักการอ้าง

บางวัน
จากหล้า
ตรึงจิต  ยิ่งเอย
สว่างด้วยพระบารมี
ชาวไทย
สุดหล้า
ดวงจิต  ยิ่งนา
เกียรติก้องสากล
ธรณี
เลิศหล้า
สุจริต  ยิ่งเอย
เฉกสร้อยผกากรอง
สามัคคี
สุขสร้าง
อบอุ่น  ใจเอย
ต่างสร้อยเพชรมณี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์)
http://seniorclub.swu.ac.th
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The Celebration of the Honour of Her Majesty Queen Sirikit
For the birthday of Her Majesty
On August 12th., B.E. 2557.
๏ The moonlight shines on earth some days, Night time of moonless
nights from earth, Her Majesty’s smiles empower greatly to people’s minds,
Though the moon disappears from the sky, the power still remains
bright.
๏ The kindness of Her Majesty always warms the minds of all Thai
people, Both of them living near and far,
All people appreciate greatly within their minds,
Everybody admires her Majesty while honouring her all over the world.
๏ May Thai people all over the country, Present your loyalty towards
the great Queen, By performing all kinds of our duty honestly,
All Thai people honour Her Majesty as if all of us present Her with
garlands.
๏ We all Thai people unite well with each other,
As if being close friends in order to build up happiness,
And to compromise with each other warmly,
Also worshipping Her Greatness with diamond ornaments.
									 With the greatest respect
								
From us all, the Senior Club,
								
Srinakharinwirot University,
								
Written by Wiwat Puradat.
								 Translated by Prayoon Meethong.

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2557

สังคมในแวดวง มศว
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษานานาชาติ (ISET

2014)
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 รศ. ดร. ณสรรค์ ผลโภค ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  มศว ในนามนายกสมาคมวิทยาศาสตรศึกษา 
(ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา
นานาชาติ (ISET 2014) ณ The Metropole Hotel Phuket จัดโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย)
นักวิชาการเสนอ คสช.ปรับปรุงหรือยุบ สมศ. ย�้ำตั้งสภา
ปฏิรูปการศึกษาให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างเต็มที่
วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ประสานมิตร กลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา  ภาคประชาสังคม ร่วม
กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมหารือ
แนวทางข้อเสนอปฏิบัติการศึกษา(ระยะสั้นและระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อ
หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และคณะ
ท�ำงานเตรียมการปฏิรปู เพือ่ คืนความสุขให้คนในชาติ โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย
บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมศว กล่าวว่า  ตนขอเสนอให้ คสช. ท�ำเรื่องที่
ท�ำได้ยากในภาวะปกติ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพือ่ วางระบบ
และโครงสร้าง ให้การด�ำเนินงานต่างๆ เดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่มีการ
เลือกตั้ง หรือ มีรัฐบาลชุดปกติแล้ว เช่น จัดตั้งสภาหรือคณะกรรมการ
ปฎิรูปการศึกษา  จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษา  จัดตั้ง
กองทุนที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือการศึกษา  ปรับปรุงระเบียบให้มี
http://seniorclub.swu.ac.th
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การท�ำงานรับใช้สังคมในชนบท ผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ที่จะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ และที่ส�ำคัญควร
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกเลิ ก ส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา(สมศ.)เพราะจากการหารือในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย(ทปอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ต่างเห็นตรงกันว่าการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. เป็นการเพิม่ ภาระงานให้แก่สถาบันการศึกษา เป็นอุปสรรคและภาระ
ในการจัดการศึกษาอย่างมาก
ศ.ดร.กฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร อดี ต เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กล่าวว่า  ระบบการศึกษาของไทยสนใจแต่เรื่องวุฒิการศึกษา
ไม่ได้ดูว่าจะเอาความรู้อะไรไปท�ำงาน ใช้เวลายาวนานในระบบการศึกษา
ถึง 16 ปี ก็ยังได้คนไม่มีคุณภาพ ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของปฎิรูปการศึกษา
ครั้งนี้ คือ จะท�ำอย่างไรให้คน เก่ง มีคุณภาพ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ เตรียมคนออกไป
สู่ตลาดแรงงานและยกระดับคนในวัยท�ำงานให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงควร
จะมีการพัฒนากลุ่มคนผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ฝึกอาชีพ
และท�ำงานได้
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า ศธ.จะรวบรวมข้อเสนอ
ที่ได้จากการประชุมสรุปรวมกับแผนโรดแม็พของ ศธ. ก่อนน�ำเสนอ คสช.
ทัง้ นี้ ศธ. อยากให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการปฏิรปู การศึกษา จึง
จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที1่ 9 กรกฎาคมนี้ เพือ่ ให้ได้แนวทาง
ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมในการด�ำเนินการขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา
ต่อไป
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ด้าน รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า 
แนวทางในการปฎิรูปการศึกษานั้น ศธ. และกลุ่มต่างๆ ควรน�ำเสนอการ
ปฏิรูปไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเท่าที่รวบรวมทิศทางหลักๆ ของการปฏิรูป
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นเรือ่ งเร่งด่วน คือ การตัง้ สภาปฎิรปู การ
ศึกษา เพือ่ ให้การด�ำเนินการปฎิรปู การศึกษาในระยะยาวเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาต้องให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครูเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มิฉะนั้นต่อให้มีแผนมากมาย แต่ครู ผู้บริหาร ยังดู
ไม่ออกว่าจะปฏิรูปอย่างไร การปฎิรูปการศึกษาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
มศว ร่วม สพป.สระแก้ว เผยแพร่ผลงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สนองแนวพระราชด�ำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนและการเรียนรู้
ของเยาวชนไทยในหลายด้านมาโดยตลอด รวมทั้งการด�ำเนินกิจกรรมของ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งมี อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
และติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว กิ จ กรรมของโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อยที่ผ่านมาทุกครั้งได้รับการตอบรับจากคณะครูและ
นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเป็นที่น่าพอใจ
เพราะเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและสิ่ง
ประดิษฐ์ดา้ นการวิทยาศาสตร์ทนี่ า่ สนใจ ท�ำให้ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ ว
กับโลกของวิทยาศาสตร์ของพวกเขาได้รับการส่งเสริม และน�ำไปสู่ความ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทความส�ำคัญกับชีวิตมนุษย์ได้อย่างไร
http://seniorclub.swu.ac.th
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บ้าง มศว ของเรามีคณะวิทยาศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ออกไป
รับใช้สังคมทั้งในพื้นที่ทุรกันดารและถิ่นฐานบ้านเกิดของนิสิตเอง ซึ่งจะส่ง
ผลดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้
แก่นักเรียนตัวน้อยๆ ด้วยเช่นเดียวกับการสร้างเสริมกิจกรรมของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก�ำหนดให้ปีการศึกษา 2556
เป็นปีของการจัดงาน วันนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Science Day) ใน
หัวข้อเรือ่ ง “สุขภาพ” และมอบให้ มศว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว เป็นผูแ้ ทน
จัดกิจกรรมหัวข้อเรือ่ งสุขภาพ สร้างเจตนคติทดี่ ตี อ่ วิทยาศาสตร์และการใช้
ในกิจกรรม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย จังหวัดสระแก้ว จึงด�ำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 2 ในการร่วมจัดกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนร่วมปฏิบัติ จัดแสดงผลงานโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ถือเป็นการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้สนใจทั่วไปอย่าง
ทั่วถึง
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 4 กั น ยายน 2557 และได้ เ ชิ ญ รศ. วรรณี
โสมประยูร สาธิตการออกก�ำลังกายด้วยการร�ำมวยเต้าเต๋อซินซีในท่าใหม่
ณ ห้องประชุมสภา 1 สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งได้ที่
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-024-1116
ชมรมผู้สูงอายุ ฯ ขอขอบคุณ ผศ. เกษร เจริญรักษ์ ที่ได้กรุณา
ติดต่อ พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ในการเข้าชมกิจกรรมในฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม
รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง และ ผศ. ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ที่ดูแลสมาชิกที่
ร่วมเดินทางเป็นอย่างดี สมาชิกร่วมเดินทาง จ�ำนวน 30 คน ต่างหรรษา
ในกิจกรรมต่างๆ กันมาก โดยเฉพาะทีเ่ กาะแสมสาร ลงเรือดูปะการัง ด�ำน�ำ้
นอนฟังเสียงคลืน่ ทีห่ าดลูกลม และทานอาหารว่างทีห่ อ้ งรับรองบนเรือหลวง
จักรีนฤเบศร ประทับใจกับผู้การเรือ นาวาเอกชัยยงค์ ขุนทา ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์นำ� ชมเรือด้วยตนเอง ตอบค�ำถามและให้ความรูท้ นี่ า่ สนใจ
ได้อย่างชัดเจน
อ. บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า มีความประทับใจในการท่องเที่ยวครั้งนี้มาก
จึงได้พรรณนาไว้ว่า :
หาดเตยงามงามยิ่งแดนสวรรค์
ทะเลใส หาดทรายสวย ของดีดี
“สัตหีบหรรษา” พาน�ำเที่ยว
“สูงอายุ มศว” จัดพาไป
http://seniorclub.swu.ac.th

ปานเสกสรรธรรมชาติ ณ แห่งนี้
ชุบชีวี ให้สดชื่น รื่นเริงใจ
จึงลัดเลี้ยวผ่านเมืองชลโน่นเห็นไหม
รวมน�้ำใจ พวกเรา ชาว เทา-แดง
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พักแรมคืน “อ่าวดงตาล” เป็นคณะ
เราร้องเล่นเต้นร�ำ “เสียง สี แสง”
ครบสามวันสองคืนแล้วลากลับ
รอพบกัน จัดน�ำเที่ยว “ครั้งต่อไป”
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เพือ่ พบปะ “กิจกรรม”  ช่วยเติมแต่ง
เที่ยวหลายแห่งรื่นเริงบันเทิงใจ
คงได้รับ ความพอใจ ดีใช่ไหม?
เป็นทีใ่ ด “จดหมายข่าว” เล่าแจ้งเอย

ขอแก้ไขนามสกุลทีถ่ กู ต้อง ของ ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร ในจดหมาย
ข่าว ฉบับเดือนกรกฏาคม หน้า 7 ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
ได้ร่วมกันรวบรวมเงินในวันประชุมประจ�ำเดือน เพื่อช่วยเหลือในการดูแล
คุณลัดดาภรณ์ พิพฒ
ั น์เขมากร ซึง่ ป่วยต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัว
ค่อนข้างนาน เป็นเงิน 12,600 บาท และชมรมฯร่วมสมทบอีก 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท คุณลัดดาภรณ์ (แตน) เป็นผู้ช่วยเหลือ
ท�ำงานให้แก่ชมรมฯ มาอย่างเข้มแข็งเป็นเวลานาน พวกเราทุกคนขอให้
คุณลัดดาภรณ์อาการดีขึ้นเป็นล�ำดับ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิก ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา  ร่วมกับส�ำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดวะภูแก้ว ต�ำบลมะเกลือใหม่ อ�ำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็น
เงิน 17,100 บาท และชมรมฯ บริจาคร่วมอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 18,100 บาท ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ
ชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมท�ำบุญ วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียน 62
ปี สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ทอดผ้าป่า จ�ำนวน 1 กอง 600 บาท ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ
ชมรมผู้สูงอายุฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2557
ดังนี้
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557 จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้
มีอายุ 84 ปี ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
  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�ำภู
  11. ผศ. อนงค์  สินธุประมา
12. อ. รัตนา  ศรีรัตน์
  13. อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์
โดยมีก�ำหนดการดังนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.30 - 09.50 น. ประธานชมรมผูส้ งู อายุ มศว กล่าวมุทติ าจิต
แด่อาจารย์อาวุโส และ ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แด่อาจารย์
อาวุโส
09.50 - 10.00 น. ประธานมอบของทีร่ ะลึก แด่อาจารย์อาวุโส
10.00 - 10.30 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.30 - 11.30 น. อาจารย์อาวุโสเล่าประสบการณ์
11.30 - 13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น ร่ ว มกั น และ
สันทนาการ
ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าลงทะเบียน
คนละ 100 บาท
พฤหั ส บดี ที่ 9 ตุ ล าคม 2557 ก� ำ หนดจั ด งานรั บ น้ อ งใหม่
http://seniorclub.swu.ac.th
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วัยเกษียณฯ ในวัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ระหว่างเวลา 09.00 - 13.30 น. มีก�ำหนดการดังนี้
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุมชั้น 2) และ
รับประทานอาหารว่าง
09.00 - 11.30 น. การบรรยายพิเศษ
11.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ชั้น 1)
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 : ทัศนศึกษาสัมผัสวัฒนธรรม
นครชุม ชมแสง สี เสียงและลอยกระทงสาย จังหวัดก�ำแพงเพชร สุโขทัย
และพิษณุโลก ราคา 4,500 บาท (ยังมีที่นั่งเหลืออีกประมาณ 15 ที่นั่ง)
สนใจโปรดติดต่อ รศ. สุุภาพร สุกสีเหลือง 08-9447-8247
คุณแม่ชลัย สหธรรมปกรณ์ มารดาของ อ. อัญชลี สุตธรรม ถึง
แก่กรรม ตัง้ ศพบ�ำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2557 ณ วัด
อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ท�ำการฌาปนกิจศพ เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม
เวลา 16.00 น. ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้
อ. ปาน พึ่งสุจริต ถึงแก่กรรม ตั้งสวดพระอภิธรรม ณ วัด
โสมนัสฯ ระหว่างวันที่ 10 -18 กรกฎาคม 2557 และ ฌาปนกิจในวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความ
เสียใจ มา ณ โอกาสนี้
ผศ. สมนึก ค�ำอุไร ถึงแก่กรรม ตัง้ ศพสวดพระอภิธรรม ระหว่าง
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ และ ฌาปนกิจ
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดง
ความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร (บริจาค เม.ย.)
2. ผศ. ลัดดา  เหมทานนท์
3. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
4. อ. สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต
5. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ
6. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
7. รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม
8. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
9. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. ผศ. มยุรี   กุลแพทย์
11. อ. เกษม  สุนันทเกษม
12. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
13. ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
14. ผศ. วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา
15. รศ. ประสงค์  รายณสุข
16. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา
17. อ. วิภารัตน์  จินนิกร
18. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
19. รศ. ดร. ลาวัลย์  พลกล้า
20. รศ. วรรณี  ชาลี
21. รศ. ดนัย  ไชยโยธา
22. คุณสมภัทร์  เสนะวงศ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนสิงหาคม

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

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

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. อารีพันธ์  ภมะราภา
19. ผศ. ยุวา  แตงเที่ยง
21. รศ. ดร. กาญจนา  อินทรสุนานนท์
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. รศ. นันทนา  สิงหชาญ
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
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31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.

อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
รศ. เวธนี  กรีทอง
ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
ศ. ดร. เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์

32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.

อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
คุณประภาศรี  บุนนาค
อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
อ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ

รายชื่อสมาชิกใหม่
1. คุณสมภัทร์  เสนะวงศ์     2. อาจารย์เติมสุข  พงษ์ตน

ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
อนุญาตให้สมาชิกทุกคน ซื้อหุ้นได้คนละไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 สิงหาคม 2557
ฝากเงิน 200,000 บาท 1 ปี ดอกเบี้ย 3.2%
ฝากเงิน 100,000 บาท 3 เดือน ดอกเบี้ย 2.5%

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : อาบน�้ำฝักบัวเป็นตัวอันตราย

1

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโคโลราโดของสหรัฐฯ ร้องโวยวาย
บอกให้รู้ว่า  การอาบน�้ำด้วยฝักบัว เป็นการหาเรื่องเอาโรคมาใส่ตัวแท้ๆ
เพราะพอเปิดน�้ำ เชื้อโรคที่ซ่องสุมในฝักบัวก็จะแห่ตามมากับน�้ำ ราดใส่
เต็มใบหน้า
วารสารการแพทย์ของอเมริกา รายงานผลการค้นพบว่า พวกมันเป็น
สาเหตุที่ท�ำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในปอดในช่วง 2-3 ปีมานี้กันมากขึ้น
เนื่องจากคนเหล่านี้จะอาบน�้ำฝักบัวกันมาก
น�้ำที่พุ่งกระจายออกจากหัวฝักบัว จะแตกตัวเป็นละอองน�้ำ ซึ่งจะ
หายใจสูดเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดของปอดได้ง่ายๆ ศาสตราจารย์นอร์แมน
เปซ นักวิจัยเอกกล่าวว่า  “หากเราเงยหน้าขึ้นรับน�้ำที่ออกมาใหม่ๆ ก็
หมายความว่า  เราจะต้องตากหน้ารับกับเชื้อโรคอย่างมากมาย ซึ่งนับว่า
เสี่ยงอันตรายมาก แม้กับคนปกติอาจจะไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนอะไรนัก แต่
กับผู้หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นโรคอื่นอยู่แล้ว จะยิ่งล่อแหลมกับ
การติดเชื้อหนัก”.
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บุหรี่ไฟฟ้า

2

กระทรวงสาธารณสุข สั่งห้ามน�ำเข้า  บุหรี่ไฟฟ้า  ชี้อันตรายสูง สั่ง
สกัดกั้นการน�ำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงหัวใจวาย ประสานงานศุลกากรคุมเข้ม
ตามด่านชายแดน ฝ่าฝืนมีโทษติดคุก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งส�ำนักงานสาธารณสุข
แนวชายแดนสกัดการน�ำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า  ชี้เป็นภัยอันตรายเนื่องจากมี
นิโคตินซึง่ เป็นสารเสพติดทีม่ ฤี ทธิส์ งู เท่าเฮโรอีนและโคเคน เสีย่ งหัวใจวาย
สูงกว่าคนทั่วไป 3 เท่า  ชี้ผู้ลักลอบน�ำเข้ามีความผิดตามกฎหมาย 3
ฉบับ มีโทษจ�ำคุก 5-10 ปี และปรับหลายหมื่นบาท พร้อมประสานงาน
กรมศุลกากรคุมเข้มด่านชายแดนทัว่ ประเทศ หากพบการลักลอบ ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายทันที
จากกรณี ที่ มี วั ย รุ ่ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาบางกลุม่ น�ำบุหรีไ่ ฟฟ้ามาสูบ เป็นทีแ่ พร่หลายในกลุม่ วัยรุน่ โดย
เด็กสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตในราคามวนละ 2,500 บาท ขายเป็นชุด มี
บุหรี่ 1 ตัว และน�้ำยาที่ระบุนิโคตินสกัด 1 ขวด และมีหลายกลิ่น เช่น
กลิ่นวานิลลา กลิ่นช็อคโกแล็ต กลิ่นมินต์ กลิ่นผลไม้รวม พร้อมกล่องสาย
ชาร์จแบตเตอรี่ โดยก่อนสูบบุหรี่จะต้องชาร์จแบตฯให้เต็ม น�ำตัวบุหรี่มา
ถอด แล้วหยดน�้ำยานิโคตินเข้าไป 2-3 หยด จากนั้นน�ำบุหรี่มาประกอบ
เวลาสูบจะมีไฟคล้ายการจุดบุหรี่จริงๆ ปลายบุหรี่มีสีทั้งแดง ส้ม น�้ำเงิน
แต่ไม่มีความร้อน เมื่อสูบจะมีควันออกมาจากก้นกรองจริงๆ มีกลิ่นหอม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววันนี้ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  บุหรี่ไฟฟ้าหรืออี ซิกาแร็ต
2 http://www.thailandquitline.or.th/news.php?id=56 สืบค้น 28 ก.ค. 57
http://seniorclub.swu.ac.th
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(E cigarette) นี้ เป็นสินค้าเลียนแบบบุหรี่ ที่ผู้จ�ำหน่ายโฆษณาว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ แต่พบว่าปริมาณนิโคติน (Nicotine) สูงกว่า
บุหรี่ทั่วไปหลายเท่า นับเป็นภัยตัวใหม่ จึงมีผลเสียต่อผู้ที่สูบ หากสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ 1 มวนจะเท่ากับสูบบุหรี่ทั่วไปถึง 15 มวน แม้ว่าตัวน�้ำยา
นิโคตินจะมีการปรุงแต่งกลิ่นให้หอมเช่นกลิ่นช็อคโกแล็ต กลิ่นผลไม้รวม
ก็ตาม แต่พิษภัยยังคงมีเหมือนเดิม หากน�ำไปใช้โดยปราศจากการดูแล
ของแพทย์ จะเป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดได้ หลายประเทศได้สงั่
ห้ามการใช้สนิ ค้านีแ้ ล้ว เช่น รัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย บราซิล อิสราเอล
จอร์แดน ตุรกี เนือ่ งจากบุหรีไ่ ฟฟ้าดังกล่าวยังไม่มผี ลการวิจยั รองรับว่าช่วย
เลิกบุหรี่ได้จริง
กระทรวงสาธารณสุข ได้มมี าตรการห้ามน�ำบุหรีไ่ ฟฟ้าเข้ามาจ�ำหน่าย
ในประเทศ โดยใช้กฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
มาตรา 10 เรื่องห้ามผลิต น�ำเข้า เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป
หรือโฆษณาสินค้าอืน่ ใด ทีม่ รี ปู ลักษณะทีท่ ำ� ให้เข้าใจได้วา่ เป็นสิง่ เลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน
20,000 บาท
ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้
ใดผลิต ขายหรือน�ำ หรือสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ ยาแผนปัจจุบนั เว้น
แต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000
บาท และมาตรา 72 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือน�ำเข้า หรือสั่งน�ำเข้ายา
ที่มิได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยา มาในราชอาณาจักร ฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน
5 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท
16
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ฉบับที่ 3 ได้แก่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27
ผู้ใดน�ำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจ�ำกัดหรือของต้องห้าม
หรือทีย่ งั มิได้ผา่ นศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม ความผิด
ครั้งหนึ่งจะมีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของ ซึ่งได้รวมค่าอากร
ขาเข้าด้วยแล้ว หรือจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขจะท�ำหนังสือถึงกรมศุลกากร เพือ่ ให้ดำ� เนินการตรวจสอบบุหรี่
ไฟฟ้า ตามด่านชายแดนทั่วประเทศ
นางพรรณสิริกล่าวเพิ่มเติมว่า  การปล่อยให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า  จะ
เกิดผลเสียหลายประการ คือ 1) ท�ำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสูบ
บุหรี่มากขึ้น เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นบุหรี่ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2) ท�ำให้
ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วหันมาสูบมากขึ้น เนื่องจากกลิ่นไม่เหม็นรบกวนผู้อื่น
และเป็นผลจากการติดนิโคตินอย่างแรง 3) สารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่
มีฤทธิ์เสพติดสูง เท่ากับเฮโรอีนและโคเคน เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และ 4) บุหรี่ไฟฟ้าท�ำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณสาร
นิโคตินได้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น
แผ่นแปะและหมากฝรั่งนิโคติน ที่มีปริมาณนิโคตินแน่นอน และใช้ภายใต้
การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า  บุหรี่ไฟฟ้านี้ กระทรวง
สาธารณสุขได้จับตามาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทผลิตบุหรี่แห่งหนึ่งได้
ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีใบยาสูบแต่มีสารนิโคตินและสารเคมีโพร
ไพลีนไกลคอลที่มีลักษณะคล้ายควันบุหรี่ โดยจะบรรจุในรูปแท่ง ควบคุม
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋ว และเทคโนโลยีอะตอม โดยใช้แบตเตอรี่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ส�ำหรับอัดไฟไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานเมื่อเจ้าของต้องการสูบ
โดยบุหรี่ดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว และเตรียมน�ำเข้ามา
จ�ำหน่ายในประเทศไทย จากข้อมูลของบุหรี่ดังกล่าวระบุว่าบรรจุนิโคติน
แท่งละ 18 มิลลิกรัม ขณะที่บุหรี่ทั่วไป 1 มวนจะมีนิโคติน 1.2 มิลลิกรัม
ซึ่งนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่าเฮโรอีนและโคเคน การสูดสาร
นิโคตินแต่ละครัง้ ร่างกายจะได้รบั นิโคตินประมาณ 50 ไมโครกรัม ซึง่ สาร
นีม้ พี ษิ ร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ในขณะสูบบุหรีร่ ะดับนิโคติน
ในเลือดจะเพิ่มสูงถึง 25-50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลือดเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าตัวทั้งผู้ชายและผู้หญิง
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แอปเปิ้ล APPLE

3

เป็นผลไม้ยอดนิยมชนิดหนึ่งของโลก ต้นแอปเปิ้ลสูงประมาณ 5-12
เมตร ผลมีเปลือกสีแดง ชมพู เขียว และเหลืองตามสายพันธุ์ เนื้อในเป็น
เนื้อทรายละเอียดสีขาวนวล
คุณค่าโภชนาการ เมื่อกินโดยไม่ปอกเปลือก จะมีพลังงาน 80
แคลอรี วิตามินบี 6 เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม วิตามินซี 7.9 มิลลิกรัม เหล็ก
0.2 มิลลิกรัม ทองแดง 0.1 มิลลิกรัม และโพแทสเซียม 158.7 มิลลิกรัม
หากปอกเปลือกปริมาณสารส�ำคัญต่างๆ ก็จะลดลงไปจากที่กล่าวไว้
แอปเปิล้ มีสารส�ำคัญคือ เบตาแคโรทีน วิตามินซี และเส้นใยไฟเบอร์
ชนิดละลายน�้ำได้ คือ เพคติน มีกรด 2 ชนิด คือ กรดมาลิคและกรด
ทาร์ทาริก ช่วยในการย่อยอาหารจ�ำพวกโปรตีนและไขมัน นอกจากนั้น
ยังมีการกล่าวถึงสรรพคุณ บ�ำรุงหัวใจ ลดคลอเลสเตอรอล ลดความดัน
ควบคุมปริมาณน�ำ้ ตาลในเลือด กระตุน้ การท�ำงานของสารต้านอนุมลู อิสระ
และฆ่าเชื้อไวรัส
บทความในวารสารการแพทย์สหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2470 ยกให้
แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยภาวะเลือดเป็นกรด ไขข้อรูมาติก
เกาต์ ดีซ่าน และอื่นๆ
แอปเปิ้ลยังช่วยควบคุมน�้ำหนัก เพราะมีแป้งและน�้ำตาลถึง 75%
ซึง่ เป็นน�ำ้ ตาลโมเลกุลเดีย่ วทีร่ า่ งกายดูดซึมและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในเวลา
ไม่เกิน 10 นาที ดังนัน้ ความอยากอาหารจึงลดลง ทัง้ ท�ำให้ไม่รสู้ กึ หงุดหงิด
และอ่อนเพลียระหว่างรอเวลาอาหารมือ้ ใหญ่ แต่แอปเปิล้ ผลสดๆ เท่านัน้ ทีม่ ี
3 http://applesall.blogspot.com/แอปเปิ้ล สืบค้น 28 ก.ค. 57
http://seniorclub.swu.ac.th
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สรรพคุณนี้ การดืม่ น�ำ้ แอปเปิล้ ไม่ทำ� ให้หายหิว แต่จะท�ำให้นำ�้ หนักเพิม่ ด้วย
กินแอปเปิล้ วันละ 2-3 ผลช่วยลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด แต่
จะได้ผลมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั แต่ละบุคคล แอปเปิล้ ลดคลอเลสเตอรอลใน
ผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชาย
คณะวิจัยมหาวิทยาลัยพอลซาบาทิเอร์ เมืองตูลูส ฝรั่งเศส ทดลอง
ในอาสาสมัครวัยกลางคนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 30 คน โดยให้กินอาหาร
เหมือนเดิมทุกประการ แต่กินแอปเปิ้ลด้วยวันละ 3 ผล ทุกวัน เป็นเวลา 
1 เดือน พบว่าอาสาสมัคร 24 คน มีปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือดลดลง
บางคนลดมากกว่า 10% และเมือ่ กรดในทางเดินอาหารย่อยสลายไขมันแยก
คลอเลสเตอรอลออกมาแล้ว เพคตินจะคอยดักจับคลอเลสเตอรอลเหล่านัน้
น�ำไปทิ้งก่อนจะถูกดูดกลับเข้าสู่ร่างกาย เป็นการขจัดคลอเรสเตอรอล
ออกไป
แอปเปิล้ เป็นผลไม้ทเี่ หมาะกับผูป้ ว่ ยเบาหวาน และผูต้ อ้ งการควบคุม
น�้ำตาลในเลือด ปกติเมื่อกินอาหารเข้าไป อาหารแต่ละชนิดจะย่อยสลาย
และดูดซึมผ่านผนังกระเพาะล�ำไส้เข้าสูก่ ระแสเลือด ระดับน�ำ้ ตาลในกระแส
เลือดจะเพิ่มช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอาหารนั้น เช่น ถ้ากินน�้ำผึ้ง
น�้ำตาลในเลือดจะขึ้นฮวบฮาบทันที แต่ส�ำหรับแอปเปิ้ล ถึงจะมีน�้ำตาล
ธรรมชาติในเนื้อแอปเปิ้ลมาก แต่ท�ำให้น�้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
เท่านั้น และยังพบว่าคนที่กินอาหารที่มีไฟเบอร์มากๆ มีโอกาสเกิดเบา
หวานต�่ำกว่าคนที่กินน้อย และส�ำหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว ไฟเบอร์
จะช่วยลดระดับน�้ำตาลในเลือดด้วย แอปเปิ้ลมีไฟเบอร์ชนิดละลายน�้ำสูง
มาก มาท�ำความรู้จักกับประโยชน์ของแอปเปิ้ล โดยแบ่งตามสีดังนี้
1. แอปเปิ้ลแดง มีจุดเด่นที่ดีต่อสุขภาพคือมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์
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มากที่สุด และยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ดีต่อสุขภาพผิวด้วย
2. แอปเปิ้ลสีชมพู มีสารฟิโนลิกมากที่สุดในบรรดาแอปเปิ้ลด้วยกัน
ซึ่งสารนี้ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและชะลอความแก่ นอกจากนั้นยังมีฟลาโว
นอยด์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซี ท�ำให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรง ลด
การอักเสบ ลดไข้ รวมทั้งช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วย
3. แอปเปิ้ลสีเขียว มีรสเปรี้ยวอมหวาน ช่วยในเรื่องการควบคุมน�้ำ
หนักได้ดี เพราะการกินแอปเปิ้ลสีเขียวนอกจากจะได้รับน�้ำตาลน้อยแล้ว
ยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี
4. แอปเปิ้ลสีเหลือง มีประโยชน์ต่างจากสีอื่นๆ โดยมีสารเควอร์ซิ
ตินที่ช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
ต้อกระจก
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ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
นพ. จักรแก้ว กัลยาณมิตร

4

“อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอดไป...อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไข...
หนทางที่เร็วที่สุดคือ เปลี่ยนอารมณ์...”
เมื่อเราเกิดมาย่อมได้รับทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปอยู่แล้ว แต่เมื่อ
ทุกข์ที่สุดเราควรจะท�ำอย่างไร ปัจจุบันเราได้ยินข่าวเรื่องการฆ่าตัวตาย
บ่อยมาก ในชีวิตของความเป็นหมอ ก็เจอคนที่ฆ่าตัวตายบ่อยมาก ทั้งที่
ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จ หมอได้พูดได้คุยกับคนเหล่านี้มากมาย ค�ำถามที่น่ารู้
ก็คือ การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ควรกระท�ำหรือไม่ และเราควรจะท�ำ
อย่างไรดี
บทความนีจ้ ะไม่สนใจว่าการกระท�ำอย่างนัน้ จะมีผลในอนาคตอย่างไร
ท�ำลายตนเองจะบาปมากแค่ไหน ต้องเกิดมาฆ่าตัวตายใช้กรรมอีก 500
ชาติจริงหรือ เพราะถ้าบอกไป ต้องใช้ความเชื่อและศรัทธาในตัวศาสนา
มาพูดคุยกัน แต่ตอ้ งการจะบอกว่า การท�ำลายตนเอง เป็นสิง่ ทีน่ า่ เสียดาย
นัก เสียดายโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีอีกมากที่จะตามมา และเสียดายแทน
ญาติมิตรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับผลกระทบกายและใจตลอดไป
ในเรื่องความทุกข์ที่สุดนี้ ธรรมะในพระพุทธศาสนาสอนให้เราแก้
เรื่องนี้ได้ทันที ด้วยความเข้าใจ ด้วยความรู้ที่เราไตร่ตรองเองได้ และด้วย
ประสบการณ์ในอดีตของเราทุกคน ในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอน
ไม่ให้เชื่อด้วยเหตุ 10 อย่าง เช่นด้วยเหตุผลว่าผู้สอนเป็นครูของเรา และ
4  http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1509
สืบค้น 28 ก.ค. 57
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อื่นๆ รวมสิบประการ แต่จะให้เชื่อก็ต่อเมื่อไตร่ตรองรู้ได้ด้วยตนเองจึงเชื่อ
การจะไตร่ตรองให้รู้ได้ด้วยตนเอง จะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ใน
เรื่องนั้นมาแล้ว ดังนั้น ประสบการณ์ในอดีตจึงเป็นธรรมะที่เราตรึกตรอง
ได้เช่นกัน
เมื่อความทุกข์ที่สุดมาถึง สิ่งที่ควรระลึกถึงมีสองสามอย่างคือ หนึ่ง
อย่ากลัวว่าความทุกข์นนั้ จะมีตลอดไป เพราะมันจะไม่คงอยูต่ ลอดไป เดีย๋ ว
มันก็จางไป สอง อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เพราะจะมีทางแก้ไข
เสมอ เพียงแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเท่านั้น สาม อย่านึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่
ได้รับสิ่งดีๆ อีก เพราะเมื่อทุกข์ผ่านไป เราจะยังมีความสุข สนุกสนาน ได้
อย่างเดิมแน่นอน และสุดท้ายคือ ให้นึกถึงคนข้างหลัง ที่เขาจะต้องเศร้า 
ได้รับการกระทบกระเทือน จากการกระท�ำด้วยอารมณ์ของเรา  เมื่อทุกข์
ที่สุดมาถึงสิ่งที่เราต้องท�ำทันที ในขณะที่ยังตั้งตัวปรับใจไม่ทันก็คือ รีบหา
ทางเปลี่ยนอารมณ์ เมื่อเราไปเจอคนอื่นทุกข์สิ่งที่ต้องท�ำอันดับแรกคือช่วย
เปลี่ยนอารมณ์เขาก่อน จากนั้นสติจึงจะตามมา 
ความทุกข์ทมี่ ากสุดจะแก้ได้เร็วและง่ายทีส่ ดุ ด้วยการเปลีย่ นอารมณ์
ดึงอารมณ์ออกจากสถานการณ์นั้นก่อน อาจง่ายๆ เพียงแค่ท�ำอะไรที่ชอบ
ฟังเพลง ดูหนัง หาของอร่อยกิน ชวนเพื่อนไปเที่ยว ชวนคุยเรื่องอื่น ลืม
เรื่องทุกข์ไปชั่วคราวก่อน บางทีก็เบาบางได้เอง ที่ส�ำคัญถ้ามีเพื่อนดี จะ
เบาบางไปได้มากที่สุด ที่ไม่ควรท�ำคือดื่มสุรา หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ไม่ควร
หันไปดื่มเหล้าเบียร์ เพราะการกินเหล้าก็ดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่
จะมีข้อเสียกว่าคือ จะยิ่งโกรธง่าย น้อยใจง่ายและโมโหง่ายกว่าเดิม และ
ไม่มีสติยับยั้งความโกรธ หรืออารมณ์ที่รุนแรงเหล่านั้น เมื่อเปลี่ยนอารมณ์
ได้ ใจจะเข็มแข็งมากพอที่จะแก้ในขั้นต่อไป
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ขั้นต่อไปคือพยายามตั้งใจใช้สติคิดว่าจะแก้ได้อย่างไร อะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นผล สายไปแค่ไหนแล้วและแก้ได้หรือไม่ ท�ำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ถ้า
แก้ไม่ได้ ขั้นสุดท้ายคือ ท�ำให้ใจของเรายอมรับสิ่งนั้นให้ได้ ใจของเราจะ
ยอมรับได้ คิดได้ ปลงตกได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ
ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนว่า โดยสรุปรวมในธรรมะของพระพุทธเจ้า 
อาจสรุปเป็นแบบหนึ่งได้ว่า  “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” นั่น
เป็นเพราะในความเป็นจริง สิ่งทั้งหลายย่อมไม่ได้ดั่งใจเรา มีความไม่เที่ยง
แปรเปลีย่ นไปได้ตลอดเวลาด้วยเหตุและปัจจัย จึงไม่สมควรทีจ่ ะไปหลงยึด
มั่นหมายว่าเป็นเรา เป็นตัวเรา หรือเป็นของของเรา สิ่งทั้งหลายไม่ได้ดั่ง
ใจทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร รวยเพียงใด อ�ำนาจล้นฟ้าขนาดไหน ต่างก็
มีความทุกข์ประจ�ำตัวประจ�ำอยู่ทุกคนทั้งสิ้น
เมื่อคนคนหนึ่งประสพอุบัติเหตุขาขาดสองข้าง เขาจะรู้สึกอยากตาย
ไม่อยากอยู่ จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว แต่ผ่านไปสักสองปี ไป
ดูอีกทีก�ำลังหัวเราะอยู่เพราะดูละคร ส่วนเรื่องขาขาดก็นั่งรถเข็นเอา และ
ก็ชินเสียแล้ว ไม่เสียใจมากเหมือนตอนขาขาดใหม่ๆ บางคนแฟนตายไป
เสียใจแทบตายตาม ผ่านไป 3 ปี มีแฟนใหม่แล้ว มีความสุขดีมากเลย
ความทุกข์จึงเป็นของไม่เที่ยงเสมอ เช่นเดียวกับความสุข เพียงแต่ว่าตอน
ทุกข์ ให้ผ่านวันเวลาไปได้ ไม่ด่วนตายไปเสียก่อน เมื่อทุกข์ผ่านไป จะมี
สิ่งดีๆ ตามมาได้แน่นอน
เมือ่ มองย้อนไป ความทุกข์เหล่านัน้ มันก็เท่านัน้ เอง เมือ่ เราอ่านมาถึง
ตอนนี้ ก็ขอให้ลองใช้เวลานี้ นึกถึงอดีตทีม่ ที งั้ ทุกข์และสุขของเราดู อดีตนัน่
แหละที่จะสอนตัวเราในความจริงแห่งธรรมะ ในกาลามสูตรพระพุทธเจ้า
ทรงสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆ แต่สอนว่าเมื่อเราพิจารณาได้เอง ว่านี้เป็น
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สิ่งดีหรือไม่ดีแก่จิตใจจึงค่อยเชื่อ การจะพิจารณาได้อย่างนั้น จะต้องมี
ประสบการณ์ในความรู้สึก แบบนั้นในอดีตมาก่อน อดีตจึงเป็นธรรมะที่
สอนใจได้เป็นอย่างดี
ทุกข์ที่สุดจะเกิดจาก ความยึดมั่นถือมั่นที่สุด สิ่งใดที่เรารักมากยึด
มากว่าเป็นตัวเราหรือของเรา สิง่ นัน้ ถ้าขาดหายไปจะท�ำให้ทกุ ข์ถงึ ทีส่ ดุ ถ้า
เรารักความสวยงาม เมือ่ เสียโฉมจะทุกข์ทสี่ ดุ ถ้าเรารักสามีหรือภรรยา เมือ่
เขานอกใจ หรือเสียเขาไปจะทุกข์ทสี่ ดุ ถ้ารักลูก ลูกหายหรือพิการหรือตาย
จะทุกข์ที่สุด ถ้ารักยศถาบรรดาศักดิ์เมื่อสูญเสียจะทุกข์ที่สุด ถ้ารักตนเอง
เมื่อทราบว่าตนป่วยเป็นมะเร็ง เป็นเอดส์ หรือโรคที่รักษาไม่หายก็จะทุกข์
ที่สุด
แต่ถา้ เราไม่มสี งิ่ นัน้ เลย ก็ไม่มอี ะไรจะทุกข์กบั สิง่ นัน้ ไม่มลี กู ก็ไม่ทกุ ข์
กับลูก ไม่มีแฟนก็ไม่มีทุกข์จากแฟน ไม่มีทรัพย์สิน ก็ไม่ทุกข์กับทรัพย์สิน
หรือถ้าเรามีแต่ท�ำใจไว้เสมือนไม่มี หรือท�ำใจไว้ว่าของที่มีมันไม่เที่ยงย่อม
แปรปรวนไป ก็จะทุกข์นอ้ ยลง ยิง่ ยึดมัน่ ได้นอ้ ยลงเท่าไรก็ทกุ ข์นอ้ ยลงเท่านัน้
เป็นสัดส่วนไป เมือ่ ไม่ยดึ มัน่ ก็ไม่ทกุ ข์เลย หมายความว่าไม่มอี ะไรท�ำให้ทกุ ข์
ใจได้อีกเลย แต่ความเจ็บปวดยังมีตราบเท่าที่มีสังขารร่างกายอยู่ เพียงแต่
ความทุกข์กายอันนั้น จะไม่สามารถมากินใจให้ทุกข์ใจได้เลย
ความทุกข์ที่เกิดขึ้น มักเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้คนคิดจะท�ำความดี
เพราะธรรมชาติของเราจะหลงลืมและเพลินในสุข ซึ่งความสุขส่วนมากที่
เราชอบ มักจะตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงทั้งสิ้น พระพุทธองค์เห็นข้อนี้จึงสละ
ทุกสิ่งออกบวชแสวงหาธรรมะ แต่อย่างเราๆ มักจะไม่คิดเรื่องนี้จนกว่าจะ
ทุกข์ เสียก่อน เราจึงพบว่าคนจ�ำนวนมาก ได้ประพฤติธรรมะ ได้ท�ำสิ่งดีๆ
แก่ตนและผูอ้ นื่ เพราะประสพกับความทุกข์มาแล้ว ดังนัน้ เมือ่ มีทกุ ข์นนั่ คือ
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เราได้อยู่ใกล้ธรรมะแล้ว ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มักจะมีสิ่งดีโอกาสดี และเรา
เองก็จะด�ำรงอยูใ่ นความดีมากขึน้ ความทุกข์และความสุขเป็นของคูโ่ ลกเช่น
นี้มาตลอด
เมื่อเราทุกข์หรือพบคนที่ทุกข์ อย่าลืมเปลี่ยนอารมณ์ ตั้งสติหาทาง
แก้ไข ใช้ความดีเอาชนะสิง่ ไม่ดี ทุกข์ยอ่ มไม่เทีย่ ง ย่อมผ่านไป เป็นธรรมดา 
และเราก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดี ได้ปรับปรุงตนเป็นคนดีเสมอ หวังว่า
บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

การรู้คุณเป็นทางลัดสู่ความร่าเริงเบิกบาน
ศ. เฉินเซียงเหวิน

5

เมื่อศาสตราจารย์เฉินเซียงเหวิน  อายุ 61 ปี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ส่งมาช่วยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เพื่อก่อตั้งสถาบันการศึกษา และเรียบ
เรียงต�ำรา ในขณะด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายจีน สอนภาษาจีน แต่ง
ต�ำรา  จัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน  ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2003 (พ.ศ. 2544-2546)  เนื่องจากท่านท�ำงาน
อย่างหามรุ่งหามค�่ำเป็นเวลานาน   และพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงป่วยเป็น
มะเร็งตับ ถูกส่งกลับไปรักษาทีป่ ระเทศจีนตามหลักการแพทย์แผนใหม่ คือ
ท�ำการผ่าตัด เมื่ออายุ 63 ปี ถึง 2 ครั้ง  หลังการผ่าตัดไม่ถึง 3 เดือน  
เกิดอาการเลวร้ายอย่างรวดเร็ว  ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลมิตรภาพจีน 5  คณบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ปักกิ่ง ใน ปาฏิหาริย์แห่งความ
ร่าเริงเบิกบาน.   หน้า 34 - 35.  กรุงเทพฯ ธันยนัน, 2557.  แปลโดย น้ำ�มิตร  ไมตรี.  
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ญี่ปุ่น เพื่อรักษาด้วยวิธีแกมม่าไนฟ์ (gamma knife)  หลัง 3 เดือน และ
6 เดือน ผลยังคงเป็นเช่นเดิม  หมอบอกว่าจนปัญญาแล้ว  กลับไป “สงบ
ใจรักษา” ทีบ่ า้ นเถิด  เพราะการฉายรังสีแกมม่าต้องสูญเสียพลังภูมคิ มุ้ กัน
ไปเกือบหมด  ขณะนั้นศาสตราจารย์เฉินเซียงเหวิน อายุ 64 ปี  นับว่า
โชคดีที่ได้อ่านพบรายงานเกี่ยวกับการรักษาร่างกายด้วยความสบายใจใน
นิตยสาร “ฟื้นฟูสุขภาพโรคมะเร็ง”  เสมือนดังได้ยาวิเศษ  จึงตัดสินใจ
เดินทางไปฟืน้ ฟูสขุ ภาพด้วยความร่าเริงเบิกบานทีซ่ านย่า ซึง่ เป็นชือ่ หมูบ่ า้ น
เล็กๆอยู่ในเกาะไหล�ำ  ที่มีอากาศดี  มีระดับโอโซนในระดับสูง  เหมาะ
แก่การพักผ่อนดูแลตัวเอง  โดยไม่กินยา ไม่ฉีดยา คือหยุดยาทั้งหมด แม้
กระทั่งยาแก้หวัด  จึงได้พบกับชีวิตใหม่ในยามอับจน หลังจากนั้นอีก 6
เดือนถึงหนึ่งปี ได้กลับไปตรวจสุขภาพใหม่และไม่พบมะเร็งอยู่ในร่างกาย
อีกเลย  จึงได้เขียนปาฏิหาริย์แห่งความร่าเริงเบิกบาน  ที่ได้จากการฝึก
วิชาไว้ 6 ข้อ  นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการฝึกความร่าเริงเบิกบาน
เป็นอย่างยิ่ง ในที่นี้จึงน�ำเสนอสาระส�ำคัญ ข้อ 6 ให้ทราบดังต่อไปนี้ี
การรู้คุณเป็นทางลัดสู่ความร่าเริงเบิกบาน
การที่เราขาดจิตใจที่รู้คุณ  เพราะเราแบกรับบุญคุณไว้มากเกินไป
เราเปรียบเหมือนเด็กทีไ่ ด้รบั การโปรดปราณ  ได้รบั ของขวัญมากมาย
เหลือเกิน  จนค่อยๆเกิดความเบื่อ  จนไม่รู้สึกหวงแหน  ทะนุถนอม
เราได้รับแสงแดดมากมายเหลือเกิน  ไม่เคยส�ำนึกบุญคุณ  ไม่เคย
คิดเลยว่าเมื่อถึงวันที่ขาดแสงแดดแล้ว  เราจะเป็นอย่างไร
เรารับเอาบุญคุณจากคนอื่นมากเหลือเกิน   ไม่เคยส�ำนึกถึงบุญคุณ  
ไม่เคยคิดเลยว่า  เมือ่ ถึงวันทีไ่ ม่ได้รบั บุญคุณจากคนอืน่   เราจะเป็นอย่างไร
เมื่อใดที่ท่านบังเกิดจิตใจที่ส�ำนึกถึงบุญคุณ   ท่านก็จะตระหนักถึง
http://seniorclub.swu.ac.th
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สัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่า
ชีวิตของท่านมาจากพ่อแม่   มาจากพ่อแม่ของพ่อแม่   เมื่อสืบสาว
จนถึงต้นตอมาจากคนอื่นที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน
ความรู้ของท่านมาจากอาจารย์  มาจากอาจารย์ของอาจารย์  เมื่อ
สืบสาวถึงต้นตอแล้ว  มาจากคนอื่นที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน
เสื้อผ้า  อาหาร  รถยนต์  ที่อยู่อาศัย  ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มาจากคนอื่น
ที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน
ทรัพย์สมบัติของท่านมาจากคนอื่น  การงานของท่านมาจากคนอื่น  
ความสามารถและฝีมือการท�ำงานของท่านก็มาจากคนอื่นทั้งสิ้น
ท่านเปรียบเหมือนเซลล์เซลล์หนึง่ ในร่างกายมนุษย์  ล้วนต้องพึง่ การ
แลกเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นอาหารกับเซลล์อื่นอย่างไม่ขาดสาย  จึงจะด�ำรงชีวิต
อยู่ได้
ด้วยเหตุนี้  บุคคลทั้งปวงล้วนเป็นผู้มีบุญคุณต่อท่าน  โลกธรรมชาติ
ทั้งหมดล้วนเป็นผู้มีบุญคุณต่อท่าน   ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณที่ท่านจะขาดไม่
ได้แม้แต่นาทีเดียว  ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณที่ท่านส�ำนึกถึงบุญคุณอย่างไรก็ไม่
ถือว่าเกินเลย
ท่านยังมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ส�ำนึกถึงบุญคุณอีกหรือ?
การส�ำนึกบุญคุณเป็นทางลัดสู่ความร่าเริงเบิกบาน
การส�ำนึกบุญคุณ  ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดมิใช่ใครอื่น  หากเป็นตัวท่าน
เอง
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ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมนครชุม ชมแสง สี เสียง
และลอยกระทงสาย
ก�ำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557
5 พ.ย. 2557
6.00 น. ออกเดินทางจาก มศว
12.00 น. อาหารกลางวัน ระหว่างทาง
15.00 น. ถึงที่พัก โรงแรมชากังราว ก�ำแพงเพชร
16.00 น. ออกเดินทางไปชม แสง สี เสียง ที่อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย
21.00 น. เดินทางกลับ
6 พ.ย. 2557
05.30 น. ร่วมเดินทางไปท�ำพิธพี ลียาทีต่ น้ แม่ขเี้ หล็ก ณ เมืองโบราณ
นครชุม (อ่านจดหมายข่าวเดือนมกราคม บอกเล่าเก้าสิบ : พิธีพลียา-กิน
แกงขี้เหล็ก-อาบน�้ำแร่ 2557 หน้า 12)
7.00 น. อาหารเช้า 
9.00 น. ร่วมพิธีเปิดงาน “แกงขี้เหล็ก ซื้อ และชิม อาหารต่าง ๆ
กับแกงขีเ้ หล็ก ทีเ่ ป็นยาสมุนไพรสุดยอดในวันเพ็ญเดือนสิบสอง และอาหาร
พื้นบ้านของชาวนครชุม
10.00 น. ออกเดินทางไปอาบน�้ำแร่ ที่บึงพระร่วง
อาบน�้ ำ แร่
ในห้องส่วนตัวห้องละ 4-6 คน  แล้วแต่ขนาด ใครไม่มีผ้าถุงมีให้เช่า 
12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน ย่านอร่อยตลาดนครชุม ตามแต่จะชอบ
http://seniorclub.swu.ac.th

29

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2557

เพราะอร่อยทุกร้าน.
13.30-16.00 น. ชมสถานที่ส�ำคัญของนครชุม ด้วยรถรางบริการ
พิเศษพร้อมมัคคุเทศก์ แวะซื้อของฝากนครชุม
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ร่วมงานลอยกระทงสาย
21.00 น. เดินทางกลับที่พัก
7 พ.ย. 2557
07.00 น. อาหารเช้า
07.30 น. ออกเดินทางสู่พิษณุโลก รถรางจะน�ำท่านออกจากวัด
ปลายทางกราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ถิ่นพระราชสมภพ  
“พระราชวังจันทน์” วัดนางพญา วัดราชบูรณะ ชมบริเวณดูตวั แม่ทพั เกรียง
ไกร เจ้าพระยาจักรี (รัชกาลที่1) ออกมาให้ อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่าดูตัว  
ซึง่ ปัจจุบนั สร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ เจ้าพระยาจักรี ไหว้ศาลพ่อปูด่ ำ�
ศาลหลักเมือง ตะแลงแกง โรงเรียนจ่าการบุญ-โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียน
ทีต่ งั้ ตามชือ่ ทหารช่างทีส่ ร้างเมืองในประวัตศิ าสตร์ ป้อมประตูเมือง คูเมือง
อาคารบ้านเรือน ถนนหนทางทุกหนทุกแห่งล้วนมีเรื่องราวและประวัติที่
น่าสนใจ
12.00 น. อิสระอาหารกลางวันย่านอร่อย ขนมจีบ ซาลาเปา ข้าว
ราดแกง  ก๋วยเตี๋ยว ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ตามสะดวก
13.30 น. เดินทางกลับ แวะท�ำธุระและซื้อของฝากตามรายทาง
20.00 น. ถึง มศว โดยสวัสดิภาพ
ราคา 4,500 บาท
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ข�ำขัน : นางฟ้าจ�ำแลง
อ. ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

6

รุง่ ฤดีแม้จะอายุเพียงสีส่ บิ ต้น ๆ แต่เธอหัวใจวายขณะชอปปิง้ โชคดีที่
มีคนพาไปโรงพยาบาลได้ทนั ท่วงที ขณะทีค่ ณ
ุ หมอก�ำลังฉีดยาเพือ่ ดูอาการ
รุ่งฤดีรู้สึกคลับๆ คลาๆ ว่าดวงวิญญาณก�ำลังจะออกจากร่างและได้พบกับ
พระอินทร์กลางทาง เธอจึงถามพระอินทร์ว่า 
“พระอินทร์เจ้าค่ะ ดิฉันอายุยังไม่ทันแก่ ท�ำไมท่านถึงรีบมาเอาชีวิต
ดิฉันไป”
พระอินทร์มองจ้องไปที่ดวงตาทั้งสองของเธอและตอบว่า  “จริงของ
เธอ เธอยังไม่ถึงเวลานะ อันที่จริงตามดวงชะตาเธอยังมีชีวิตเหลืออีกสี่สิบ
สามปีสองเดือนกับอีกแปดวัน ถ้าเธอไม่ทำ� กรรมใหม่ทไี่ ปขัดกับชะตาในช่วง
ที่เหลืออยู่นี้”
ทันทีที่รุ่งฤดีอาการดีขึ้นเธอจ�ำค�ำพูดของพระอินทร์ได้แม่นย�ำ เธอ
จึงตัดสินใจที่ขออยู่โรงพยาบาลต่อเพื่อท�ำศัลยกรรมตบแต่งใบหน้า  ดึงคิ้ว
แต่งคาง ดูดไขมันใต้หน้าท้อง เข้าสปาปรับทรวดทรงให้เปรียว เปลี่ยนสี
ผมให้ทนั สมัยให้ดสู าวและมีเสน่หไ์ ม่แพ้นางฟ้าจ�ำแลงทีค่ รูเอือ้ สุนทรสนาน
ขับร้อง เธอให้เหตุผลกับตัวเองว่าเธอขอใช้ชีวิตที่ยังเหลืออีกเกือบครึ่ง
ศตวรรษให้คุ้มค่าคุ้มเวลา ให้สาว ๆ อิจฉาในรูปโฉมใหม่ของเธอ
เมื่อได้ทุกอย่างตามสมใจปรารถนา  “นิวรุ่งฤดี” ลาและขอบคุณ
บรรดาคุณหมอและพยาบาลทีน่ อกจากได้ชว่ ยชีวติ เธอแล้วยังได้มอบความ
6  ข้าราชการบำ�นาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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งามด้วยศัลยกรรมสมัยใหม่เป็นของแถมกลับบ้าน ขณะทีเ่ ธอข้ามถนนหน้า
โรงพยาบาลปรากกฎว่ามีรถเบรคแตกวิง่ เข้าชนเธออย่างจังและเธอต้องเสีย
ชีวิตทันทีจากอุบัติเหตุ
อีกครัง้ ทีร่ งุ่ ฤดีได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระอินทร์ เธอไม่รอช้ากล่าวต่อว่า
ทันที
“ไหนท่านว่าดิฉนั จะอยูใ่ นโลกมนุษย์ได้อกี สีส่ บิ สามปีสองเดือนกับอีก
แปดวัน แล้วท�ำไมท่านไม่ผลักให้ดิฉันพ้นจากรถเบรคแตกคันนั้น”
พระอินทร์ยกพระหัตถ์ขยี้พระเนตรทั้งสองข้าง “นี่คุณรุ่งฤดีเหรอ  
ขอโทษเถอะ ขนาดเรามีตาทิพย์ ญาณทิพย์แล้วนะ เราจ�ำเธอไม่ได้จริง ๆ”

เรื่องเล่าจากไลน์

เพื่อนฝากมา ... คนแก่มากขึ้น ต้องรอบคอบมากขึ้น
เรื่องจริงนะ ... เมื่อวานไปซื้อข้าวมันไก่ 2 กล่อง พอกลับมา
บ้าน เปิดดูมีแต่ข้าวมัน ๆ ไม่มีไก่ซักชิ้น
ด้วยความโมโหและความหิวอย่างรุนแรง ก็เลยขี่มอไซค์ ไปด่า
คนขายที่ร้านพอไปถึงลูกค้าเต็มร้านเลย ด่าพ่อค้าไม่ยั้ง กะให้มันอาย
ขายหน้า พ่อค้ามันไม่เถียงฉันเลยนะแก ฉันก็ด่า ด่า ด่า คนมอง
เยอะมาก มันคงจะอายมาก มันเลยพูดขึ้นมาว่า “พี่เปิดกล่องกลับ
ด้าน”
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