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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8602-4111-6

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007
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เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557

  ๏  แสงเดือนฉายส่องหล้า  บางวัน

	 	 คืนค�่ำแรมแสงจันทร์		 	 จำกหล้ำ

	 	 รอยสรวลพระแม่ขวัญ	 	 ตรึงจิต		ยิ่งเอย

	 	 แม้ศศิลับฟ้ำ	 	 	 	 สว่ำงด้วยพระบำรมี

	 	 ๏		พระเมตตำอุ่นเอื้อ	 	 ชำวไทย

	 	 ไม่เลือกถิ่นใกล้ไกล	 	 	 สุดหล้ำ

	 	 ปวงรำษฎร์ซำบซึ้งใน		 	 ดวงจิต		ยิ่งนำ

	 	 ชื่นชอบกันทั่วหน้ำ	 	 	 เกียรติก้องสำกล

	 	 ๏		เชิญชำวไทยทั่วทั้ง	 	 ธรณี

	 	 น้อมจิตถวำยพระรำชินี	 	 เลิศหล้ำ

	 	 ตั้งจิตกอปรหน้ำที่	 	 	 สุจริต		ยิ่งเอย

	 	 ถวำยสดุดีถ้วนหน้ำ	 	 	 เฉกสร้อยผกำกรอง

	 	 ๏		ชำวไทยต่ำงรู้รัก		 	 สำมัคคี

	 	 อยู่ร่วมใฝ่ไมตรี		 	 	 สุขสร้ำง

	 	 ปรองดองต่อกันดี	 	 	 อบอุ่น		ใจเอย

	 	 เป็นเครื่องสักกำรอ้ำง		 	 ต่ำงสร้อยเพชรมณี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ

	 	 	 	 	 	 ข้ำพระพุทธเจ้ำ		ชมรมผู้สูงอำยุ	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นำยวิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์)
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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.
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สังคมในแวดวง มศว

  งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษานานาชาติ (ISET 

2014)

	 เมื่อวันที่	16	ก.ค.	2557	รศ.	ดร.	ณสรรค์	ผลโภค	ผู้อ�ำนวยกำร

ศูนย์วิทยำศำสตรศึกษำ	 มศว	 ในนำมนำยกสมำคมวิทยำศำสตรศึกษำ	

(ประเทศไทย)	 กล่ำวต้อนรับ	 ในงำนประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตรศึกษำ

นำนำชำติ	 (ISET	2014)	ณ	The	Metropole	Hotel	Phuket	จัดโดย	

มหำวทิยำลยัทกัษณิ	มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	มหำวทิยำลยัขอนแก่น	

และสมำคมวิทยำศำสตรศึกษำ	(ประเทศไทย)

  นักวิชาการเสนอ คสช.ปรับปรุงหรือยุบ สมศ.	ย�้ำตั้งสภำ

ปฏิรูปกำรศึกษำให้ทุกภำคส่วนเข้ำร่วมอย่ำงเต็มที่

	 วันที่	9	กรกฏำคม	2557	ที่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(มศว)	

ประสำนมิตร	 กลุ่มนักวิชำกำร	 นักกำรศึกษำ	 ภำคประชำสังคม	 ร่วม

กับกระทรวงศึกษำธิกำร	 (ศธ.)	 และภำคธุรกิจเอกชน	 จัดประชุมหำรือ

แนวทำงข้อเสนอปฏิบัติกำรศึกษำ(ระยะสั้นและระยะยำว)	เพื่อส่งมอบต่อ

หวัหน้ำฝ่ำยสงัคมจติวทิยำ	คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)	และคณะ

ท�ำงำนเตรยีมกำรปฏริปูเพือ่คนืควำมสุขให้คนในชำติ	โดย	ผศ.นพ.เฉลมิชัย 

บุญยะลีพรรณ	อธิกำรบดีมศว	กล่ำวว่ำ	ตนขอเสนอให้	คสช.	ท�ำเรื่องที่

ท�ำไดย้ำกในภำวะปกต	ิคอื	กำรปรบัปรงุกฎหมำย	ระเบยีบ	เพือ่วำงระบบ

และโครงสร้ำง	ให้กำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	เดินหน้ำต่อไปได้หลังจำกที่มีกำร

เลือกตั้ง	 หรือ	 มีรัฐบำลชุดปกติแล้ว	 เช่น	 จัดตั้งสภำหรือคณะกรรมกำร 

ปฎิรูปกำรศึกษำ	จัดตั้งหน่วยงำนหรือสถำบันวิจัยระบบกำรศึกษำ	จัดตั้ง 

กองทุนที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือกำรศึกษำ	 ปรับปรุงระเบียบให้มี
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กำรท�ำงำนรับใช้สังคมในชนบท	 ผลักดันพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

ของรัฐ	 ที่จะออกไปเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ	 และที่ส�ำคัญควร

พิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)เพรำะจำกกำรหำรือในกลุ่มที่ประชุมอธิกำรบดี

แห่งประเทศไทย(ทปอ.)	 กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฎ	 และมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล	ต่ำงเห็นตรงกันว่ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ	

สมศ.	เป็นกำรเพิม่ภำระงำนให้แก่สถำบนักำรศกึษำ	เป็นอุปสรรคและภำระ

ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมำก

	 ศ.ดร.กฤษณพงศ์	 กีรติกร	 อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ	 กล่ำวว่ำ	 ระบบกำรศึกษำของไทยสนใจแต่เรื่องวุฒิกำรศึกษำ

ไม่ได้ดูว่ำจะเอำควำมรู้อะไรไปท�ำงำน	ใช้เวลำยำวนำนในระบบกำรศึกษำ

ถึง	16	ปี	ก็ยังได้คนไม่มีคุณภำพ	ดังนั้น	โจทย์ใหญ่ของปฎิรูปกำรศึกษำ

ครั้งนี้	คือ	จะท�ำอย่ำงไรให้คน	เก่ง	มีคุณภำพ	ซึ่งทุกภำคส่วนต้องเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรจดักำรศกึษำ	พฒันำปรบัปรงุหลกัสตูรเพือ่เตรยีมคนออกไป

สู่ตลำดแรงงำนและยกระดับคนในวัยท�ำงำนให้มีคุณภำพดีขึ้น	รวมถึงควร

จะมีกำรพัฒนำกลุ่มคนผู้สูงอำยุที่มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ	 ให้ฝึกอำชีพ

และท�ำงำนได้

	 ดร.สุทธศรี	วงษ์สมำน	ปลัด	ศธ.	กล่ำวว่ำ	ศธ.จะรวบรวมข้อเสนอ

ที่ได้จำกกำรประชุมสรุปรวมกับแผนโรดแม็พของ	ศธ.	ก่อนน�ำเสนอ	คสช.

ทัง้นี้	ศธ.	อยำกใหท้กุภำคส่วนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรปฏริปูกำรศกึษำ	จงึ

จะจดัประชมุรบัฟังควำมคดิเหน็ในวันที1่9	กรกฎำคมนี	้เพือ่ให้ได้แนวทำง

ที่ชัดเจน	 และเป็นรูปธรรมในกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนปฎิรูปกำรศึกษำ 

ต่อไป



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 5

	 ด้ำน	รศ.ประภำภัทร	นิยม	อธิกำรบดีสถำบันอำศรมศิลป์	กล่ำวว่ำ	

แนวทำงในกำรปฎิรูปกำรศึกษำนั้น	ศธ.	และกลุ่มต่ำงๆ	ควรน�ำเสนอกำร

ปฏิรูปไปในทิศทำงเดียวกัน	ซึ่งเท่ำที่รวบรวมทิศทำงหลักๆ	ของกำรปฏิรูป

กำรศกึษำ	พบว่ำ	ส่วนใหญ่จะมุง่เน้นเรือ่งเร่งด่วน	คอื	กำรต้ังสภำปฎิรปูกำร

ศกึษำ	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรปฎริปูกำรศกึษำในระยะยำวเป็นไปตำมแผนที่

วำงไว้	นอกจำกนี้กำรปฏิรูปกำรศึกษำต้องให้โรงเรียน	ผู้บริหำร	ครูเข้ำมำ

มีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่	มิฉะนั้นต่อให้มีแผนมำกมำย	แต่ครู	ผู้บริหำร	ยังดู

ไม่ออกว่ำจะปฏิรูปอย่ำงไร	กำรปฎิรูปกำรศึกษำก็จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้

  มศว ร่วม สพป.สระแก้ว	 เผยแพร่ผลงำนโครงกำรบ้ำน 

นักวิทยำศำสตร์น้อย

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ได้สนองแนวพระรำชด�ำริของสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ในด้ำนกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำเล่ำเรียนและกำรเรียนรู้

ของเยำวชนไทยในหลำยด้ำนมำโดยตลอด	รวมทั้งกำรด�ำเนินกิจกรรมของ

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย	ซึ่งมี	อ.ดร.สมปรำรถนำ	วงศ์บุญหนัก 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม	 เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว	 กิจกรรมของโครงกำรบ้ำน 

นักวิทยำศำสตร์น้อยที่ผ่ำนมำทุกครั้งได้รับกำรตอบรับจำกคณะครูและ

นักเรียนในโรงเรียนต่ำงๆ	ทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัดจนเป็นที่น่ำพอใจ	

เพรำะเด็กนักเรียนเกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรและสิ่ง

ประดษิฐ์ด้ำนกำรวทิยำศำสตร์ทีน่่ำสนใจ	ท�ำให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่ว

กับโลกของวิทยำศำสตร์ของพวกเขำได้รับกำรส่งเสริม	 และน�ำไปสู่ควำม

เข้ำใจว่ำวิทยำศำสตร์เข้ำมำมีบทบำทควำมส�ำคัญกับชีวิตมนุษย์ได้อย่ำงไร
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บ้ำง	มศว	ของเรำมีคณะวิทยำศำสตร์ที่ผลิตบัณฑิตครูวิทยำศำสตร์ออกไป

รับใช้สังคมทั้งในพื้นที่ทุรกันดำรและถิ่นฐำนบ้ำนเกิดของนิสิตเอง	ซึ่งจะส่ง

ผลดีต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และสร้ำงแรงบันดำลใจให้

แก่นักเรียนตัวน้อยๆ	ด้วยเช่นเดียวกับกำรสร้ำงเสริมกิจกรรมของโครงกำร

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย	

	 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย	 ประเทศไทย	 โดยมูลนิธิสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ก�ำหนดให้ปีกำรศึกษำ	2556	

เป็นปีของกำรจัดงำน	วันนักวิทยำศำสตร์น้อย	(Little	Science	Day)	ใน

หวัข้อเรือ่ง	“สขุภำพ”	และมอบให้	มศว	ร่วมกบัจงัหวดัสระแก้ว	เป็นผูแ้ทน

จัดกจิกรรมหวัข้อเรือ่งสขุภำพ	สร้ำงเจตนคตทิีดี่ต่อวทิยำศำสตร์และกำรใช้

ในกิจกรรม	ในวันที่	25	มิถุนำยน	2557	โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์

น้อย	จังหวัดสระแก้ว	จึงด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว	ณ	ส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรประถมศึกษำสระแก้ว	 เขต	 1	 และ	 2	 ในกำรร่วมจัดกิจกรรม

ฐำนกำรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนร่วมปฏิบัติ	 จัดแสดงผลงำนโครงงำนบ้ำน 

นักวทิยำศำสตร์น้อย	ถอืเป็นกำรสร้ำงเครอืข่ำยและเผยแพร่ผลงำนโครงกำร

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยให้เป็นที่รู ้จักแพร่หลำยแก่ผู้สนใจทั่วไปอย่ำง 

ทั่วถึง
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ก�ำหนดกำรประชมุประจ�ำเดอืน 

ในวันพฤหัสบดีท่ี	 4	 กันยำยน	 2557	 และได้เชิญ	 รศ. วรรณี 

โสมประยูร สำธติกำรออกก�ำลังกำยด้วยกำรร�ำมวยเต้ำเต๋อซนิซใีนท่ำใหม่	

ณ	ห้องประชมุสภำ	1	สมำชกิท่ำนใดสนใจเข้ำร่วมประชุมสำมำรถแจ้งได้ที	่

เลขำนุกำรชมรมฯ	คุณนงลักษณ์	พจนำกรรักษ์	081-024-1116

 	ชมรมผู้สูงอำยุ	ฯ	ขอขอบคุณ	ผศ. เกษร เจริญรักษ์	ที่ได้กรุณำ

ติดต่อ	พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ	์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง	ๆ 	

ในกำรเข้ำชมกจิกรรมในฐำนทพัเรอืสตัหบี	ระหว่ำงวนัที	่21-23	กรกฎำคม	

รศ.	สุภำพร	สุกสีเหลือง	และ	ผศ.	ดร.	ไพบูลย์	อ่อนมั่ง	ที่ดูแลสมำชิกที่

ร่วมเดินทำงเป็นอย่ำงดี	สมำชิกร่วมเดินทำง	จ�ำนวน	30	คน	ต่ำงหรรษำ

ในกิจกรรมต่ำงๆ	กนัมำก	โดยเฉพำะทีเ่กำะแสมสำร	ลงเรอืดปูะกำรงั	ด�ำน�ำ้ 

นอนฟังเสยีงคลืน่ทีห่ำดลูกลม	และทำนอำหำรว่ำงทีห้่องรบัรองบนเรอืหลวง 

จักรีนฤเบศร	ประทับใจกับผู้กำรเรือ	นาวาเอกชัยยงค์ ขุนทา	ที่ได้ให้

ควำมอนเุครำะห์น�ำชมเรอืด้วยตนเอง	ตอบค�ำถำมและให้ควำมรูท้ีน่่ำสนใจ

ได้อย่ำงชัดเจน

	 อ.	บัณฑิต	แพนลิ้นฟ้ำ	มีควำมประทับใจในกำรท่องเที่ยวครั้งนี้มำก	

จึงได้พรรณนำไว้ว่ำ	:
	 หำดเตยงำมงำมยิ่งแดนสวรรค์	 ปำนเสกสรรธรรมชำติ	ณ	แห่งนี้

ทะเลใส	หำดทรำยสวย	ของดีดี	 	 ชุบชีวี	ให้สดชื่น	รื่นเริงใจ

	 “สัตหีบหรรษำ”	พำน�ำเที่ยว	 จึงลัดเลี้ยวผ่ำนเมืองชลโน่นเห็นไหม

“สูงอำยุ	มศว”	จัดพำไป	 	 	 รวมน�้ำใจ	พวกเรำ	ชำว	เทำ-แดง
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	 พักแรมคืน	“อ่ำวดงตำล”	เป็นคณะ	 เพือ่พบปะ	“กจิกรรม”		ช่วยเตมิแต่ง 

เรำร้องเล่นเต้นร�ำ	“เสียง	สี	แสง”	 	 เที่ยวหลำยแห่งรื่นเริงบันเทิงใจ

	 ครบสำมวันสองคืนแล้วลำกลับ	 	 คงได้รับ	ควำมพอใจ	ดีใช่ไหม?

รอพบกัน	จัดน�ำเที่ยว	“ครั้งต่อไป”	 	 เป็นทีใ่ด	“จดหมำยข่ำว”	เล่ำแจ้งเอย 

 	ขอแก้ไขนำมสกลุท่ีถกูต้อง	ของ	ผศ. ดาภรณ์ วรีสาร	ในจดหมำย

ข่ำว	ฉบับเดือนกรกฏำคม	หน้ำ	7	ขออภัยมำ	ณ	โอกำสนี้	

  คณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกที่เข้ำร่วมประชุม	

ได้ร่วมกันรวบรวมเงินในวันประชุมประจ�ำเดือน	เพื่อช่วยเหลือในกำรดูแล 

คณุลดัดาภรณ์ พพิฒัน์เขมากร	ซึง่ป่วยต้องใช้ระยะเวลำในกำรรกัษำตวั 

ค่อนข้ำงนำน	เป็นเงนิ	12,600	บำท	และชมรมฯร่วมสมทบอกี	1,000	บำท	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,600	บำท	คุณลัดดำภรณ์	(แตน)	เป็นผู้ช่วยเหลือ 

ท�ำงำนให้แก่ชมรมฯ	 มำอย่ำงเข้มแข็งเป็นเวลำนำน	 พวกเรำทุกคนขอให้

คุณลัดดำภรณ์อำกำรดีขึ้นเป็นล�ำดับ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ และสมาชกิ	ร่วมเป็นเจ้ำภำพ 

ทอดผ้ำป่ำสำมัคคีและถวำยเทียนพรรษำ	 ร่วมกับส�ำนักหอสมุดกลำง	

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	วัดวะภูแก้ว	ต�ำบลมะเกลือใหม่	อ�ำเภอ

สูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ	เมื่อวันพฤหัสที่	10	กรกฎำคม	2557	เป็น

เงิน	17,100	บำท	และชมรมฯ	บริจำคร่วมอีก	1,000	บำท	รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น	18,100	บำท	ขออนุโมทนำบุญร่วมกัน	สำธุ

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	 ร่วมท�ำบุญ	 วันสถำปนำก่อต้ังโรงเรียน	 62	

ปี	สำธิต	มศว	ประสำนมิตร	(ฝ่ำยมัธยม)	เมื่อวันที่	3	กรกฎำคม	2557	

ทอดผ้ำป่ำ	จ�ำนวน	1	กอง	600	บำท	ขออนุโมทนำบุญร่วมกัน	สำธุ

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	ก�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2557 

ดังนี้
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	 วันพฤหัสที่	2	ตุลำคม	2557	จัดงำนแสดงมุทิตำจิต	แด่อำจำรย์ผู้

มีอำยุ	84	ปี	ณ	ห้องแปดเหลี่ยม	อำคำรวิจัยและกำรศึกษำต่อเนื่อง	ดังมี

รำยชื่อต่อไปนี้	

		1.	ศ.	ดร.	ทรงศักดิ์		ศรีกำฬสินธุ์	 2.	ศ.	อำรี		สุทธิพันธุ์

		3.	รศ.	วัลลีย์		ภำษีผล		 	 	 4.	รศ.	สมศักดิ์		แสนสุข

		5.	รศ.	สุชำ		ณ	พัทลุง	 	 	 6.	ผศ.	สุวรรณ		มำลัย

		7.	ผศ.	จรินทร์		ประสงค์สม	 	 8.	ผศ.	ฉวีวรรณ		ปัญญำสุข

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

		11.	ผศ.	อนงค์		สินธุประมำ	 	 12.	อ.	รัตนำ		ศรีรัตน์

		13.	อ.	สมพร		ต่อประดิษฐ์

	 โดยมีก�ำหนดกำรดังนี้	

	 08.30	-	09.30	น.		 ลงทะเบียน	รับประทำนอำหำรว่ำง

	 09.30	-	09.50	น.		 ประธำนชมรมผูส้งูอำย	ุมศว	กล่ำวมทุติำจติ

แด่อำจำรย์อำวุโส	และ	ผศ.	สุพิน	ทองธำนี	อ่ำนค�ำประพันธ์แด่อำจำรย์

อำวุโส

	 09.50	-	10.00	น.		 ประธำนมอบของทีร่ะลกึ	แด่อำจำรย์อำวโุส	

	 10.00	-	10.30	น.		 กำรแสดงของคณะกรรมกำรชมรมฯ

	 10.30	-	11.30	น.		 อำจำรย์อำวุโสเล่ำประสบกำรณ์

	 11.30	-	13.30	น.		 รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันและ

สันทนำกำร

	 ขอเรียนเชิญสมำชิกและผู้สนใจ	 เข้ำร่วมกิจกรรม	 ค่ำลงทะเบียน	

คนละ	100	บำท

	 พฤหัสบดีท่ี	 9	 ตุลำคม	 2557	 ก�ำหนดจัดงำนรับน้องใหม่ 
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วัยเกษียณฯ ในวัน	ณ	ห้องประชุม	 ชั้น	 2	 อำคำรวิจัยและกำรศึกษำ 

ต่อเนื่อง	ระหว่ำงเวลำ	09.00	-	13.30	น.	มีก�ำหนดกำรดังนี้

	 08.00	-	09.00	น.		 ลงทะเบียน	(หน้ำห้องประชุมชั้น	2)	และ

รับประทำนอำหำรว่ำง

	 09.00	-	11.30	น.		 กำรบรรยำยพิเศษ

	 11.30	-	13.30	น.		 รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน	(ชั้น	1)

ค่ำลงทะเบียน	คนละ	100	บำท

 	วันที่	5-7	พฤศจิกำยน	2557	:	ทัศนศึกษาสัมผัสวัฒนธรรม 

นครชุม	ชมแสง	ส	ีเสยีงและลอยกระทงสำย	จงัหวดัก�ำแพงเพชร	สโุขทยั	

และพิษณุโลก	รำคำ	4,500	บำท	(ยังมีที่นั่งเหลืออีกประมำณ	15	ที่นั่ง)	

สนใจโปรดติดต่อ	รศ.	สุุภำพร	สุกสีเหลือง	08-9447-8247

  คณุแม่ชลัย สหธรรมปกรณ์	มำรดำของ	อ.	อญัชล	ีสตุธรรม	ถงึ 

แก่กรรม	ตัง้ศพบ�ำเพญ็กศุล	ระหว่ำงวันที	่11-16	กรกฎำคม	2557	ณ	วดั

อ้อมน้อย	จงัหวดัสมทุรสำคร	ท�ำกำรฌำปนกจิศพ	เมือ่วนัที	่17	กรกฎำคม	

เวลำ	16.00	น.	ชมรมผู้สูงอำยุฯ	ขอแสดงควำมเสียใจมำ	ณ	โอกำสนี้

  อ. ปาน พึ่งสุจริต	ถึงแก่กรรม	ตั้งสวดพระอภิธรรม	ณ	วัด

โสมนัสฯ	ระหว่ำงวันที่	10	-18	กรกฎำคม	2557	และ	ฌำปนกิจในวัน

ที่	19	กรกฎำคม	2557	เวลำ	17.00	น.	ชมรมผู้สูงอำยุฯ	ขอแสดงควำม

เสียใจ	มำ	ณ	โอกำสนี้

  ผศ. สมนกึ ค�าอไุร	ถงึแก่กรรม	ตัง้ศพสวดพระอภิธรรม	ระหว่ำง

วันที่	17-19	กรกฎำคม	2557	ณ	วัดพระศรีมหำธำตุ	และ	ฌำปนกิจ

ในวันที่	20	กรกฎำคม	2557	เวลำ	13.00	น.	ชมรมผู้สูงอำยุฯ	ขอแสดง

ควำมเสียใจ	มำ	ณ	โอกำสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 1.	รศ.	เย็นใจ		สมวิเชียร	(บริจำค	เม.ย.)	 	 1,000	บำท

	 2.	ผศ.	ลัดดำ		เหมทำนนท์		 	 	 	 1,000	บำท

	 3.	อ.	ดุษฎี		สินเดิมสุข	 		 	 	 	 2,000	บำท

	 4.	อ.	สุจิตรำ		นิลสุวรรณโฆษิต	 	 	 1,000	บำท

	 5.	ผศ.	ดร.	สุดำ		ทัพสุวรรณ	 	 	 	 1,000	บำท

	 6.	อ.	ดร.	พรรณี		บุญประกอบ	 	 	 1,000	บำท

	 7.	รศ.	ดร.	อัมพร		สุขเกษม			 	 	 1,000	บำท

	 8.	อ.	นงนวล		พงษ์ไพบูลย์		 	 	 	 1,000	บำท

	 9.	รศ.	โมรี		ชื่นส�ำรำญ			 	 	 	 1,000	บำท

	 10.	ผศ.	มยุรี			กุลแพทย์		 	 	 	 1,000	บำท

	 11.	อ.	เกษม		สุนันทเกษม	 	 	 	 1,000	บำท

	 12.	อ.	วรรณำ		วิไลรัตน์		 	 	 	 1,000	บำท

	 13.	ศ.	ดร.	สุภำลักษณ์		ปรัชชญำสิทธิกุล	 	 1,000	บำท

	 14.	ผศ.	วิไลลักษณ์		พงษ์โสภำ	 	 	 1,000	บำท

	 15.	รศ.	ประสงค์		รำยณสุข	 	 	 	 1,000	บำท

	 16.	รศ.	ดวงพันธ์		หรรษำ	 	 	 	 1,000	บำท

	 17.	อ.	วิภำรัตน์		จินนิกร		 	 	 	 1,000	บำท

	 18.	อ.	นวลศรี		วิทยำนันท์	 	 	 	 1,000	บำท

	 19.	รศ.	ดร.	ลำวัลย์		พลกล้ำ		 	 	 2,000	บำท

	 20.	รศ.	วรรณี		ชำลี	 		 	 	 	 2,000	บำท

	 21.	รศ.	ดนัย		ไชยโยธำ			 	 	 	 1,000	บำท

	 22.	คุณสมภัทร์		เสนะวงศ์	 	 	 	 500	บำท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนสิงหาคม

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

1.	อ.	นวลศรี		วิทยำนันท์		 	 	 2.	ผศ.	เสริมศักดิ์		สุรวัลลภ

3.	ผศ.	สมเกียรติ		อักษรถึง	 	 	 4.	รศ.	อังคณำ		สำยยศ

5.	คุณระยอง		ตันสกุล				 	 	 6.	รศ.	ประเทือง		มหำรักขกะ

7.	คุณพัฒนำ		สงวนกล�่ำจิตต์	 	 	 8.	รศ.	โมรี		ชื่นส�ำรำญ

9.	อ.	ปรียำ		พินธุพันธ์	 	 	 	 10.	อ.	อัมพร		เอ็งสุโสภณ

11.	รศ.	ดร.ลำวัลย์		พลกล้ำ	 	 	 12.	รศ.	สุภำ		ปำนเจริญ

13.	คุณกุลวรำ		สิงหะพันธ์	 	 	 14.	รศ.	หวน		พินธุพันธ์

15.	อ.	อภิชัย		บวรกิติวงศ์	 	 	 16.	ผศ.	ประไพ		สังข์ทอง

17.	ผศ.	อำรีพันธ์		ภมะรำภำ	 	 	 18.	รศ.	เริงลักษณ์		โรจนพันธ์

19.	ผศ.	ยุวำ		แตงเที่ยง	 	 	 	 20.	ดร.	สุรพล		วัฒนวิกย์กิจ

21.	รศ.	ดร.	กำญจนำ		อินทรสุนำนนท์		 22.	อ.	เมธินี		ตั้งตรงไพโรจน์

23.	รศ.	ว่ำที่	ร.ต.	สุรชำติ		ทินำนนท์	 	 24.	รศ.	นันทนำ		สิงหชำญ

25.	อ.	จันทร์ทิพย์		ลิ่มทอง	 	 	 26.	อ.	ชลลดำ		จรรยำวิจักษณ์

27.	ผศ.	ยุวดี		เฑียรฆประสิทธิ์		 	 28.	อ.	กนกวรรณ		เสงี่ยมสิน

29.	รศ.	วิภำวี		ไชยยงค์	 	 	 	 30.	คุณเพลินจันทร์		จรูญวิทย์
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31.	อ.	มณฑำทิพย์		พัวพำณิชย์		 	 32.	อ.	อุรุพีร์		ปัญจะ

33.	ผศ.	พิมพวรรณ		ณ	พัทลุง		 	 34.	ผศ.	ส�ำรวล		รัตนำจำรย์

35.	รศ.	ดร.	ประเสริฐ		ศรีไพโรจน์	 	 36.	คุณประภำศรี		บุนนำค

37.	รศ.	เวธนี		กรีทอง	 	 	 	 38.	อ.	สันติ		เรืองมณีไพฑูรย์

39.	ผศ.	สมศักดิ์		วิจิตร	 	 	 	 40.	อ.	เกษมศรี		วงศ์เลิศวิทย์

41.	คุณบุญสม		เล้ำพูนพิทยะ	 	 	 42.	ผศ.	นิรมล		แจ่มจ�ำรัส

43.	คุณสุภัทรำ		โสหะกะพันธ์	 	 	 44.	อ.	เชำวนี		ทรรพสุทธิ

45.	ศ.	ดร.	เสริมศักดิ์		วิศำลำภรณ์	 	

รายชื่อสมาชิกใหม่

	 1.	คุณสมภัทร์		เสนะวงศ์					2.	อำจำรย์เติมสุข		พงษ์ตน

ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

 	เนื่องในวันแม่แห่งชำติ	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ำกัด	

อนุญำตให้สมำชิกทุกคน	ซื้อหุ้นได้คนละไม่เกิน	100,000	บำท

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	-	29	สิงหำคม	2557

 	ฝำกเงิน	200,000	บำท	1	ปี	ดอกเบี้ย	3.2%

 	ฝำกเงิน	100,000	บำท	3	เดือน	ดอกเบี้ย	2.5%
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บอกเล่าเก้าสิบ : อาบน�้าฝักบัวเป็นตัวอันตราย 1

	 นักวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยโคโลรำโดของสหรัฐฯ	 ร้องโวยวำย

บอกให้รู้ว่ำ	 กำรอำบน�้ำด้วยฝักบัว	 เป็นกำรหำเรื่องเอำโรคมำใส่ตัวแท้ๆ	

เพรำะพอเปิดน�้ำ	 เชื้อโรคท่ีซ่องสุมในฝักบัวก็จะแห่ตำมมำกับน�้ำ	 รำดใส่

เต็มใบหน้ำ

	 วำรสำรกำรแพทย์ของอเมรกิำ	รำยงำนผลกำรค้นพบว่ำ	พวกมันเป็น

สำเหตุที่ท�ำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในปอดในช่วง	2-3	ปีมำนี้กันมำกขึ้น	

เนื่องจำกคนเหล่ำนี้จะอำบน�้ำฝักบัวกันมำก

	 น�้ำที่พุ่งกระจำยออกจำกหัวฝักบัว	 จะแตกตัวเป็นละอองน�้ำ	 ซึ่งจะ

หำยใจสูดเข้ำไปถึงส่วนลึกท่ีสุดของปอดได้ง่ำยๆ	 ศำสตรำจำรย์นอร์แมน	

เปซ	 นักวิจัยเอกกล่ำวว่ำ	 “หำกเรำเงยหน้ำขึ้นรับน�้ำที่ออกมำใหม่ๆ	 ก็

หมำยควำมว่ำ	 เรำจะต้องตำกหน้ำรับกับเชื้อโรคอย่ำงมำกมำย	 ซึ่งนับว่ำ

เสี่ยงอันตรำยมำก	แม้กับคนปกติอำจจะไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนอะไรนัก	แต่

กับผู้หญิงมีครรภ์	ผู้สูงอำยุ	หรือผู้ที่เป็นโรคอื่นอยู่แล้ว	จะยิ่งล่อแหลมกับ

กำรติดเชื้อหนัก”.

 1  ไทยรัฐ.		วันที่	11	กรกฎำคม	2557	หน้ำ	7.		
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บุหรี่ไฟฟ้า 2

	 กระทรวงสำธำรณสุข	สั่งห้ำมน�ำเข้ำ	บุหรี่ไฟฟ้ำ	ชี้อันตรำยสูง	สั่ง

สกัดกั้นกำรน�ำเข้ำบุหรี่ไฟฟ้ำ	เสี่ยงหัวใจวำย	ประสำนงำนศุลกำกรคุมเข้ม

ตำมด่ำนชำยแดน	ฝ่ำฝืนมีโทษติดคุก

	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 สั่งส�ำนักงำนสำธำรณสุข

แนวชำยแดนสกัดกำรน�ำเข้ำบุหรี่ไฟฟ้ำ	 ชี้เป็นภัยอันตรำยเนื่องจำกมี

นโิคตนิซ่ึงเป็นสำรเสพตดิทีม่ฤีทธิส์งูเท่ำเฮโรอนีและโคเคน	เสีย่งหวัใจวำย 

สูงกว่ำคนท่ัวไป	 3	 เท่ำ	 ชี้ผู้ลักลอบน�ำเข้ำมีควำมผิดตำมกฎหมำย	 3	

ฉบับ	มีโทษจ�ำคุก	5-10	ปี	และปรับหลำยหมื่นบำท	พร้อมประสำนงำน 

กรมศุลกำกรคุมเข้มด่ำนชำยแดนทัว่ประเทศ	หำกพบกำรลกัลอบ	ด�ำเนนิกำร 

ตำมกฎหมำยทันที	

	 จำกกรณีที่มีวัยรุ ่นที่จังหวัดเชียงรำย	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน

มธัยมศึกษำบำงกลุม่น�ำบหุรีไ่ฟฟ้ำมำสบู	เป็นทีแ่พร่หลำยในกลุม่วยัรุน่	โดย

เด็กสั่งซื้อมำจำกอินเทอร์เน็ตในรำคำมวนละ	2,500	บำท	ขำยเป็นชุด	มี

บุหรี่	1	ตัว	และน�้ำยำที่ระบุนิโคตินสกัด	1	ขวด	และมีหลำยกลิ่น	เช่น

กลิ่นวำนิลลำ	กลิ่นช็อคโกแล็ต	กลิ่นมินต์	กลิ่นผลไม้รวม	พร้อมกล่องสำย

ชำร์จแบตเตอรี่	 โดยก่อนสูบบุหรี่จะต้องชำร์จแบตฯให้เต็ม	 น�ำตัวบุหรี่มำ

ถอด	แล้วหยดน�้ำยำนิโคตินเข้ำไป	2-3	หยด	จำกนั้นน�ำบุหรี่มำประกอบ	

เวลำสูบจะมีไฟคล้ำยกำรจุดบุหรี่จริงๆ	 ปลำยบุหรี่มีสีทั้งแดง	 ส้ม	 น�้ำเงิน	

แต่ไม่มีควำมร้อน	เมื่อสูบจะมีควันออกมำจำกก้นกรองจริงๆ	มีกลิ่นหอม	

	 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำววันนี้	 นำงพรรณสิริ	 กุลนำถศิริ	 รัฐมนตรี

ช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 กล่ำวว่ำ	 บุหรี่ไฟฟ้ำหรืออี	 ซิกำแร็ต	

 2  http://www.thailandquitline.or.th/news.php?id=56 สืบค้น 28 ก.ค. 57  
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(E	 cigarette)	 นี้	 เป็นสินค้ำเลียนแบบบุหรี่	 ที่ผู้จ�ำหน่ำยโฆษณำว่ำเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่	แต่พบว่ำปริมำณนิโคติน	(Nicotine)	สูงกว่ำ

บุหรี่ทั่วไปหลำยเท่ำ	นับเป็นภัยตัวใหม่	จึงมีผลเสียต่อผู้ที่สูบ	หำกสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์	1	มวนจะเท่ำกับสูบบุหรี่ทั่วไปถึง	15	มวน	แม้ว่ำตัวน�้ำยำ

นิโคตินจะมีกำรปรุงแต่งกลิ่นให้หอมเช่นกล่ินช็อคโกแล็ต	 กลิ่นผลไม้รวม

ก็ตำม	 แต่พิษภัยยังคงมีเหมือนเดิม	 หำกน�ำไปใช้โดยปรำศจำกกำรดูแล

ของแพทย์	จะเป็นอนัตรำยต่อหวัใจและหลอดเลอืดได้	หลำยประเทศได้สัง่

ห้ำมกำรใช้สนิค้ำนีแ้ล้ว	เช่น	รฐัวคิตอเรยีของออสเตรเลยี	บรำซลิ	อิสรำเอล	

จอร์แดน	ตรุก	ีเนือ่งจำกบหุรีไ่ฟฟ้ำดงักล่ำวยงัไม่มีผลกำรวจิยัรองรบัว่ำช่วย

เลิกบุหรี่ได้จริง	

	 กระทรวงสำธำรณสขุ	ได้มมีำตรกำรห้ำมน�ำบุหรีไ่ฟฟ้ำเข้ำมำจ�ำหน่ำย

ในประเทศ	โดยใช้กฎหมำย	3	ฉบับ	ดังนี้

 ฉบับที่ 1	 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ	 พ.ศ.2535	

มำตรำ	10	เรื่องห้ำมผลิต	น�ำเข้ำ	เพื่อขำยหรือเพื่อจ่ำยแจกเป็นกำรทั่วไป	

หรอืโฆษณำสนิค้ำอ่ืนใด	ทีม่รีปูลักษณะทีท่�ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นสิง่เลยีนแบบ

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ	ประเภทบุหรี่ซิกำร์แรต	หรือบุหรี่ซิกำร์	มีโทษปรับไม่เกิน	

20,000	บำท	

 ฉบับที่ 2	พระรำชบัญญัติยำ	พ.ศ.	2510	มำตรำ	12	ห้ำมมิให้ผู้

ใดผลติ	ขำยหรอืน�ำ	หรอืสัง่เข้ำมำในรำชอำณำจักร	ซึง่ยำแผนปัจจุบัน	เว้น

แต่ได้รับอนุญำต	ฝ่ำฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน	5	ปีและปรับไม่เกิน	10,000	

บำท	และมำตรำ	72	ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิตขำย	หรือน�ำเข้ำ	หรือสั่งน�ำเข้ำยำ

ที่มิได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยำ	มำในรำชอำณำจักร	ฝ่ำฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน	

5	ปีและปรับไม่เกิน	20,000	บำท	
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 ฉบับที่ 3	ได้แก่พระรำชบัญญัติศุลกำกร	พ.ศ.2469	มำตรำ	27	

ผู้ใดน�ำหรือพำของท่ียังมิได้เสียค่ำภำษีหรือของต้องจ�ำกัดหรือของต้องห้ำม	

หรอืทีย่งัมไิด้ผ่ำนศลุกำกรโดยถกูต้องเข้ำมำในรำชอำณำจกัรสยำม	ควำมผดิ 

ครั้งหนึ่งจะมีโทษปรับเป็นเงิน	 4	 เท่ำของรำคำของ	 ซึ่งได้รวมค่ำอำกร

ขำเข้ำด้วยแล้ว	หรือจ�ำคุกไม่เกิน	10	ปี	หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ	ซึ่งกระทรวง

สำธำรณสขุจะท�ำหนังสือถงึกรมศลุกำกร	เพือ่ให้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบบหุรี่

ไฟฟ้ำ	ตำมด่ำนชำยแดนทั่วประเทศ	

	 นำงพรรณสิริกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	 กำรปล่อยให้มีกำรใช้บุหรี่ไฟฟ้ำ	 จะ

เกิดผลเสียหลำยประกำร	คือ	1)	ท�ำให้เด็ก	เยำวชน	และประชำชนสูบ

บุหรี่มำกขึ้น	 เพรำะเข้ำใจผิดว่ำเป็นบุหรี่ที่ปลอดภัยต่อสุขภำพ	2)	ท�ำให้

ผู้ท่ีเลิกสูบบุหรี่แล้วหันมำสูบมำกขึ้น	 เน่ืองจำกกลิ่นไม่เหม็นรบกวนผู้อื่น	

และเป็นผลจำกกำรติดนิโคตินอย่ำงแรง	3)	สำรนิโคตินเป็นสำรเสพติดที่

มีฤทธิ์เสพติดสูง	เท่ำกับเฮโรอีนและโคเคน	เป็นสำเหตุท�ำให้เกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือด	และ	4)	บุหรี่ไฟฟ้ำท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมปริมำณสำร

นิโคตินได้	 แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ทำงกำรแพทย์อื่นๆ	 เช่น	

แผ่นแปะและหมำกฝรั่งนิโคติน	ที่มีปริมำณนิโคตินแน่นอน	และใช้ภำยใต้

กำรดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ	

	 ด้ำนนำยแพทย์ชูฤทธิ์	 เต็งไตรสรณ์	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

ควบคุมบริโภคยำสูบ	 กรมควบคุมโรค	 กล่ำวว่ำ	 บุหรี่ไฟฟ้ำนี้	 กระทรวง

สำธำรณสุขได้จับตำมำตั้งแต่ปี	 2551	 โดยบริษัทผลิตบุหรี่แห่งหนึ่งได้

ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์	 ท่ีไม่มีใบยำสูบแต่มีสำรนิโคตินและสำรเคมีโพร

ไพลีนไกลคอลที่มีลักษณะคล้ำยควันบุหรี่	โดยจะบรรจุในรูปแท่ง	ควบคุม

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนำดจิ๋ว	และเทคโนโลยีอะตอม	โดยใช้แบตเตอรี่
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ส�ำหรับอัดไฟไว้ในเครื่องเพื่อใช้งำนเมื่อเจ้ำของต้องกำรสูบ	

	 โดยบุหรี่ดังกล่ำวได้แพร่หลำยไปท่ัวโลกแล้ว	 และเตรียมน�ำเข้ำมำ

จ�ำหน่ำยในประเทศไทย	 จำกข้อมูลของบุหรี่ดังกล่ำวระบุว่ำบรรจุนิโคติน

แท่งละ	18	มิลลิกรัม	ขณะที่บุหรี่ทั่วไป	1	มวนจะมีนิโคติน	1.2	มิลลิกรัม	

ซ่ึงนิโคตินเป็นสำรเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่ำเฮโรอีนและโคเคน	 กำรสูดสำร

นิโคตนิแต่ละครัง้	ร่ำงกำยจะได้รบันิโคตนิประมำณ	50	ไมโครกรมั	ซึง่สำร

น้ีมพิีษร้ำยแรงต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด	ในขณะสบูบหุรีร่ะดบันโิคติน

ในเลือดจะเพิ่มสูงถึง	25-50	นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร	เสี่ยงต่อโรคหัวใจขำด

เลือดเพิ่มมำกขึ้นถึง	3	เท่ำตัวทั้งผู้ชำยและผู้หญิง	
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แอปเปิ้ล APPLE 3

	 เป็นผลไม้ยอดนิยมชนิดหนึ่งของโลก	ต้นแอปเปิ้ลสูงประมำณ	5-12	

เมตร	ผลมีเปลือกสีแดง	ชมพู	เขียว	และเหลืองตำมสำยพันธุ์	เนื้อในเป็น

เนื้อทรำยละเอียดสีขำวนวล

	 คุณค่ำโภชนำกำร	 เมื่อกินโดยไม่ปอกเปลือก	 จะมีพลังงำน	 80	

แคลอรี	วิตำมินบี	6	เท่ำกับ	0.1	มิลลิกรัม	วิตำมินซี	7.9	มิลลิกรัม	เหล็ก	

0.2	มิลลิกรัม	ทองแดง	0.1	มิลลิกรัม	และโพแทสเซียม	158.7	มิลลิกรัม 

หำกปอกเปลือกปริมำณสำรส�ำคัญต่ำงๆ	ก็จะลดลงไปจำกที่กล่ำวไว้

	 แอปเป้ิลมสีำรส�ำคญัคอื	เบตำแคโรทนี	วติำมนิซ	ีและเส้นใยไฟเบอร์

ชนิดละลำยน�้ำได้	 คือ	 เพคติน	 มีกรด	 2	 ชนิด	 คือ	 กรดมำลิคและกรด

ทำร์ทำริก	 ช่วยในกำรย่อยอำหำรจ�ำพวกโปรตีนและไขมัน	 นอกจำกนั้น

ยังมีกำรกล่ำวถึงสรรพคุณ	 บ�ำรุงหัวใจ	 ลดคลอเลสเตอรอล	 ลดควำมดัน	

ควบคมุปรมิำณน�ำ้ตำลในเลอืด	กระตุน้กำรท�ำงำนของสำรต้ำนอนมูุลอิสระ	 

และฆ่ำเชื้อไวรัส

	 บทควำมในวำรสำรกำรแพทย์สหรัฐอเมริกำ	 พ.ศ.	 2470	 ยกให้

แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เหมำะส�ำหรับผู้ป่วยภำวะเลือดเป็นกรด	 ไขข้อรูมำติก	

เกำต์	ดีซ่ำน	และอื่นๆ

	 แอปเปิ้ลยังช่วยควบคุมน�้ำหนัก	 เพรำะมีแป้งและน�้ำตำลถึง	 75%	 

ซึง่เป็นน�ำ้ตำลโมเลกลุเดีย่วทีร่่ำงกำยดดูซมึและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในเวลำ

ไม่เกนิ	10	นำท	ีดงันัน้ควำมอยำกอำหำรจงึลดลง	ทัง้ท�ำให้ไม่รูส้กึหงดุหงดิ

และอ่อนเพลยีระหว่ำงรอเวลำอำหำรมือ้ใหญ่	แต่แอปเป้ิลผลสดๆ	เท่ำนัน้ทีมี่

 3  http://applesall.blogspot.com/แอปเปิ้ล สืบค้น 28 ก.ค. 57  
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สรรพคณุนี	้กำรดืม่น�ำ้แอปเป้ิลไม่ท�ำให้หำยหวิ	แต่จะท�ำให้น�ำ้หนกัเพิม่ด้วย 

กนิแอปเป้ิลวนัละ	2-3	ผลชว่ยลดปรมิำณคลอเลสเตอรอลในเส้นเลอืด	แต่

จะได้ผลมำกหรอืน้อยขึน้อยูก่บัแต่ละบคุคล	แอปเป้ิลลดคลอเลสเตอรอลใน

ผู้หญิงได้ดีกว่ำผู้ชำย

	 คณะวิจัยมหำวิทยำลัยพอลซำบำทิเอร์	เมืองตูลูส	ฝรั่งเศส	ทดลอง

ในอำสำสมัครวัยกลำงคนทั้งผู้หญิงและผู้ชำย	 30	 คน	 โดยให้กินอำหำร

เหมือนเดิมทุกประกำร	แต่กินแอปเปิ้ลด้วยวันละ	3	ผล	ทุกวัน	เป็นเวลำ	

1	เดอืน	พบว่ำอำสำสมคัร	24	คน	มปีรมิำณคลอเลสเตอรอลในเลอืดลดลง 

บำงคนลดมำกกว่ำ	10%	และเมือ่กรดในทำงเดนิอำหำรย่อยสลำยไขมนัแยก

คลอเลสเตอรอลออกมำแล้ว	เพคตนิจะคอยดกัจับคลอเลสเตอรอลเหล่ำนัน้ 

น�ำไปทิ้งก่อนจะถูกดูดกลับเข้ำสู่ร่ำงกำย	 เป็นกำรขจัดคลอเรสเตอรอล 

ออกไป

	 แอปเป้ิลเป็นผลไม้ทีเ่หมำะกบัผูป่้วยเบำหวำน	และผูต้้องกำรควบคมุ

น�้ำตำลในเลือด	ปกติเมื่อกินอำหำรเข้ำไป	อำหำรแต่ละชนิดจะย่อยสลำย

และดดูซมึผ่ำนผนงักระเพำะล�ำไส้เข้ำสูก่ระแสเลอืด	ระดบัน�ำ้ตำลในกระแส

เลือดจะเพิ่มช้ำหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอำหำรนั้น	เช่น	ถ้ำกินน�้ำผึ้ง	

น�้ำตำลในเลือดจะขึ้นฮวบฮำบทันที	 แต่ส�ำหรับแอปเปิ้ล	 ถึงจะมีน�้ำตำล

ธรรมชำติในเนื้อแอปเปิ้ลมำก	 แต่ท�ำให้น�้ำตำลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่ำงช้ำๆ	

เท่ำนั้น	 และยังพบว่ำคนที่กินอำหำรที่มีไฟเบอร์มำกๆ	 มีโอกำสเกิดเบำ

หวำนต�่ำกว่ำคนที่กินน้อย	และส�ำหรับคนที่เป็นเบำหวำนอยู่แล้ว	ไฟเบอร์

จะช่วยลดระดับน�้ำตำลในเลือดด้วย	 แอปเปิ้ลมีไฟเบอร์ชนิดละลำยน�้ำสูง

มำก	มำท�ำควำมรู้จักกับประโยชน์ของแอปเปิ้ล	โดยแบ่งตำมสีดังนี้

	 1.	 แอปเปิ้ลแดง	 มีจุดเด่นที่ดีต่อสุขภำพคือมีสำรแอนตี้ออกซิแดนต์
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มำกที่สุด	และยังมีอิลำสตินและคอลลำเจนที่ดีต่อสุขภำพผิวด้วย

	 2.	แอปเปิ้ลสีชมพู	มีสำรฟิโนลิกมำกที่สุดในบรรดำแอปเปิ้ลด้วยกัน	

ซึ่งสำรนี้ช่วยยับยั้งกำรเกิดฝ้ำและชะลอควำมแก่	 นอกจำกนั้นยังมีฟลำโว

นอยด์ที่ช่วยเพิ่มกำรดูดซึมวิตำมินซี	ท�ำให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรง	ลด

กำรอักเสบ	ลดไข้	รวมทั้งช่วยป้องกันเลือดออกตำมไรฟันได้อีกด้วย

	 3.	แอปเปิ้ลสีเขียว	มีรสเปรี้ยวอมหวำน	ช่วยในเรื่องกำรควบคุมน�้ำ

หนักได้ดี	 เพรำะกำรกินแอปเปิ้ลสีเขียวนอกจำกจะได้รับน�้ำตำลน้อยแล้ว	

ยังมีอิลำสตินและคอลลำเจนที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี

	 4.	 แอปเปิ้ลสีเหลือง	 มีประโยชน์ต่ำงจำกสีอื่นๆ	 โดยมีสำรเควอร์ซิ

ตินที่ช่วยลดควำมเสี่ยง	ต่อกำรเกิดโรคมะเร็ง	โรคหลอดเลือดหัวใจ	และ

ต้อกระจก
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ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

นพ. จักรแก้ว กัลยาณมิตร  
4

	 “อย่ำกลัวว่ำควำมทุกข์นั้นจะมีตลอดไป...อย่ำคิดว่ำไม่มีทำงแก้ไข...

หนทำงที่เร็วที่สุดคือ	เปลี่ยนอำรมณ์...”	

	 เมื่อเรำเกิดมำย่อมได้รับทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปอยู่แล้ว	 แต่เมื่อ

ทุกข์ที่สุดเรำควรจะท�ำอย่ำงไร	 ปัจจุบันเรำได้ยินข่ำวเรื่องกำรฆ่ำตัวตำย

บ่อยมำก	 ในชีวิตของควำมเป็นหมอ	 ก็เจอคนที่ฆ่ำตัวตำยบ่อยมำก	ทั้งที่

ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จ	หมอได้พูดได้คุยกับคนเหล่ำนี้มำกมำย	ค�ำถำมที่น่ำรู้

ก็คือ	กำรฆ่ำตัวตำยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	ควรกระท�ำหรือไม่	และเรำควรจะท�ำ

อย่ำงไรดี	

	 บทควำมนีจ้ะไม่สนใจว่ำกำรกระท�ำอย่ำงนัน้จะมีผลในอนำคตอย่ำงไร	

ท�ำลำยตนเองจะบำปมำกแค่ไหน	 ต้องเกิดมำฆ่ำตัวตำยใช้กรรมอีก	 500	

ชำติจริงหรือ	 เพรำะถ้ำบอกไป	 ต้องใช้ควำมเชื่อและศรัทธำในตัวศำสนำ

มำพูดคุยกนั	แต่ต้องกำรจะบอกว่ำ	กำรท�ำลำยตนเอง	เป็นสิง่ทีน่่ำเสยีดำย

นัก	 เสียดำยโอกำสที่จะได้รับสิ่งที่ดีอีกมำกที่จะตำมมำ	และเสียดำยแทน

ญำติมิตรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับผลกระทบกำยและใจตลอดไป	

	 ในเรื่องควำมทุกข์ที่สุดนี้	 ธรรมะในพระพุทธศำสนำสอนให้เรำแก้

เรื่องนี้ได้ทันที	ด้วยควำมเข้ำใจ	ด้วยควำมรู้ที่เรำไตร่ตรองเองได้	และด้วย

ประสบกำรณ์ในอดีตของเรำทุกคน	 ในกำลำมสูตรพระพุทธเจ้ำทรงสอน 

ไม่ให้เชื่อด้วยเหตุ	10	อย่ำง	เช่นด้วยเหตุผลว่ำผู้สอนเป็นครูของเรำ	และ

	 4		http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1509	

สืบค้น	28	ก.ค.	57
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อื่นๆ	รวมสิบประกำร	แต่จะให้เชื่อก็ต่อเมื่อไตร่ตรองรู้ได้ด้วยตนเองจึงเชื่อ	

กำรจะไตร่ตรองให้รู้ได้ด้วยตนเอง	 จะมีได้ก็ต่อเม่ือเรำมีประสบกำรณ์ใน

เรื่องนั้นมำแล้ว	ดังนั้น	ประสบกำรณ์ในอดีตจึงเป็นธรรมะที่เรำตรึกตรอง

ได้เช่นกัน	

	 เมื่อควำมทุกข์ที่สุดมำถึง	 สิ่งที่ควรระลึกถึงมีสองสำมอย่ำงคือ	หนึ่ง	

อย่ำกลวัว่ำควำมทกุข์นัน้จะมตีลอดไป	เพรำะมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป	เดีย๋ว

มันก็จำงไป	สอง	อย่ำคิดว่ำไม่มีทำงแก้ไขให้ดีขึ้นได้	เพรำะจะมีทำงแก้ไข

เสมอ	เพียงแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเท่ำนั้น	สำม	อย่ำนึกว่ำต่อไปนี้เรำจะไม่

ได้รับสิ่งดีๆ	อีก	เพรำะเมื่อทุกข์ผ่ำนไป	เรำจะยังมีควำมสุข	สนุกสนำน	ได้

อย่ำงเดิมแน่นอน	และสุดท้ำยคือ	ให้นึกถึงคนข้ำงหลัง	ที่เขำจะต้องเศร้ำ	

ได้รับกำรกระทบกระเทือน	 จำกกำรกระท�ำด้วยอำรมณ์ของเรำ	 เมื่อทุกข์

ที่สุดมำถึงสิ่งที่เรำต้องท�ำทันที	ในขณะที่ยังตั้งตัวปรับใจไม่ทันก็คือ	รีบหำ

ทำงเปลี่ยนอำรมณ์	เมื่อเรำไปเจอคนอื่นทุกข์สิ่งที่ต้องท�ำอันดับแรกคือช่วย

เปลี่ยนอำรมณ์เขำก่อน	จำกนั้นสติจึงจะตำมมำ	

	 ควำมทกุข์ทีม่ำกสดุจะแก้ได้เรว็และง่ำยทีส่ดุ	ด้วยกำรเปลีย่นอำรมณ์	

ดึงอำรมณ์ออกจำกสถำนกำรณ์นั้นก่อน	อำจง่ำยๆ	เพียงแค่ท�ำอะไรที่ชอบ	

ฟังเพลง	ดูหนัง	หำของอร่อยกิน	ชวนเพื่อนไปเที่ยว	ชวนคุยเรื่องอื่น	ลืม

เรื่องทุกข์ไปชั่วครำวก่อน	บำงทีก็เบำบำงได้เอง	ที่ส�ำคัญถ้ำมีเพื่อนดี	 จะ

เบำบำงไปได้มำกที่สุด	ที่ไม่ควรท�ำคือดื่มสุรำ	หรือพูดง่ำยๆ	ก็คือ	ไม่ควร

หันไปดื่มเหล้ำเบียร์	เพรำะกำรกินเหล้ำก็ดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งเท่ำนั้น	แต่

จะมีข้อเสียกว่ำคือ	จะยิ่งโกรธง่ำย	น้อยใจง่ำยและโมโหง่ำยกว่ำเดิม	และ

ไม่มีสติยับยั้งควำมโกรธ	หรืออำรมณ์ที่รุนแรงเหล่ำนั้น	เมื่อเปลี่ยนอำรมณ์

ได้	ใจจะเข็มแข็งมำกพอที่จะแก้ในขั้นต่อไป	
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	 ขั้นต่อไปคือพยำยำมตั้งใจใช้สติคิดว่ำจะแก้ได้อย่ำงไร	อะไรเป็นเหตุ	

อะไรเป็นผล	สำยไปแค่ไหนแล้วและแก้ได้หรือไม่	ท�ำให้ดีขึ้นได้หรือไม่	ถ้ำ

แก้ไม่ได้	 ขั้นสุดท้ำยคือ	ท�ำให้ใจของเรำยอมรับสิ่งนั้นให้ได้	 ใจของเรำจะ

ยอมรับได้	คิดได้	ปลงตกได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ำ	ธรรมะ	

	 ท่ำนพุทธทำสภิกขุ	สอนว่ำ	โดยสรุปรวมในธรรมะของพระพุทธเจ้ำ	

อำจสรุปเป็นแบบหนึ่งได้ว่ำ	 “สิ่งทั้งหลำยทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”	 นั่น

เป็นเพรำะในควำมเป็นจริง	สิ่งทั้งหลำยย่อมไม่ได้ดั่งใจเรำ	มคีวำมไม่เที่ยง	

แปรเปลีย่นไปได้ตลอดเวลำด้วยเหตแุละปัจจยั	จึงไม่สมควรทีจ่ะไปหลงยึด

มั่นหมำยว่ำเป็นเรำ	เป็นตัวเรำ	หรือเป็นของของเรำ	สิ่งทั้งหลำยไม่ได้ดั่ง

ใจทั้งนั้น	ไม่ว่ำเรำจะเป็นใคร	รวยเพียงใด	อ�ำนำจล้นฟ้ำขนำดไหน	ต่ำงก็

มีควำมทุกข์ประจ�ำตัวประจ�ำอยู่ทุกคนทั้งสิ้น	

	 เมื่อคนคนหนึ่งประสพอุบัติเหตุขำขำดสองข้ำง	เขำจะรู้สึกอยำกตำย

ไม่อยำกอยู่	จะรู้สึกว่ำชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว	แต่ผ่ำนไปสักสองปี	ไป

ดูอีกทีก�ำลังหัวเรำะอยู่เพรำะดูละคร	ส่วนเรื่องขำขำดก็นั่งรถเข็นเอำ	และ

ก็ชินเสียแล้ว	 ไม่เสียใจมำกเหมือนตอนขำขำดใหม่ๆ	 บำงคนแฟนตำยไป

เสียใจแทบตำยตำม	ผ่ำนไป	3	ปี	 มีแฟนใหม่แล้ว	มีควำมสุขดีมำกเลย	

ควำมทุกข์จึงเป็นของไม่เที่ยงเสมอ	เช่นเดียวกับควำมสุข	เพียงแต่ว่ำตอน

ทุกข์	ให้ผ่ำนวันเวลำไปได้	 ไม่ด่วนตำยไปเสียก่อน	เมื่อทุกข์ผ่ำนไป	จะมี

สิ่งดีๆ	ตำมมำได้แน่นอน	

	 เมือ่มองย้อนไป	ควำมทกุข์เหล่ำนัน้มนักเ็ท่ำนัน้เอง	เม่ือเรำอ่ำนมำถงึ

ตอนนี	้กข็อให้ลองใช้เวลำน้ี	นึกถงึอดตีทีม่ทีัง้ทกุข์และสขุของเรำด	ูอดตีนัน่

แหละที่จะสอนตัวเรำในควำมจริงแห่งธรรมะ	ในกำลำมสูตรพระพุทธเจ้ำ

ทรงสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ำยๆ	 แต่สอนว่ำเมื่อเรำพิจำรณำได้เอง	 ว่ำนี้เป็น
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สิ่งดีหรือไม่ดีแก่จิตใจจึงค่อยเชื่อ	 กำรจะพิจำรณำได้อย่ำงนั้น	 จะต้องมี

ประสบกำรณ์ในควำมรู้สึก	 แบบน้ันในอดีตมำก่อน	 อดีตจึงเป็นธรรมะที่

สอนใจได้เป็นอย่ำงดี	

	 ทุกข์ที่สุดจะเกิดจำก	 ควำมยึดมั่นถือมั่นที่สุด	 สิ่งใดที่เรำรักมำกยึด

มำกว่ำเป็นตวัเรำหรอืของเรำ	สิง่นัน้ถ้ำขำดหำยไปจะท�ำให้ทกุข์ถงึทีส่ดุ	ถ้ำ

เรำรกัควำมสวยงำม	เมือ่เสียโฉมจะทกุข์ทีสุ่ด	ถ้ำเรำรกัสำมหีรอืภรรยำ	เมือ่

เขำนอกใจ	หรอืเสียเขำไปจะทกุข์ทีสุ่ด	ถ้ำรกัลกู	ลกูหำยหรอืพกิำรหรอืตำย

จะทุกข์ที่สุด	ถ้ำรักยศถำบรรดำศักดิ์เมื่อสูญเสียจะทุกข์ที่สุด	ถ้ำรักตนเอง	

เมื่อทรำบว่ำตนป่วยเป็นมะเร็ง	เป็นเอดส์	หรือโรคที่รักษำไม่หำยก็จะทุกข์

ที่สุด	

	 แต่ถ้ำเรำไม่มสีิง่นัน้เลย	กไ็ม่มอีะไรจะทกุข์กบัสิง่นัน้	ไม่มีลกูกไ็ม่ทกุข์

กับลูก	ไม่มีแฟนก็ไม่มีทุกข์จำกแฟน	ไม่มีทรัพย์สิน	ก็ไม่ทุกข์กับทรัพย์สิน	

หรือถ้ำเรำมีแต่ท�ำใจไว้เสมือนไม่มี	 หรือท�ำใจไว้ว่ำของที่มีมันไม่เที่ยงย่อม

แปรปรวนไป	กจ็ะทกุข์น้อยลง	ยิง่ยดึมัน่ได้น้อยลงเท่ำไรกท็กุข์น้อยลงเท่ำนัน้

เป็นสดัส่วนไป	เมือ่ไม่ยดึมัน่กไ็ม่ทกุข์เลย	หมำยควำมว่ำไม่มอีะไรท�ำให้ทกุข์

ใจได้อีกเลย	แต่ควำมเจ็บปวดยังมีตรำบเท่ำที่มีสังขำรร่ำงกำยอยู่	เพียงแต่

ควำมทุกข์กำยอันนั้น	จะไม่สำมำรถมำกินใจให้ทุกข์ใจได้เลย	

	 ควำมทุกข์ที่เกิดขึ้น	 มักเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้คนคิดจะท�ำควำมดี	

เพรำะธรรมชำติของเรำจะหลงลืมและเพลินในสุข	 ซึ่งควำมสุขส่วนมำกที่

เรำชอบ	มักจะตั้งอยู่บนควำมไม่เที่ยงทั้งสิ้น	พระพุทธองค์เห็นข้อนี้จึงสละ

ทุกสิ่งออกบวชแสวงหำธรรมะ	แต่อย่ำงเรำๆ	มักจะไม่คิดเรื่องนี้จนกว่ำจะ

ทุกข์	เสียก่อน	เรำจึงพบว่ำคนจ�ำนวนมำก	ได้ประพฤติธรรมะ	ได้ท�ำสิ่งดีๆ	

แก่ตนและผูอ้ืน่เพรำะประสพกบัควำมทกุข์มำแล้ว	ดงันัน้	เมือ่มทีกุข์นัน่คอื
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เรำได้อยู่ใกล้ธรรมะแล้ว	ถ้ำผ่ำนช่วงนี้ไปได้ก็มักจะมีสิ่งดีโอกำสดี	และเรำ

เองกจ็ะด�ำรงอยู่ในควำมดมีำกขึน้	ควำมทกุข์และควำมสขุเป็นของคูโ่ลกเช่น

นี้มำตลอด	

	 เมื่อเรำทุกข์หรือพบคนที่ทุกข์	 อย่ำลืมเปลี่ยนอำรมณ์	 ตั้งสติหำทำง

แก้ไข	ใช้ควำมดเีอำชนะสิง่ไม่ด	ีทกุข์ย่อมไม่เทีย่ง	ย่อมผ่ำนไป	เป็นธรรมดำ	

และเรำก็มีโอกำสที่จะได้รับสิ่งที่ดี	 ได้ปรับปรุงตนเป็นคนดีเสมอ	 หวังว่ำ

บทควำมนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่ำน	

การรู้คุณเป็นทางลัดสู่ความร่าเริงเบิกบาน

ศ. เฉินเซียงเหวิน 
5

	 เมื่อศำสตรำจำรย์เฉินเซียงเหวิน		อำยุ	61	ปี	มหำวิทยำลัยปักกิ่ง

ส่งมำช่วยที่มหำวิทยำลัยกรุงเทพ		เพื่อก่อตั้งสถำบันกำรศึกษำ	และเรียบ

เรียงต�ำรำ	ในขณะด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยจีน	สอนภำษำจีน	แต่ง

ต�ำรำ		จดัท�ำหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนภำษำจนี		ในมหำวทิยำลยักรงุเทพ		

ระหว่ำงปี	ค.ศ.	2001-2003	(พ.ศ.	2544-2546)		เนื่องจำกท่ำนท�ำงำน

อย่ำงหำมรุ่งหำมค�่ำเป็นเวลำนำน			และพักผ่อนไม่เพียงพอ	จึงป่วยเป็น

มะเรง็ตบั	ถกูส่งกลบัไปรกัษำทีป่ระเทศจนีตำมหลกักำรแพทย์แผนใหม่	คอื	

ท�ำกำรผ่ำตัด	เมื่ออำยุ	63	ปี	ถึง	2	ครั้ง		หลังกำรผ่ำตัดไม่ถึง	3	เดือน		

เกิดอำกำรเลวร้ำยอย่ำงรวดเร็ว		ต้องกลับเข้ำโรงพยำบำลมิตรภำพจีน	-	

	 5		คณบดีคนแรกของมหำวิทยำลัยภำษำศำสตร์ปักกิ่ง	ใน	ปาฏิหาริย์แห่งความ 

ร่าเริงเบิกบาน.			หน้ำ	34	-	35.		กรุงเทพฯ	ธันยนัน,	2557.		แปลโดย	น้�ำมิตร		ไมตรี.		
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ญี่ปุ่น	เพื่อรักษำด้วยวิธีแกมม่ำไนฟ์	(gamma	knife)		หลัง	3	เดือน	และ	

6	เดือน	ผลยังคงเป็นเช่นเดิม		หมอบอกว่ำจนปัญญำแล้ว		กลับไป	“สงบ

ใจรกัษำ”	ทีบ้่ำนเถดิ		เพรำะกำรฉำยรงัสแีกมม่ำต้องสญูเสยีพลงัภูมิคุม้กนั

ไปเกือบหมด		ขณะนั้นศำสตรำจำรย์เฉินเซียงเหวิน	อำยุ	64	ปี		นับว่ำ

โชคดีที่ได้อ่ำนพบรำยงำนเกี่ยวกับกำรรักษำร่ำงกำยด้วยควำมสบำยใจใน

นิตยสำร	“ฟื้นฟูสุขภำพโรคมะเร็ง”		 เสมือนดังได้ยำวิเศษ		จึงตัดสินใจ

เดินทำงไปฟ้ืนฟสูขุภำพด้วยควำมร่ำเรงิเบกิบำนทีซ่ำนย่ำ	ซึง่เป็นชือ่หมูบ้่ำน

เล็กๆอยู่ในเกำะไหล�ำ		ที่มีอำกำศดี		มีระดับโอโซนในระดับสูง		เหมำะ

แก่กำรพักผ่อนดูแลตัวเอง		โดยไม่กินยำ	ไม่ฉีดยำ	คือหยุดยำทั้งหมด	แม้

กระทั่งยำแก้หวัด		จึงได้พบกับชีวิตใหม่ในยำมอับจน	หลังจำกนั้นอีก	6	

เดือนถึงหนึ่งปี	 ได้กลับไปตรวจสุขภำพใหม่และไม่พบมะเร็งอยู่ในร่ำงกำย

อีกเลย		จึงได้เขียนปำฏิหำริย์แห่งควำมร่ำเริงเบิกบำน		ที่ได้จำกกำรฝึก

วิชำไว้	6	ข้อ		นับว่ำเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องกำรฝึกควำมร่ำเริงเบิกบำน	

เป็นอย่ำงยิ่ง	ในที่นี้จึงน�ำเสนอสำระส�ำคัญ	ข้อ	6	ให้ทรำบดังต่อไปนี้ี้

การรู้คุณเป็นทางลัดสู่ความร่าเริงเบิกบาน

	 กำรที่เรำขำดจิตใจที่รู้คุณ		เพรำะเรำแบกรับบุญคุณไว้มำกเกินไป

	 เรำเปรยีบเหมอืนเดก็ทีไ่ด้รบักำรโปรดปรำณ		ได้รบัของขวญัมำกมำย

เหลือเกิน		จนค่อยๆเกิดควำมเบื่อ		จนไม่รู้สึกหวงแหน		ทะนุถนอม

	 เรำได้รับแสงแดดมำกมำยเหลือเกิน		ไม่เคยส�ำนึกบุญคุณ		ไม่เคย

คิดเลยว่ำเมื่อถึงวันที่ขำดแสงแดดแล้ว		เรำจะเป็นอย่ำงไร

	 เรำรับเอำบุญคุณจำกคนอื่นมำกเหลือเกิน	 	 ไม่เคยส�ำนึกถึงบุญคุณ		

ไม่เคยคิดเลยว่ำ		เมือ่ถงึวนัทีไ่ม่ได้รบับญุคณุจำกคนอ่ืน		เรำจะเป็นอย่ำงไร

	 เมื่อใดที่ท่ำนบังเกิดจิตใจที่ส�ำนึกถึงบุญคุณ	 	 ท่ำนก็จะตระหนักถึง
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สัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่ำ

	 ชีวิตของท่ำนมำจำกพ่อแม่		มำจำกพ่อแม่ของพ่อแม่		เมื่อสืบสำว

จนถึงต้นตอมำจำกคนอื่นที่ท่ำนไม่เคยรู้จักมำก่อน

	 ควำมรู้ของท่ำนมำจำกอำจำรย์		มำจำกอำจำรย์ของอำจำรย์		เมื่อ

สืบสำวถึงต้นตอแล้ว		มำจำกคนอื่นที่ท่ำนไม่เคยรู้จักมำก่อน

	 เสื้อผ้ำ		อำหำร		รถยนต์		ที่อยู่อำศัย		ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มำจำกคนอื่น

ที่ท่ำนไม่เคยรู้จักมำก่อน

	 ทรัพย์สมบัติของท่ำนมำจำกคนอื่น		กำรงำนของท่ำนมำจำกคนอื่น		

ควำมสำมำรถและฝีมือกำรท�ำงำนของท่ำนก็มำจำกคนอื่นทั้งสิ้น

	 ท่ำนเปรยีบเหมอืนเซลล์เซลล์หนึง่ในร่ำงกำยมนษุย์		ล้วนต้องพึง่กำร

แลกเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นอำหำรกับเซลล์อื่นอย่ำงไม่ขำดสำย		จึงจะด�ำรงชีวิต

อยู่ได้

	 ด้วยเหตุนี้		บุคคลทั้งปวงล้วนเป็นผู้มีบุญคุณต่อท่ำน		โลกธรรมชำติ

ทั้งหมดล้วนเป็นผู้มีบุญคุณต่อท่ำน			ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณที่ท่ำนจะขำดไม่

ได้แม้แต่นำทีเดียว		ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณที่ท่ำนส�ำนึกถึงบุญคุณอย่ำงไรก็ไม่

ถือว่ำเกินเลย

	 ท่ำนยังมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ส�ำนึกถึงบุญคุณอีกหรือ?

	 กำรส�ำนึกบุญคุณเป็นทำงลัดสู่ควำมร่ำเริงเบิกบำน

	 กำรส�ำนึกบญุคุณ		ผู้ได้ประโยชน์สูงสดุมใิช่ใครอื่น		หำกเป็นตัวท่ำน

เอง
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ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมนครชุม ชมแสง สี เสียง

และลอยกระทงสาย

ก�าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557

5 พ.ย. 2557

	 6.00	น.	ออกเดินทำงจำก	มศว

	 12.00	น.	อำหำรกลำงวัน	ระหว่ำงทำง

	 15.00	น.	ถึงที่พัก	โรงแรมชำกังรำว	ก�ำแพงเพชร	

	 16.00	น.	ออกเดินทำงไปชม	แสง	สี	เสียง	ที่อุทยำนประวัติศำสตร์

สุโขทัย

	 21.00	น.	เดินทำงกลับ

6 พ.ย. 2557

	 05.30	น.	ร่วมเดนิทำงไปท�ำพธิพีลียำทีต้่นแม่ขีเ้หลก็	ณ	เมืองโบรำณ

นครชุม	(อ่ำนจดหมายข่าวเดือนมกราคม บอกเล่าเก้าสิบ : พิธีพลียา-กิน
แกงขี้เหล็ก-อาบน�้าแร่ 2557 หน้า 12) 
	 7.00	น.	อำหำรเช้ำ	

	 9.00	น.	ร่วมพิธีเปิดงำน	“แกงขี้เหล็ก	ซื้อ	และชิม	อำหำรต่ำง	ๆ	

กับแกงขีเ้หลก็	ทีเ่ป็นยำสมนุไพรสดุยอดในวนัเพญ็เดอืนสบิสอง	และอำหำร

พื้นบ้ำนของชำวนครชุม

	 10.00	น.	ออกเดินทำงไปอำบน�้ำแร่	ที่บึงพระร่วง	 อำบน�้ำแร่

ในห้องส่วนตัวห้องละ	4-6	คน		แล้วแต่ขนำด	ใครไม่มีผ้ำถุงมีให้เช่ำ	

	 12.00	น.	อสิระอำหำรกลำงวนั	ย่ำนอร่อยตลำดนครชมุ	ตำมแต่จะชอบ 
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เพรำะอร่อยทุกร้ำน.

	 13.30-16.00	 น.	 ชมสถำนที่ส�ำคัญของนครชุม	 ด้วยรถรำงบริกำร

พิเศษพร้อมมัคคุเทศก์	แวะซื้อของฝำกนครชุม

	 17.00	น.	รับประทำนอำหำรเย็น

	 19.00	น.	ร่วมงำนลอยกระทงสำย

	 21.00	น.	เดินทำงกลับที่พัก

7 พ.ย. 2557

	 07.00	น.	อำหำรเช้ำ

	 07.30	 น.	 ออกเดินทำงสู่พิษณุโลก	 รถรำงจะน�ำท่ำนออกจำกวัด	

ปลำยทำงกรำบสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช	ที่ถิ่นพระรำชสมภพ		

“พระรำชวงัจนัทน์”	วดันำงพญำ	วดัรำชบรูณะ	ชมบรเิวณดตูวัแม่ทพัเกรยีง

ไกร	เจ้ำพระยำจักรี	(รัชกำลที่1)	ออกมำให้	อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่ำดูตัว		

ซึง่ปัจจบุนัสร้ำงเป็นพระบรมรำชำนุสำวรย์ี	เจ้ำพระยำจกัร	ีไหว้ศำลพ่อปูด่�ำ	

ศำลหลกัเมอืง	ตะแลงแกง	โรงเรยีนจ่ำกำรบุญ-โรงเรยีนจ่ำนกร้อง	โรงเรยีน

ทีต้ั่งตำมชือ่ทหำรช่ำงทีส่ร้ำงเมอืงในประวตัศิำสตร์	ป้อมประตูเมือง	คเูมือง	

อำคำรบ้ำนเรือน	 ถนนหนทำงทุกหนทุกแห่งล้วนมีเรื่องรำวและประวัติที ่

น่ำสนใจ

	 12.00	น.	อิสระอำหำรกลำงวันย่ำนอร่อย	ขนมจีบ	ซำลำเปำ	ข้ำว

รำดแกง		ก๋วยเตี๋ยว	ข้ำวหน้ำเป็ด	ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ	ตำมสะดวก

	 13.30	น.	เดินทำงกลับ	แวะท�ำธุระและซื้อของฝำกตำมรำยทำง

	 20.00	น.	ถึง	มศว	โดยสวัสดิภำพ	

รำคำ	4,500	บำท	
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ข�าขัน : นางฟ้าจ�าแลง

อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 
6

	 รุง่ฤดแีม้จะอำยเุพยีงส่ีสิบต้น	ๆ 	แต่เธอหวัใจวำยขณะชอปป้ิง	โชคดทีี่

มคีนพำไปโรงพยำบำลได้ทนัท่วงท	ีขณะทีค่ณุหมอก�ำลงัฉีดยำเพือ่ดอูำกำร	

รุ่งฤดีรู้สึกคลับๆ	คลำๆ	ว่ำดวงวิญญำณก�ำลังจะออกจำกร่ำงและได้พบกับ

พระอินทร์กลำงทำง	เธอจึงถำมพระอินทร์ว่ำ	

	 “พระอินทร์เจ้ำค่ะ	ดิฉันอำยุยังไม่ทันแก่	ท�ำไมท่ำนถึงรีบมำเอำชีวิต

ดิฉันไป”	

	 พระอินทร์มองจ้องไปที่ดวงตำทั้งสองของเธอและตอบว่ำ	 “จริงของ

เธอ	เธอยังไม่ถึงเวลำนะ	อันที่จริงตำมดวงชะตำเธอยังมีชีวิตเหลืออีกสี่สิบ

สำมปีสองเดอืนกบัอกีแปดวนั	ถ้ำเธอไม่ท�ำกรรมใหม่ทีไ่ปขดักบัชะตำในช่วง

ที่เหลืออยู่นี้”

	 ทันทีที่รุ่งฤดีอำกำรดีข้ึนเธอจ�ำค�ำพูดของพระอินทร์ได้แม่นย�ำ	 เธอ

จึงตัดสินใจที่ขออยู่โรงพยำบำลต่อเพื่อท�ำศัลยกรรมตบแต่งใบหน้ำ	 ดึงคิ้ว

แต่งคำง	ดูดไขมันใต้หน้ำท้อง	 เข้ำสปำปรับทรวดทรงให้เปรียว	 เปลี่ยนสี

ผมให้ทันสมยัให้ดูสำวและมเีสน่ห์ไม่แพ้นำงฟ้ำจ�ำแลงทีค่รเูอือ้	สนุทรสนำน 

ขับร้อง	 เธอให้เหตุผลกับตัวเองว่ำเธอขอใช้ชีวิตที่ยังเหลืออีกเกือบครึ่ง

ศตวรรษให้คุ้มค่ำคุ้มเวลำ	ให้สำว	ๆ	อิจฉำในรูปโฉมใหม่ของเธอ

	 เมื่อได้ทุกอย่ำงตำมสมใจปรำรถนำ	 “นิวรุ่งฤดี”	 ลำและขอบคุณ

บรรดำคณุหมอและพยำบำลทีน่อกจำกไดช้ว่ยชีวติเธอแล้วยังไดม้อบควำม

	 6		ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		ภำควิชำคณิตศำสตร์	คณะวิทยำศำสตร์		มศว
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งำมด้วยศลัยกรรมสมยัใหม่เป็นของแถมกลับบ้ำน	ขณะทีเ่ธอข้ำมถนนหน้ำ

โรงพยำบำลปรำกกฎว่ำมรีถเบรคแตกวิง่เข้ำชนเธออย่ำงจงัและเธอต้องเสยี

ชีวิตทันทีจำกอุบัติเหตุ

	 อกีครัง้ท่ีรุง่ฤดไีด้ปรำกฏตวัต่อหน้ำพระอินทร์	เธอไม่รอช้ำกล่ำวต่อว่ำ

ทันที	

	 “ไหนท่ำนว่ำดฉินัจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้อกีสีส่บิสำมปีสองเดอืนกบัอกี

แปดวัน	แล้วท�ำไมท่ำนไม่ผลักให้ดิฉันพ้นจำกรถเบรคแตกคันนั้น”

	 พระอินทร์ยกพระหัตถ์ขยี้พระเนตรทั้งสองข้ำง	 “นี่คุณรุ่งฤดีเหรอ		

ขอโทษเถอะ	ขนำดเรำมตีำทพิย์	ญำณทพิย์แล้วนะ	เรำจ�ำเธอไม่ได้จรงิ	ๆ ”

เรื่องเล่าจากไลน์

	 เพื่อนฝำกมำ	...	คนแก่มำกขึ้น	ต้องรอบคอบมำกขึ้น

	 เรื่องจริงนะ	...	เมื่อวำนไปซื้อข้ำวมันไก่	2	กล่อง	พอกลับมำ

บ้ำน	เปิดดูมีแต่ข้ำวมัน	ๆ	ไม่มีไก่ซักชิ้น

	 ด้วยควำมโมโหและควำมหิวอย่ำงรุนแรง	ก็เลยขี่มอไซค์	ไปด่ำ

คนขำยที่ร้ำนพอไปถึงลูกค้ำเต็มร้ำนเลย	ด่ำพ่อค้ำไม่ยั้ง	กะให้มันอำย

ขำยหน้ำ	พ่อค้ำมันไม่เถียงฉันเลยนะแก	ฉันก็ด่ำ	ด่ำ	ด่ำ	คนมอง

เยอะมำก	มันคงจะอำยมำก	มันเลยพูดขึ้นมำว่ำ	“พี่เปิดกล่องกลับ

ด้ำน”


