


25 พฤศจิกายน

วันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2468

	 	 	 สมเด็จพระมหาราชเจ้า	 จอมกวี

	 	 สาระไพเราะดี	 	 	 เด่นแท้

	 	 ปลุกใจรักสามัคคี		 	 รักชาติ		ยิ่งเอย

	 	 ชาติมั่นคงเลิศแล้		 	 โลกล้วนสรรเสริญ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ชมรมผู้สูงอายุ	มศว

	 											นายวิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์
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สังคมในแวดวง	มศว

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนิน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ครั้งที่ 26 ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร วัน

จันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น และทรงบรรยาย เรื่อง  

“อดีตเพื่ออนาคต	:	การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ”	

  ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายผ้ากฐิน

พระราชทานประจ�าปีพุทธศักราช 2557 ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ  

นครเวียงจันทน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนั้น ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 

1,858,259 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ

เก้าบาทถ้วน)

  นสิติทีม “Hello	World” วทิยาลัยนวตักรรมสือ่สารสงัคม มศว ชนะ

การแข่งขัน “Financial Mobility Apps Awards 2014” ที่จัดโดยบริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมเพิ่มพูนความ

รู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมการเงินให้มีความน่าสนใจ ผลการประกวด ทีม 

“Hello World” ชนะเลิศและได้รับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่า

กว่า 400,000 บาท โดยมนีายเรอืงศกัดิ ์ปัญญาบดกีลุ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่

อาวุโส สายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทมอบรางวัล

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้า

ไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทุกวันศุกร์ 
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน

ในวันพฤหัสที่	4	ธันวาคม	2557	ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง

ประชุมสภา 1 สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งที่เลขานุการ

ชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ 081-489-5501

  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ จ�านวน 41 คน ร่วมเดินทางไปถวาย

ผ้ากฐินพระราชทานประจ�าปีพุทธศักราช 2557 ระหว่างวันที่ 16-19  

พฤศจิกายน 2557 และร่วมท�าบุญ เป็นเงิน	35,750	บาท (สามหมื่น 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ และ 

ขอขอบคุณ รศ.ชาญวิทย์	 เทียมบุญประเสริฐ ที่ให้การดูแลสมาชิก

ระหว่างการเดินทาง และ ขอบคุณ ผศ.	เกษร	เจริญรักษ์ ที่ท�าวุ้นรังนก 

และแซนวิชให้พวกเราได้ทานระหว่างการเดินทาง

  งานมทิุตาจติ	แด่อาจารย์ผูม้อีาย ุ84 ปี เมือ่วนัพธุที ่1 พฤศจกิายน 

2557 ท่ีผ่านมา อาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงานได้แก่ ศ. ดร. ทรงศักดิ์ 

ศรกีาฬสนิธ์ุ  ศ. อาร ีสทุธพินัธ์  รศ. สมศกัดิ ์แสนสขุ  รศ. สชุา ณ พทัลงุ 

และ ผศ. ฉววีรรณ ปัญญาสขุ ส่วน รศ. วลัลย์ี ภาษผีล ผศ. สวุรรณ  มาลยั 

ผศ. จรินทร์ สมประสงค์ อ. สมพร ต่อประดิษฐ์ ผศ. อนงค์ สินธุประมา 

และ อ. รัตนา ศรีรัตน์ ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม  ชมรม

ผู้สูงอายุฯ ได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้ทุกท่าน และในการเรียนเชิญอาจารย์

อาวโุสเข้าร่วมงาน จงึได้ทราบว่า รศ. พชิยั แก้วล�าภ ูได้เสยีชวีติมาแล้วกว่า 

2 ปี การแสดงชดุ นารเีรงิระบ�า ซึง่ประกอบด้วย รศ. สาล ีปาละวงศ์ ณ อยธุยา 

ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน  อ. พวงผกา คงอุทัยกุล ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์  
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ผศ. สุชาดา สุธรรมรักษ์  อ. อุไร สังขนันท์ อ. ละเอียด รักษ์เผ่า ผศ. 

พัชรา สุทธิส�าแดง ผศ. เกษร เจริญรักษ์  รศ. วิจิตร วรุตบางกูร  อ. 

จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง และ อ. บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า ช่วยสร้างสีสันของงาน

ให้เบิกบาน สนุกสนาน และอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง ชมรมฯ ขอขอบคุณ คณะ

กรรมการฝ่ายสันทนาการและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงครั้งนี้เป็น

อย่างยิ่ง (ดูภาพที่หน้าปก) 

  งานรับน้องใหม่วัยเกษียณ	เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 มีน้อง

ใหม่เข้าร่วมงานจ�านวน 15 คน ได้แก่ คุณเสาวนีย์ หนูฤกษ์  คุณมาลี 

อิ่มสมบัติ  คุณพิมศรี เปานิล  อ.ประพันธ์ เปรมศรี  อ.นิยะดา จิตต์จรัส  

คุณวริณี จันทานนท์  ผศ. ทศวร มณีศรีข�า  อ.ดร. อรพรรณ  วีระวงศ์  

พลันเท็นคา  คุณสุประภา  ศรีทอง ผศ. รัตนา  เจริญสาธิต  อ. ทิพมาศ 

แก้วซิม  อ. พรรณนิภา สันติพงษ์  อ. เทพฤทธิ์ สิทธินพพันธ์ คุณกานดา  

แซ่ลิ้ม  อ. วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รับประโยชน์

จากการฟังการบรรยายพเิศษ เรือ่ง เทคนคิสร้างสขุด้วยวถิธีรรมชาติ 

โดย อ. เสาวณีย์ สังฆโสภณ และคณะ ขอขอบคุณ ส�านักหอสมุดกลาง 

ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการบรรยายพิเศษของชมรมผู้สูงอายุเสมอมา 

และ ผศ.	ดร.	มาเรีย		เหล่าสุนทร ที่ส่งหมูสะเต๊ะมาร่วมด้วย

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ไปร่วมทอดกฐินสามัคคี กับ รศ.	ดร.	ชาตรี- 

อ.	 เนาวรัตน์	 เมืองนาโพธิ์ ณ วัดหินแร่เก่า ต. ท่ากระดาน 

อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 มีผู้มี

จิตศรัทธาร่วมท�าบุญกับชมรมฯ เป็นเงิน 28,730 บาท (เงินชมรมฯ 

2,000 บาท) และยอดเงินถวายวัดทั้งหมดคือ 1,894,479++	บาท 

(ยังไม่รวมผ้าป่า) อาจารย์ทั้งสองท่านฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ผู้ร่วมเดินทางไป ได้แก่ รศ. ชวลิต รัตนกุล  ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์  รศ. 

เสนาะ-รศ. นิยม บุญมี  ผศ. เกษร เจริญรักษ์  คุณพรสนอง แตงไทย 

และ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์  อ. เนาวรัตน์ ยังจัดอาหารคาว-หวานที่อร่อย

กลับมาให้รับประทานอีกด้วย ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ขอขอบคณุ รศ.	ธวัช	บรีุรักษ์ 

ที่จัดท�ารูปเล่มเล่าเรื่อง เที่ยวเมืองพม่า	มัณฑะเลย์-พุกาม-เนปิดอร ์

ให้พวกเราได้อ่านทบทวนส่ิงที่ได้ไปเห็นร่วมกันมาอย่างสนุกสนาน และ 

รศ.	 วิจิตร	 วรุตบางกูร ที่ได้เขียนเล่าเรื่อง เยือนเส้นทางฝัน	

อเมริกาเหนือ-อเมริกาใต้ พร้อมภาพประกอบสีสวยงาม ท�าให้อ่าน

อย่างเพลิดเพลิน เสมือนได้ร่วมเดินทางไปด้วย

  ชมรมผูส้งุอายฯุ ร่วมท�าบญุ สมิ วดัไชยศร ีเป็นเงนิ 1,000 บาท 

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคี วัดมงคลสามัคค ี

ธัมโมทัย(เขาสาป) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 1,000 บาท 

สมาชิกและเพื่อนๆ ร่วมท�าบุญเป็นเงิน 24,000 บาท (เงินชมรม 1,000 

บาท) ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ร่วมทอดผ้าป่า เพือ่สมทบทนุสร้างพระอโุบสถ 

วดัดอนกู ่จ.ชยัภมู ิวนัอาทิตย์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงนิ 1,000 บาท 

  ชมรมผู้สูงอายุฯ เพิ่งรับราบการเสียชีวิตของ รศ. ประมาณ  

ฮะกีมี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอ

แสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้

  รศ.	ทวีสิทธิ์	สิทธิกร	เสียชีวิต และตั้งศพสวดอภิธรรม ณ วัด

ธาตุทอง พระราชทานเพลงิศพเมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2557 เวลา 17.00 น. 

ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ	มศว

1. ศ. พิเศษ ดร. ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์   5,000 บาท 

2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข      3,000 บาท

3. รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   2,000 บาท

4. คุณภัคคินี  แนวบุญเนียร      2,000 บาท

5. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์     1,000 บาท

6. รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์      1,000 บาท

7. ผศ. สุนันท์  เสนาขันธ์      1,000 บาท

8. ผศ. ดร. ไพโรจน์  เบาใจ      1,000 บาท

9. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์      1,000 บาท

10. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช      1,000 บาท

11. รศ. สมศักดิ์  แสนสุข      1,000 บาท

12. ผศ. กอบรัตน์  เรืองผกา      1,000 บาท

13. รศ. ดร. อารี  พันธุ์มณี      1,000 บาท

14. รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล    1,000 บาท

15. ผศ. เพลินพิศ  นันทจิต      1,000 บาท

16. รศ. โช  สาลีฉัน        1,000 บาท

17. ศ. พิเศษ อารี  สุทธิพันธ์      1,000 บาท

18. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์      1,000 บาท

19. อ. สุนีย์  ลี่ไพบูลย์       500 บาท

20. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล     1,000 บาท

21. ผศ. วาสนา  เกตุภาค      1,000 บาท
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22. อ. สายทิพย์  นุกูลกิจ      1,000 บาท

23. รศ. ดร. วิชัย  วงษ์ใหญ่      1,000 บาท

24. อ.สมพร  ต่อประดิษฐ์      1,000 บาท

25. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์    1,000 บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่

1. ผศ. ทศวร  มณีศรีข�า    2. ผศ. บรรจง  สัพพะเลข

3. ผศ. รัตนา  เจริญสาธิต   4. อ. ทิพมาศ  แก้วซิม 

5. อ. ดร. นิยะดา  จิตต์จรัส   6. อ. ประพันธ์  เปรมศรี

7. อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์   8. อ. สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล

9. อ. อรพรรณ  วีระวงศ์  พลันเท็นคา 10. คุณสุประภา  ศรีทอง

11. คุณรัตนาพร  สงวนประสาทพร  12. คุณผิว  ค�าใหญ่

  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ. มศว ทุกท่าน 

ไปเลือกกรรมการบริหารสหกรณ์ ชุดใหม่ ประจ�าปี 2558 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 - 13.30 น. 

ณ ที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ	

ที่เกิด	เดือนพฤศจิกายน

 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. ผศ. ดร. ศีลา  จายนียโยธิน   2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข

3. รศ. สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์   4. ผศ. เจริญศรี  หมวดสง

5. อ. จรัญ  สงวนสัจพงษ์      6. รศ. สายทิพย์  นุกูลกิจ

7. รศ. วรรณี  ชาลี       8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร

9. ผศ. เพลินพิศ นันทจิต     10. ผศ. บังอร  เสตะนนท์

11. เภสัชกรหญิงสุวณี  กาญจนลักษณ   12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์

13. คุณสาทร  สงขกุล     14. ผศ. สุรีย์  แขวงโสภา

15. ผศ. ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์   16. อ. เชาวนา  ชวลิตธ�ารง

17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี   18. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์

19. รศ. สุมาลี  เหลืองสกุล   20. ผศ. เพราพรรณ  ธรรมา

21. ผศ. จารุวรรณ  ไวยเจตน์   22. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์

23. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์   24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต

25. คุณรัชนีบูลย์  ผิวสุพรรณ   26. คุณรัตนา  พุกพูน

27. อ. บังอร ทิพยสูตร     28. คุณเทียนทอง ชินะผา
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29. ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์    30. อ. เมตต์  แย้มวงษ์  

31. ผศ. กัลยาณี  กาญจนดุล   32. ผศ. ปราโมทย์  ฉลูกัลป์

33. คุณสมใจนึก  วรรณพิณ   34. ผศ. ดร. วีระ  สุภากิจ

35. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์  36. ผศ. อัมพร  เมฆานันท์

37. ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม   38. รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส

39. รศ. สุนทร  จันทร์ตรี    40. ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์

41. ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว    42. คุณวนิดา ธรรมเกษร

43. คุณสัณหกช  สัมมาชีพ   44. รศ. กมล เอกไทยเจริญ

45. ผศ. จงรักษ์  พงษ์โสภณ   46. ผศ. ภัทรา ไชยเวช

47. คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ   48. รศ. ล้วน  สายยศ

49. พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร   50. คุณยุพิน  องคานนท์

51. อ. เกื้อกูล  พุกกะพันธุ์   52. ผศ. อนงค์  สินธุประมา

53. ผศ. จินดา เภาพิจิตร    54. ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน

55. อ. ดร. นิยดา  จิตต์จรัส   56. คุณอาภา  มหาผล

57. อ. พัธนี  โชติกเสถียร    58. อ. รัฐ  สาเรือง

59. อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   60. รศ. ศรีภูมิ  อัครมาส

61. รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   62. อ. สังวาลย์ คล้ายกระแส

63. นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล    
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บอกเล่าเก้าสิบ	:	หยาดธรรมให้เธอ

พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	
1

ชีวิตต้องพัฒนา ต้องฝึกฝนตนอยู่เสมอ

แต่การที่จะฝึกฝนตนนั้น เราต้องมีบททดสอบและแบบฝึกหัด

บางคนอยู่แต่กับความสุขสบาย ไม่มีบททดสอบ

จึงไม่รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งจริงหรือไม่ เรามีความเข้มแข็งจริงไหม

ชีวิตของเรานี้มีความมั่นคงในใจของตัวเองแค่ไหน

ถ้ายังไม่เจอแบบทดสอบเราก็ไม่รู้ แต่พอเจอบททดสอบเข้า

เจอทุกข์โทมนัส เจอความเสื่อม ความสิ้นลาภ สิ้นยศ 

ก็รู้เลยว่าเราเข้มแข็งจริงไหม

ถ้าใครไม่เคยประสบปัญหา ไม่เคยพยายามแก้ปัญหา

ชีวิตจะเจริญพัฒนาได้อย่างไร คนที่คิดจะเอาแต่สบาย

ไม่สู้ปัญหา ไม่สู้สิ่งยาก ก็อยู่อย่างเดิมเท่านั้นแหละ

 1  เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม
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อย่างคนที่ชอบท�าแต่งานง่าย ๆ

เขาจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร เขาจะอยู่อย่างไรก็ได้แค่นั้น

แต่คนที่สู้ปัญหา สู้สิ่งยาก จะได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

ยามมีทุกข์ ถ้าเราลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย

ก็จะเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาตน

ยิ่งถ้ามองสังคมในวงกว้าง

ก็เป็นโอกาสดีเลิศที่จะพัฒนามนุษย์

“เพราะคนเราเรียนรู้ได้มากจากปัญหา	ได้ศึกษาจากความทุกข์”

ในประวัติบุคคลส�าคัญ และประวัติศาสตร์ของชาติที่เจริญทั้งหลาย

จะเห็นแต่มนุษย์ที่พัฒนาจากการแก้ปัญหา และเข้มแข็งขึ้นมา

จากการเผชิญทุกข์ทั้งนั้น

ส่วนคนหรอืชาตปิระเทศทีส่บายมคีวามสุขแล้ว ไม่มอีะไรจะสูห้รอืคดิแก้ไข

กเ็ลยจะไม่มอีะไรจะให้ใช้ความคดิ ท�าให้โน้มไปในทางทีจ่ะหลงเพลดิเพลนิ

เพราะฉะนั้น คนที่มีความสุขแล้วนี้ ถ้าไม่มีคนสอนที่ดี

หรือไม่มีกัลยาณมิตร และตัวเองก็ไม่รู้จักคิด

ไม่หาแบบฝึกหัดมาท�า จึงเจริญยากที่สุด
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เมื่อเจออะไรที่ไม่น่าปรารถนา

จึงมองว่านี่คือ เครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตัวเรามาแล้ว

เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ มันก็จะกลับกลายเป็นดีไป

คนที่ชอบฝึกตน เมื่อเจออย่างนี้

ก็ได้ทั้งบททดสอบ ได้ทั้งเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเอง

เมื่อเราเข้มแข็ง เราเก่งกล้าสามารถในการเผชิญโลกและชีวิตอย่างนี้แล้ว

ต่อไปข้างหน้า ถ้าเจออุปสรรคหรือปัญหาอย่างนี้อีก

ที่มันเบากว่า ก็ง่าย เราไม่กลัว

คนใดเอาชนะ	ผ่านอุปสรรค	ผ่านเหตุการณ์	

ผ่านมรสุมชีวิตไปได้ด้วยดี

คนนั้นจะเป็นผู้ที่แกร่งกล้า	มีชีวิตที่ได้พัฒนา

ความฉลาด เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา

คนที่ปัญญางอกงามขึ้นมาได้ ก็พัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น ปัญหานี้แหละเป็นทางมาของปัญญา

และทุกข์ก็สามารถผันให้เป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้า

“ปัญหานั้นเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดียวก็กลายเป็นปัญญา”

คนที่รู้จักธรรมนั้น ถึงทุกข์ก็ไม่กลัว

กลับเข้มแข็ง สู้ทั้ง ๆ ที่ยาก

เราก็ท�าและพัฒนาตัวได้มาก
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ถึงตอนสุขมา ท�าได้คล่อง ได้สะดวก

เราก็ยิ่งท�าต่อไปเพราะปัจจัยเอื้อให้ท�าได้มาก

ถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้

ก็เรียกว่าไม่ประมาท

จัดเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว จะประสบความส�าเร็จ

และมีแต่จะเจริญ รับรองว่าไม่มีเสื่อม

ชาวพุทธกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความรู้สึก

ร�าลึกคุณความดี และมีความร่มเย็นชื่นบาน

ไม่ใช่กราบไหว้เพราะกลัวฤทธิ์เดช

การสาปแช่งดลบันดาล

หรือหวังผลลาภลอย

และพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์

ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์นั้น

ก็คือความเชื่อมั่นในการท�าความดี

โดยหวังผลจากการระท�า

ด้วยความเพียรพยายาม โดยมีความมั่นใจ

และมีก�าลังในการกระท�ามากขึ้น

ไม่ใช่หวังผลจากการดลบันดาล

ได้แต่คอยอ้อนวอนขอ

ผลประโยชน์จากเทพเจ้า
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การระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เป็นการสร้างพลังเริ่มต้นที่จะก้าวไป

และยืนหยัดอยู่ในวิถีแห่งการพัฒนาชีวิต

โดยมีความเชื่อด้วยความตระหนักรู้

ว่าตัวเรานี้ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ย่อมมีศักยภาพอยู่ในตน ที่จะฝึกฝนพัฒนาได้จนเป็นผู้ประเสริฐ

ดังมีพระพุทธเจ้าที่ทรงพัฒนาพระองค์ส�าเร็จแล้วเป็นแบบอย่าง

ความตระหนักรู้อย่างนี้ท�าให้เกิดศรัทธา

คือความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์

ที่เรียกว่าตถาโพธิศรัทธา

คือเชื่อในปัญญา	ที่จะท�าให้มนุษย์ตรัสรู้เป็นพุทธะได้

วาทะธรรม ข้อคิดและคติเตือนใจ

คัดย่อจากผลงานธรรมนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
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มุทิตาจิต	84	ปี	อาจารย์อาวุโส

รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา	
2

 ชมรมผูส้งูอาย ุมศว ไดจ้ดังานแสดงมทุติาจติแดอ่าจารย์อาวโุส อายุ

ครบ 84 ปี เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัย 

และการศกึษาต่อเน่ืองฯ มรีองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร คอื รศ. สภุา ปานเจรญิ 

และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คือ รศ. ดร. ชาญวิทย์ 

เทียมบุญประเสริฐ อาจารย์อาวุโสรุ่นก่อนๆ อาจารย์เกษียณฯ อาจารย์

ปัจจุบัน ข้าราชการ พนักงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน มาร่วมแสดง

ความยินดีกันอย่างคับคั่ง ประมาณ 100 คนเศษ ปีนี้มีอาจารย์อาวุโสมา 

ร่วมงาน 5 คนได้แก่ 1) ศ. พิเศษ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ 2) ศ. พิเศษ 

อารี สุทธิพันธุ์ 3) รศ. สมศักดิ์ แสนสุข 4) รศ. สุชา ณ พัทลุง และ 

5) ผศ. ฉวีวรรณ ปัญญาสุข เมื่อถึงเวลาพิธีการ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ 

คือ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ 

อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง อ่านค�าอวยพรแด่อาจารย์อาวุโส ผศ. สุพิน 

ทองธานี อ่านท�านองเสนาะบูชาท่านบูรพาจารย์ ประธานชมรมฯ มอบ

ของที่ระลึก ต่อจากนั้นก็เชิญชุดนักเต้นกิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ภายใต้การ

ฝึกซ้อมของ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกมาวาดลวดลายอัน

สวยงาม เพื่อเป็นการมอบความสุขให้แด่ท่านอาจารย์อาวุโส บรรยากาศ

ของงานปีนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สดใส แช่มชื่น และอบอวลไปด้วยสีสัน

ของการแต่งกายท่ีสวยงามทั้งอาจารย์อาวุโสและผู้มาร่วมงานทุกคน เริ่ม

ตั้งแต่ลงทะเบียนถ่ายภาพตลอดจนถึงพิธีการทุกคนต่างสนทนาปราศรัย

 2  ข้าราชการบ�านาญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว
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กนัด้วยใบหน้าทีย่ิม้แย้มเบกิบาน เพราะต่างกม็คีวามสขุทีไ่ด้มาร่วมงานอัน

เป็นมงคลย่ิงครัง้นี ้ได้ชมการเต้นทีส่วยงามหลายชุด จากนกัเต้นกติติมศกัดิ์

ของชมรมฯ ซ่ึงไม่สามารถหาชมได้ที่ไหน และความสนุกสนานที่เพิ่มขึ้น

จากสมาชิก คือ ผู้เต้นได้เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมเต้นจนเต็มฟลอร์ ท�าให้

บรรยากาศคึกคัก และเพิม่ความสนุกสนานแก่ผูม้าร่วมงานทกุคนเป็นอย่าง

ยิ่ง 

 หลังจากท่ีได้ชมการเต้นอย่างสนุกสนานกันเต็มที่แล้ว ก็เริ่มเข้าสู่

พิธีการส�าคัญที่ทุกคนเฝ้ารอคอย นั่นคือ จะได้ฟังสุนทรพจน์จากอาจารย์

อาวุโส เพื่อต้องการจดจ�าไว้ปฏิบัติตนต่อไป เริ่มจากอดีตอธิการบดี คือ ศ. 

พิเศษ ดร. ทรงศักดิ์ ท่านเตรียม ความจริงจากใจ โดยแต่งเป็นค�ากลอน 

น�ามาฝากพวกเราทุกคน ท่านอ่านค�ากลอนด้วยความตั้งใจ แต่ด้วยความ 

ตื้นตันใจ ท่านไม่สามารถจะอ่านได้ทั้งหมด รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ 

ต้องช่วยอ่านต่อจนจบ ชมรมผู้สูงอายุฯ ได้น�าค�ากลอนของท่านบนัทึกไว้ให้

ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิชมรมผูสู้งอายุฯ ได้ทราบทัว่กนัด้วย คนต่อไปกค็อื ศ. พเิศษ 

อารี เมื่อท่านเดินออกไปที่ยืนปราศรัย ทุกคนส่งเสียงฮือฮา ว่า นี่หรือคน

อาย ุ84! ท่านแขง็แรงมัน่คง ดงักบัคนอายสุกั 70 ต้นๆเท่านัน้ ท่านว่าสดๆ

เลย ท่านมีความจ�าเป็นเยี่ยม เล่าเรื่องสมัยเรียนที่ มศว รุ่นนั้นได้ละเอียด

ถี่ถ้วน ผู้ฟังสามารถมองเห็นภาพประวัติศาสตร์ของ มศว ได้เป็นฉากๆ 

อย่างชัดเจน น่าจะได้บันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุของ มศว ด้วย รศ. สม

ศักดิ์ แสนสุข รศ. สุชา ณ พัทลุง และ ผศ. ฉวีวรรณ ปัญญาสุข ทุกคน

ต่างกม็คีวามจ�าเป็นเย่ียมเช่นกนั ท่านเล่าให้ฟังอย่างเพลดิเพลนิ ไม่น่าเบือ่

เลย เป็นการเล่าจากความทรงจ�า ท�าให้หลายคนสงสัยว่า ท�าไมท่านจึงมี

ความจ�าได้แม่นย�าเช่นนี้ ท่านมีวิธีดูแลสุขภาพกันอย่างไร ทั้งๆที่พวกเรา
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หลายคนเพียงเจ็ดสิบกว่าเท่านั้น ก็เริ่มจะหลงๆ ลืมๆ กันแล้ว ต่อจากนั้น 

ก็เป็นการร้องเพลง ดอกไม้ให้คุณ มีการมอบดอกไม้แด่ท่านอาจารย์

อาวุโส และขอพรจากท่าน

 สรปุว่า การจดัแสดงมทุติาจติของชมรมผูส้งูอายฯุ นัน้ ศ. พเิศษ ทรงศกัดิ์ 

ศรีกาฬสินธุ์ มีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี จึงนับเป็นประเพณีที่งดงาม ท่าน

อาจารย์ผู้ใหญ่ได้มาพบปะกัน อาจารย์ และคนรุ่นหลัง ได้กราบคารวะ

ท่าน และยงัได้ทราบประวัตคิวามเป็นมาของสถาบนัและของท่านเหล่านัน้

ที่ได้สร้างคุณูปการไว้แก่ มศว ของเราทุกคน มศว จะก้าวหน้าไปโดยไม่มี

ประวตัศิาสตร์นัน้คงจะไม่สมบรูณ์เป็นแน่แท้ ดงันัน้ การจดังานครัง้นีน้บัว่า 

ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอฝากไว้ให้ช่วยกันสืบสานในรุ่น

ต่อๆ ไปด้วย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความสุขที่ยั่งยืนสืบไป
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ความจริงจากใจ

ศ.	ดร.	ทรงศักดิ์		ศรีกาฬสินธุ์	
3

   วันเอ๋ยวันนี้   ยินดีได้มา

  พบหน้าพบตา   ผองเพื่อนแสนดี

  เจ้าภาพต้อนรับ  ขับสู้เต็มที่

  น�้าใจไมตรี    เหลือที่พรรณนา

   ขอบคุณชมรมฯ  ชื่นชมกรรมการ

  ที่ได้จัดงาน    สังสรรค์หรรษา

  ถึงแม้แก่เฒ่า   เขายังเมตตา

  เชื้อเชิญเรามา   ให้ได้พบกัน

   Tradition นี้  เป็นสิ่งที่ดี

  สมควรแล้วที่   ช่วยกันสืบสาน

  เพื่อเพิ่มสามัคคี  ให้มียาวนาน

  ขอสรรเสริญพลัน  ด้วยความจริวใจ

   สุดท้ายนี้หนอ  ใคร่ขออวยพร

  เอ่ยเป็นค�ากลอน  ที่เคยขานไข

  ขออีกสักครั้ง   ช่วยฟังเป็นไร

  ยินดีมอบให้    ขอได้โปรดฟัง

 

 3  อดีตอธิการบดี มศว  กล่าวแสดงความรู้สึกในงานมุทิตาจิต วันที่ 1  ตุลาคม  

2557  ณ ห้องแปดเหลี่ยม  มศว ประสานมิตร
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  เมื่อสูงวัยเข้ามาครอง   ขอสมองจงปราดเปรื่อง

เรืองด้วยสติปัญญา     พลานามัยสมบูรณ์

สุขภาพจิตให้แจ่มใส     สุขภาพกายให้แข็ง

แรงเรี่ยวแรงจงมีมา     เหมือนเมื่อครายังหนุ่มสาว

จ�าเรื่องราวที่ดีๆ      เรื่องไม่ดีจงลืมเลือน

ให้มีเพื่อนไว้สนทนา     เพื่อปรึกษาปัญหาธรรม

อันจะน�าไปสู่อริยมรรค    ขอให้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

หันไปเบื้องซ้ายคนก็เคารพ   หันไปเบื้องขวาคนก็นบไหว้

เบื้องเหนือเบื้องใต้ให้คน    สรรเสริญและศรัทธา

นอนหลับให้ได้เงินหมื่น    นอนตื่นให้ได้เงินล้าน

เบิกบานใจไปด้วยแก้วมณีโชติ   โรคร้ายอย่าให้มาพาล

มารร้ายอย่าให้มาใกล้    เจ็บไข้อย่าได้มี

ขอให้อยู่ดีมีแรงตลอดไป    แม้ใครมาท�าให้ขุ่นเคือง

ขอให้ถือเป็นเรื่องธรรมดา   พระท่านว่าเป็นอนิจจัง

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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อีโบลา	(Ebola	virus	disease)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	พวงทอง	ไกรพิบูลย์	
4

บทน�า

 โรคอีโบลา หรือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือโรคอีวีดี เป็นโรคที่เกิด

จากการตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา (Ebola virus) ซึง่อยูใ่นกลุม่ไวรสั วงศ์ (Family) 

Filovirus ซ่ึงเป็นไวรสัชนดิทีร่นุแรงมาก ทีม่กัท�าให้ผูต้ดิเชือ้เสยีชวีติ (ตาย)

โรคอีโบลา มกัพบเกิดในประเทศแอฟริกา เชน่ ซดูาน คองโก โดย อีโบลา 

เป็นช่ือแม่น�้าสายที่ไหลผ่านหมู่บ้านที่เกิดโรคนี้ที่อยู่ทางเหนือของประเทศ

คองโก แต่มีรายงานพบเชื้อไวรัสอีโบลาในจีนและฟิลิปปินส์ ที่เป็นคนละ

สายพันธุ์ย่อย (Species) กับที่เกิดการระบาดในแอฟริกา ซึ่งสายพันธุ์ที่

พบในเอเชียนี้ ยังไม่มีรายงานว่าท�าให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต

 โรคอีโบลา มักพบเกิดกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ไม่ค่อยพบในเด็ก โดย

เฉพาะในเดก็เลก็ พบโรคได้ทัง้ในผูห้ญงิและในผูช้ายในอัตราส่วนใกล้เคยีง

กัน และเป็นโรคพบระบาดอยู่ในแอฟริกา โดยเชื่อว่ามีสัตว์ป่าที่ส�าคัญ คือ 

ลิงชนิดต่างๆและค้างคาวชนิดกินผลไม้เป็นพาหะโรคที่ส�าคัญ (พบในสัตว์

อื่นได้อีก เช่น ละมัง่ เม่น สุนัข หม)ู แล้วคนไปกินสัตว์ที่ติดโรค หรือสัมผัส

สัตว์ที่ติดโรค ไวรัสจึงติดต่อเข้าสู่คนและก่อให้เกิดโรคนี้ขึ้น

โรคอีโบลาเกิดจากอะไร?

 โรคอีโบลา เกิดจากคนติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซึ่งมี 5 

สายพันธุ์ย่อยที่สามารถติดต่อในคน ได้แก่

 1. สายพันธุ์ย่อย Bundibugyo ebolavirus (BDBV)

 4  วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
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 2. สายพันธุ์ย่อย Zaire ebolavirus (EBOV)

 3. สายพันธุ์ย่อย Sudan ebolavirus (SUDV)

 4. สายพันธุ์ย่อย Reston ebolavirus (RESTV)

 5. สายพันธุ์ย่อย Tai Forest ebolavirus (TAFV)

 ทั้งนี้ สายพันธุ์ในข้อ 1 - 3 เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่ก่อการระบาด

ในแอฟริกา ส่วนอีก 2 สายพันธุ์ที่เหลือยังไม่พบว่าก่อให้เกิดการระบาด 

และสายพันธุ์ RESTV เป็นสายพันธุ์ที่พบในจีนและฟิลิปปินส์ ที่ยังไม่เคย

ก่อการระบาด และยังไม่เคยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

โรคอีโบลาติดต่อได้อย่างไร?

 โรคอีโบลา สามารถติดต่อได้จาก 2 ทางคือ

 1. ตดิต่อจากสตัว์ โดยการสมัผสั ตวัสตัว์ สารคดัหลัง่ของสตัว์ และ/

หรือ กินสัตว์ที่เป็นพาหะโรคนี้ (ดังได้กล่าวแล้วในบทน�า) และ

 2. ติดต่อจากคนสู่คน โดยการคลุกคลีใกล้ชิดสัมผัสสารคัดหลั่ง (ที่

รวมถึง น�้าอสุจิ และน�้าจากช่องคลอด) ของคนที่ติดเชื้อโรคนี้ (และเชื่อ

ว่า การติดต่ออาจเกิดได้จากการไอ จาม หัวเราะซึ่งละอองน�้าลายมีขนาด

ใหญ่ แต่ยังไม่มีรายงานการติดต่อทางการหายใจ) ซึ่งการติดต่อจากคนสู่

คนน้ี เป็นวธีิการท่ีท�าให้เกดิการระบาดได้อย่างกว้างขวางจากโรคนีส้ามารถ

ติดต่อกันได้ง่ายและอย่างรวดเร็ว โดยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน

ต้านทานโรคนี้ได้

 เมื่อเชื้ออีโบลาเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว

มหาศาล และแพร่กระจายทางเลือดไปสู่ทกุเซลล์ทกุอวยัวะในร่างกายโดย

เฉพาะเยื่อเมือกต่างๆ และตับ รวมทั้งจะสร้างสารที่เรียกว่า Cytokine 

หลายชนดิทีส่่งผลให้เซลล์ต่างๆ ทุกอวัยวะเกดิการอกัเสบอย่างรนุแรง ส่งผล
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ให้มไีข้สงู บวมทัง้ตวั รวมทัง้ร่างกายสญูเสยีการท�างานของระบบภูมิคุม้กนั

ต้านทานโรค การติดเชื้อจึงยิ่งรุนแรงขึ้น อวัยวะต่างๆ จึงเกิดการล้มเหลว 

เช่น ตับ ไต ปอด ม้าม ซึ่งการสูญเสียการท�างานของตับที่สร้างฮอร์โมน

ช่วยการแข็งตัวของเลือด เมื่อสูญเสียไป จึงเกิดภาวะเลือดออกในอวัยวะ

ต่างๆร่วมด้วย ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด ซึ่ง

โดยทั่วไป ช่วงระยะเวลาการด�าเนินโรค  จะประมาณ 14 - 21 วัน

โรคอีโบลามีอาการอย่างไร?

 โดยทั่วไประยะฟักตัวของโรคอีโบลาจะประมาณ 2 - 21 วัน โดย

อาการจะคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อได้หลายโรค เช่น โรคไข้จับสั่น โรคไข้

เลือดออก โรคไทฟอยด์ และ/หรือ การติดเชื้อในกระแสโลหิต (ภาวะพิษ

เหตุติดเชื้อ) โดยอาการที่พบได้คือไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น อ่อนเพลีย

มาก เจบ็คอ ปวดศรีษะมาก ปวดเน้ือตวัมาก ระยะต่อจากนัน้จะม ีคลืน่ไส้ 

อาเจียน ท้องเสีย บวมทั่วตัว มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ (เช่น ตา หู 

จมูก) ขึ้นผื่นเลือดออกที่ผิวหนังทั่วตัว ช็อก โคม่า และเสียชีวิตในที่สุด 

ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงเสียชีวิต (การด�าเนินโรค) จะประมาณ 

14 - 21 วัน

ควรพบแพทย์เมื่อใด?

 เมื่อมีอาการไข้สูง โดยเฉพาะมีประวัติเดินทางไปในถิ่นที่เป็นแหล่ง

เกิดโรคนี้ หรือเกิดหลังจากมีการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ หรือหลัง

สัมผัสผู้ป่วย ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเสมอ

แพทย์วินิจฉัยโรคอีโบลาได้อย่างไร?

 การวินิจฉัยโรคอีโบลาท่ีส�าคัญที่สุด คือ จากประวัติการสัมผัสโรค 

(เพราะการย้อมเชือ้ต่างๆจะใช้เวลานาน รวมไปถงึการตรวจเลอืดทางด้าน



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 23

ภมูต้ิานทานคุ้มกนัโรคด้วย ทีจ่ะมข้ีอจ�ากดัทางเทคโนโลย ีท�าให้ไม่สามารถ

ตรวจได้ในเวลารวดเร็ว) นอกจากนั้น คือ การตรวจร่างกาย การตรวจ

เลือดดูสารภูมิต้านทานและดูสารก่อภูมิต้านทานส�าหรับโรคนี้ เช่น การ

ตรวจสารคดัหลัง่เพือ่หาเชือ้ด้วยกล้องจลุทรรศน์ชนดิอีเลก็ตรอน (Electron 

microscopy) และ/หรือ การเพาะเชื้อจากสารคัดหลั่ง

รักษาโรคอีโบลาอย่างไร?

 ปัจจบุนั ยงัไม่มตีวัยาทีใ่ชร้กัษาโรคอโีบลา (ยาฆา่/ยาต้านไวรสั) ดงั

นัน้การรกัษา จงึเป็นการรกัษาประคบัประคองตามอาการ แต่เนือ่งจากเป็น

โรคที่รุนแรง การรักษาจึงเป็นการรักษาในโรงพยาบาล (มีการแยกผู้ป่วย) 

เช่น การให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า การให้ออกซิเจน การให้ยาแก้ปวด 

ยาลดไข้ เป็นต้น

โรคอีโบลามีผลข้างเคียงอย่างไร?

 ผลข้างเคียงจากโรคอีโบลา คือ การล้มเหลวของอวัยวะส�าคัญต่างๆ 

เช่น ตับ ไต ปอด ที่ส่งผลให้เสียชีวิต (ตาย) ได้ในที่สุด ส่วนผู้รอดชีวิตมัก

ไม่สามารถกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิม ยังคงมีร่างกายที่อ่อนเพลีย และ

การรับความรู้สึกสัมผัสต่างๆมักลดน้อยลง

โรคอีโบลามีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

 โดยทั่วไป โรคอีโบลา เป็นโรคที่มีการพยากรณ์โรคที่เลว อัตราการ

เสียชีวิตประมาณ 30 - 90% ขึ้นกับชนิดของเชื้อ โดยถ้าเป็นเชื้อที่ท�าให้

เกดิการระบาด อตัราเสียชวิีตมกัสูงถงึ 90 -95% และผูท้ีร่อดชีวติ สามารถ

ติดเชื้อได้ใหม่ เพราะร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนี้ได้

ดูแลตนเองอย่างไร?	ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

 การดูแลตนเอง เมื่อรอดชีวิตจากโรคนี้ คือ
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 • การรักษาสุขภาพอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ)

 • การกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่

 • การออกก�าลังกายสม�่าเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ

 • การพบแพทย์ตามนัด และ

 • การป้องกันไม่ให้ตนเองกลับไปสัมผัสโรคอีก

 • การพบแพทย์ก่อนนัด: ในผู้ที่รอดชีวิตและกลับบ้านแล้ว ถ้ามี

อาการกลับมาใหม่ หรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิม หรือกังวลในอาการ 

ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัดเสมอ

ป้องกันโรคอีโบลาอย่างไร?

 ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอีโบลาทั้งในสัตว์และในคน ดังนั้น 

การป้องกันจึงขึ้นกับพฤติกรรมของเราเอง ที่ส�าคัญคือ การหลีกเลี่ยงการ

ติดต่อจากสัตว์ และหลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างคนสู่คน

 1. การหลีกเลี่ยงการติดต่อจากสัตว์ คือ ไม่กินสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ

โรค โดยเฉพาะปรุงไม่สุกทั่วถึง รวมทั้งการไม่เข้าไปในถิ่นที่มีสัตว์ที่เป็น

พาหะโรคอาศัยอยู่ และยงัรวมถงึการไม่สมัผสัสารคดัหลัง่ และ/หรอื ซาก

สัตว์ต่างๆ นอกจากนั้นถ้าพบสัตว์ตายหรือซากสัตว์ตาย ที่ไม่ทราบสาเหตุ 

หรือที่สงสัยการตายจากติดโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดูแล

เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 2. ส่วนการหลีกเลี่ยงการติดต่อจากคนสู่คน คือ การหลีกเลี่ยงการ

คลกุคลีใกล้ชดิผูป่้วย ถ้าต้องดแูลผูป่้วย เช่น คนในครอบครวั หรอืเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโรคนี้ จะต้องเคร่งครัดในการ

รักษากฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆในการดูแลผู้ป่วย และในการดูแลตนเอง 

เช่น ความสะอาดของเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ผ้าเช็ดหน้า 
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ผ้าเช็ดตวั เครื่องใช้ส่วนตวัต่างๆ การใช้ถุงมอื การใชห้นา้กากอนามัย การ

ล้างมือ การรักษาความสะอาด จาน ชาม ช้อน แก้วน�้า การดูแลสารคัด

หลั่งของผู้ป่วย ที่รวมถึง เหงื่อ แผล น�้ามูก น�้าลาย อาเจียน การไอ จาม 

ปัสสาวะ และอุจจาระผู้ป่วย

 ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ทั้งตัว ระบบโรคติดเชื้อ

 อาการที่เกี่ยวข้อง : ไข้สูง เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ

 ที่มา http://haamor.com/th

ศิริราชแถลงผลิตแอนติบอดีรักษาอีโบลา	จดสิทธิบัตรแล้ว

(ไอเอ็นเอ็น)

 คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช เผย ผลิตแอนติบอดี รักษาโรคไข้

เลือดออกอีโบลาได้แล้ว หวังช่วยเหลือคน ระบุ จดสิทธิบัตรแล้ว เตรียม

ผลิตเพิ่มตามมาตรฐาน GMP พร้อมขอจดทะเบียนยาใหม่ต่อไป

 ท่ีโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราช มี ศ. เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยค�าภา หัวหน้าทีม

ผู้ผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาส�าเร็จเป็นครั้งแรกของไทย 

กล่าวว่า แอนติบอดีคือโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีมีการสร้างจากระบบภูมิคุ้มกัน

ต้านทานโรคของมนุษย์ ซึ่งจะสร้างขึ้นหลังจากที่ได้รับเชื้อหรือสิ่งแปลก

ปลอมที่เข้ามาในร่างกาย แอนติบอดีจะถูกผลิตออกมาจากเม็ดเลือดเรียก

ว่า ลิมโฟชับท์บี 

 ทัง้นีป้กตแิล้วร่างกายจะใช้เวลา 7-10 วนั ในการผลติแอนตบิอด ีซึง่

ถอืว่าล่าช้าส�าหรบัการสร้างการป้องกนัดงักล่าว ผูป่้วยจงึมกัจะเสยีชวีติก่อน 

แต่ทางโรงพยาบาลสามารถสร้างแอนตบิอดจี�าเพาะขึน้มาเพือ่รกัษาการตดิ
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เชื้อไวรัสอีโบลา พร้อมกับเตรียมไว้ใช้แก่ผู้ป่วยได้ทันที เรียกว่า ภูมิคุ้มกัน

พร้อมใช้ หรือ แอนติบอดีรักษา

 โดยแอนติบอดีจ�าเพาะที่คณะแพทย์วิจัยผลิตขึ้นนั้น มีคุณสมบัติ

พิเศษที่มีขนาดเล็กกว่าแอนติบอดีตามปกติ เรียกว่า แอนติบอดีสายเดี่ยว 

สามารถเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อได้ และมีความจ�าเป็นต่อโปรตีนของไวรัสอี

โบลา ชนิดจีพีหนึ่ง-จีพีสอง นิวคลีโอโปรตีน ไวรัสโปรตีน 40 35 โดยจะ

เข้าไปยับยั้งการท�างานของไวรัสอีโบลาได้

 ส�าหรับต้นแบบแอนติบอดีท่ีคณะแพทย์ได้วิจัยศึกษาคิดค้นขึ้นนี้ ได้

ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งสิทธิทั้งหมดเป็นของคณะแพทย์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนี้ คณะแพทย์

ได้ร่วมกับบริษัท สยามไบโอไซเอ็นซ์ ในการร่วมมือผลิตแอนติบอดีในการ

รักษา และผลิตในปริมาณมากขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน GMP พร้อมขอ

จดทะเบียนยาใหม่ต่อไป

 ด้าน ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

พยาบาล เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระบาด ว่า คณะ

แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจถึงสถานการณ์ โดยทีมวิจัย

ของทางศิริราชท�าการศึกษาคว้าทางการรักษามาโดยตลอด ในที่สุดเรา

สามารถผลติแอนตบิอดรีกัษาโรคไข้เลอืดออกอโีบลาได้ส�าเรจ็ ซึง่เป็นผลมา

จากการวจิยัท่ีใช้เทคโนโลยใีหม่แบบครบวงจร ท�าให้เกดิความรูใ้หม่ น�ามา

ซึ่งการใช้ประโยชน์ในการบริการรักษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

 ทั้งนี้การด�าเนินการวิจัยเป็นการด�าเนินการที่มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของคณะแพทย์ ที่เป็นสถาบันแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งเน้นสู่

ความเป็นเลิศระดับสากล สามารถให้บริการรักษาระดับมาตรฐานโลก 
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โดยได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าท�าได้ชัด

เห็นเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา ทางศิริราชก็ได้รับการรับรองคุณภาพโรง

พยาบาล ครัง้ที ่4 ตามมาตรฐานขัน้ก้าวหน้าและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก

ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง

 ที่มา http://health.kapook.com/view100301.html

สุขบัญญัติแห่งชาติ	10	ประการ

 1.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

 2.  รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

 4. กินอาการสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยง

อาหารรสจัด สีฉูดฉาด

 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส�าส่อนทางเพศ

 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

 8. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ�าปี

 9. ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

 10. มีส�านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
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การให้และความรัก

วรากรณ์		สามโกเศศ	
5

 “การให้มากหรือน้อยไม่ส�าคัญเท่ากับว่าเมื่อให้แล้วจะเหลืออยู่มาก

น้อยเพียงใด” ค�ากล่าวนี้ท�าให้เกิดความสงสัยในเรื่อง “การให้” และมูล

เหตุจูงใจ

 ในโลกทุนนิยมนั้น “การให้” ท�าให้เงินที่บุคคลหนึ่งเหลือส�าหรับการ

บรโิภคของเขาเองน้อยลง ความพงึพอใจกจ็ะน้อยลงด้วย ดงันัน้โดยแท้จรงิ

แล้วพฤตกิรรมเช่นนีส้วนกระแส ค�าถามทีน่่าคดิกค็อืกเ็มือ่มคีนจ�านวนมาก

ที่ถือว่า “การให้” เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา ค�าถามก็คืออะไรเป็นมูลเหตุ

จูงใจของ “การให้”

 ค�าตอบแรก ส�าหรับคนใจดีทั้งหลายก็คือ “การให้” ก่อให้เกิดความ

สขุเช่นเดยีวกบั “การได้รบั” หรอืการบรโิภคของตวัเอง การพดูเช่นนีม้คีวาม

หมายว่าความสุขของคนอื่นมีความโยงใยกับความสุขของตนเอง มากหรือ

น้อย และระหว่างใครกับใครก็แตกต่างกันออกไป

 คนเหล่านีม้องเหน็คนอ่ืนเป็นเพือ่นร่วมโลกและร่วมชะตาชวีติเพราะ

เกิดและมีชีวิตร่วมสมัยกัน เมื่อคนเลือกเกิดไม่ได้ เลือกสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เองไม่ได้ เลือกโอกาสที่มีในชีวิตไม่ได้ เลือกที่จะมีสติปัญญามากน้อยไม่

ได้ ฯลฯ ดังนั้นจึงมีคนที่มีสิ่งเหล่านี้ไม่เท่ากันและตัวเขาเองเป็นคนที่อยู่ใน

สภาวะทีโ่ชคดกีว่า “การให้” แก่คนเหล่านีจ้งึเป็นสิง่ทีค่วรท�าเพราะเท่ากบั

เป็นการแบ่งความโชคดีของตนให้คนอื่น

 5  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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 คนที่คิดอย่างน้ีคงเชื่อในค�ากล่าวท่ีว่า “The heart is happiest 

when it beats for others.” (หัวใจเป็นสุขที่สุดเมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น) 

ไม่มากก็น้อยกระมัง

 ค�าตอบที่สอง ก็คือ “การให้” ในวันนี้คือ “การได้รับ” ในวันข้างหน้า 

ดงัเช่นคนท่ีท�าบญุซึง่ตรงกบัความคดิของคนไทยจ�านวนมากทีก่าร “ท�าบญุ” 

คอืการ “สะสมบญุ” ซึง่เป็นความหมายทีผ่ดิเพีย้นไปจากพระธรรมค�าสอน

ที่แท้จริง

 แนวคิดนี้โดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ “การให้” หากแต่เป็นจัดสรรการใช้

เงินข้ามเวลา กล่าวคือแบ่งส่วนหนึ่งของเงินที่มีในปัจจุบันเป็นเงินเพื่อให้

เกิดประโยชน์ในชาติหน้า ถ้าเป็น “การให้” ที่แท้จริงแล้ว ผลตอบแทนที่

ได้รับมีอย่างเดียวคือความสุขใจจากการเห็นคนอื่นมีความสุขมากขึ้น

 “การท�าบุญ” ในแนวน้ีในสังคมเราก่อให้เกิดเงินบริจาคจ�านวน

มากมายมหาศาลในแต่ละปีแก่วัด แก่หลวงพ่อ จนท�าให้พระหลายรูปเสีย

ผูเ้สยีคนไปกม็ ีการทีเ่รามวัีดจ�านวนมากมายในปัจจบุนัทีท่ัง้ร้างหรอืมพีระ

เณรไม่มากพอท่ีจะดูแลสิ่งก่อสร้างก็เพราะการท�าบุญที่มีวัตถุประสงค์เช่น

ว่านี้

 ในบ้านเราการมอบเงนิให้โรงเรยีน มหาวทิยาลยั มลูนธิ ิโรงพยาบาล 

เด็กยากจน ฯลฯ รวมกันแล้วในแต่ละปีมีจ�านวนน้อยกว่าเงินบริจาคให้วัด

นับหลายเท่าตัว ซึ่งต่างไปจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่เห็นความส�าคัญของ

การศึกษาและสาธารณสุข

 ค�าตอบที่สาม ในระดับบุคคลถ้าจะกล่าวไปแล้ว “การให้” มีความ

หมายทีล่ะเอยีดอ่อนกว่าเป็นอนัมาก วตัถปุระสงค์กห็ลากหลายแตกต่างกนั

ไป มีทั้งเพื่อหวังผลประโยชน์ในวันหน้า ให้ด้วยความเอ็นดูโดยไม่หวังผล
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ตอบแทน ให้ด้วยความปรารถนาดีอยากให้พ้นทุกข์ ให้เพราะความผูกพัน

ทางสายเลือด หรือการถือกันเป็นญาติ ฯลฯ ในเรื่องนี้เศรษฐศาสตร์ให้ค�า

อธิบายในบางเรื่องไว้อย่างน่าสนใจ

 เหตุใดเราจึงไม่ให้เงินสดเป็นของขวัญวันเกิดแก่คู่รักหรือคนที่เราคิด

จะเอามาเป็นคู่รัก? หลายคนคงตอบทันทีว่ามันไม่โรแมนติกเลย และคน

ได้รับอาจโกรธและรู้สึกเสมือนว่าเป็นการดูถูกกัน

 นกัเศรษฐศาสตร์อธบิายว่าการให้ของขวญัแก่กนันัน้เป็นเรือ่งของสิง่ที่

เรียกว่าการ ส่งสัญญาณ (signaling) ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญในการด�าเนินชีวิต

และการท�างานของภาครัฐ ตัวอย่างเช่นในยามที่รัฐบาลขาดงบประมาณ 

ถ้านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใช้เงินหลวงอย่างสุรุ่ยสุร่ายก็เท่ากับเป็นการ

ส่งสญัญาณแก่คนทัว่ไปว่าทีบ่อกว่ารดัเขม็ขดันัน้ไม่ใช่เรือ่งจรงิ หรอืถ้าภาค

รัฐต้องการส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าเอาจริงจังในเรื่องการปราบ

คอรัปชั่น ก็ต้องเอาคนผิดมาติดคุกให้ดู

 การท่ีชายให้เงนิสดในกรณทีีก่ล่าวแล้ว หญงิกจ็ะมองไม่เหน็สญัญาณ

ว่าเขาก�าลังบอกรักเราหรือไม่ ถ้าเขาชอบเราจริงเขาต้องยอมเสียเวลาและ

แรงงานไปค้นหามาจนได้ว่าเราชอบอะไร (ท่านผูอ่้านทีม่วียัใกล้เคยีงผูเ้ขยีน

คงรู้ดีว่าการส่งสัญญาณเช่นน้ีในสมัยก่อนส�าคัญอย่างไร) ลองจินตนาการ

ดูว่าถ้า 1) มอบพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวง 2) มอบดอกกุหลาบอย่างดี

หนึ่งโหล 3) มอบช็อกโกแลตหนึ่งกล่อง 4) มอบแหวนหนึ่งวง สิ่งใดที่เป็น

สัญญาณแรงสุดของความรัก (ถ้าตอบข้อ 2) สงสัยว่าอาจติดมาจากนิสัย

การเป็นครู)

 อย่างไรก็ดีถ้าพ่อแม่ของแฟนให้เงินสดเขาในวันเกิดกลับไม่เป็นเรื่อง

น่ารังเกียจแต่ประการใด เนื่องจากมันเป็นกรณีที่แน่นอนแล้วในความรัก 



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 31

เงินสดจึงไม่เป็นปัญหา อย่างไรก็ดีพ่อแม่อาจให้สัญญาณบางอย่างแก่ลูก

ได้เช่นกันในโอกาสนี้ เช่น ให้การ์ดที่เขียนด้วยถ้อยค�าที่ออกมาจากใจ ให้

ของมีค่าที่สร้างฐานะได้ในวันข้างหน้า ไม่ให้อะไรเลย ฯลฯ

 ประเพณีให้ของขวัญกันวันครสิต์มาสในโลกตะวันตกนั้นมคี�าวิจารณ์

ว่าท�าให้เกิดความสูญเปล่าโดยไม่จ�าเป็น ดังที่เศรษฐศาสตร์เรียกว่า 

deadweight loss ซึ่งหมายถึงช่องว่างระหว่างเงินที่ใช้จ่ายไปเพื่อซื้อของ

กบัคุณค่าของของนัน้ งานศกึษาพบว่าคนทีไ่ด้รบัของขวญัรูส้กึว่าคณุค่ารวม

ของมันน้อยกว่าเงินที่คนอื่นรวมกันจ่ายให้เขา ทั้งนี้เนื่องจากได้ของขวัญที่

ไม่ถูกใจ ถึงแม้ญาติพี่น้องเสียเงินทองซื้อของมาแต่ไม่โดนใจผู้รับ ผู้ศึกษา

เสนอว่าสมควรให้เงินสดเป็นของขวัญแทนเพื่อจะได้น�าไปซื้อของให้ถูกใจ

ตนเองซึ่งจะท�าให้ความสูญเปล่าหรือ deadweight loss หายไป

 ข้อเสนอนี้ในปี 1993 ถูกโจมตียับเยินว่าไม่เชิดชูให้เห็นคุณค่าของ

ความรกัทีม่นษุย์มต่ีอกนั “การให้” เป็นตวัแทนของความรกัความปรารถนาดี 

ประเพณีนี้ช่วยท�าให้นึกถึงคนอื่นด้วยในวันส�าคัญนี้ ถึงแม้จะเกิดความ 

สูญเปล่าดังว่าแต่มันก็คือ “ราคา” ที่สังคมจ�าเป็นต้องจ่าย

 “การให้” เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อาจเรียกได้ว่าฝังอยู่ใน DNA 

มาแต่ดึกด�าบรรพ์ ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ลูกและเพื่อนที่อยู่ถ�้าข้าง ๆ ไม่ให้ความ

เมตตา เอื้อเฟื้อกัน มนุษย์ก็คงไม่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอน

 “การให้” มิได้เกี่ยวพันเฉพาะกับเรื่องเงินทองเท่านั้น ตราบที่เป็น

ความปรารถนาจากใจจริงท่ีต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุขแล้ว การเสียสละ

เวลาและแรงงาน การให้ความสนใจ การให้ความรักความเอาใจใส่ ฯลฯ 

ก็เป็น “การให้” ที่ประเสริฐเช่นกัน



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

ข�าขัน	:	แท็กซี่มหาภัย

อ.	ดร.	สุรพล		วัฒนวิกย์กิจ	
6

 หนุม่ขีเ้มาสามคน เรยีกแทก็ซีเ่พือ่ไปเทีย่วต่อในยามดกึของคนืวันหนึง่ 

คนขับดูสารรูปของคนทั้งสามแล้วเห็นท่าไม่ดีเลยหาทางแก้ไขสถานการณ์

เพราะเขาไม่อยากมีเรื่องมีราวกับคนเมา และกลัวว่ารถคันสวยของเขาจะ

เหมน็ไปทัง้คนัด้วยอาเจยีน เมือ่ทัง้สามนัง่เสรจ็สรรพและส่งเสยีงดงัอยู่หลงั

รถ คนขับแท็กซี่เริ่มสต๊าร์ทรถ เร่งเครี่องประมาณห้าวินาทีแล้วดับเครื่อง

แล้วหนัหลงัไปยงัผูโ้ดยสารทัง้สามพร้อมกบักล่าวว่า”ถงึจดุหมายปลายทาง

แล้วครับ ลงได้”

 ข้ีเมาคนทีห่นึง่	หยบิค่าโดยสารให้คนขบั “เอ้า! นีค่่าโดยสาร เอาไป 

เลยห้าร้อย ไม่ต้องทอน”

 ขีเ้มาคนทีส่อง	กล่าวก่อนลงจากรถตามคนแรก “ขอบคณุครบั ทีม่า

ส่งโดยปลอดภัย บริการดีจริง ๆ”

 ขี้เมาคนที่สาม	ต่างจากสองคนแรก ตบหน้าคนขับจนเขาหน้าชา 

คนขับแท็กซี่รู้สึกว่าขี้เมาคนสุดท้ายคงจับผิดเขาได้ เขารู้สึกกลัวคนที่สาม

นี้ทันที แต่ก็แกล้งท�าเป็นใจดีสู้เสือถามว่า”คุณมาตบหน้าผมท�าไม ผมไม่

ได้ท�าอะไรให้คุณแม้แต่นิดเดียว เพื่อนคุณยังชมผมเลย ไม่ได้ยินหรือครับ 

แถมยังให้ทิปอีกด้วย”

 ขีเ้มาคนทีส่ามท�าท่าเหมอืนหายเมา สวนกลบัทนัทว่ีา “นีด่ว่ีาต�ารวจ

จราจรแถวนี้ไม่มีนะ ไม่งั้นต้องเสียเวลาไปโรงพัก และที่ส�าคัญก็คือว่าคุณ

ท�าเอาพวกเราเสี่ยงตายเอาชีวิตเกือบไม่รอดเพราะการขับเร็วแบบสายฟ้า

แลบของคุณ”

 6  ข้าราชการบ�านาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว




