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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 086-024-1116
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 02-258-4007
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ส่งความสุข ปี 2558 แด่สมาชิกชมรมฯ
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน
คณะกรรมการและสมาชิ ก ชมรมผู ้ สู ง อายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน เจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากทุกข์
โศก โรค ภัย ขอให้ได้ประสบแต่สงิ่ ทีด่ งี าม และ
สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ด้วยความรักและปรารถนาดี
ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
  (รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา)

สวัสดีปีใหม่แล้ว
ขอส่งสุขจากใจ
สมาชิกเพื่อนเราไซร้
อีกเพิ่มพละวรรณะเข้า  

แสนใส  สดเอย
สู่เหย้า
จงรื่น  รมย์นา
ส่งให้อายุยืน เทอญ

ผศ.สุพิน  ทองธานี ประพันธ์

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2558

ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
สุขกายใจได้สมปรารถนา
การงานส�ำเร็จเสร็จสมอุรา
พลานามัยดีมีมาตลอดไป
ด้วยความรักและปรารถนาดี
  นงนวล  พงษ์ไพบูลย์

เฉลิมศกมงคลศรีขึ้นปีใหม่
เชิญเทพไททั้งไตรรัตน์พิพัฒน์ผล
บันดาลให้ชาวชมรมท่านทุกคน
สุขกมลพ้นทุกภัยไม่แผ้วพาน
ปรารถนาสิ่งใดได้สมหวัง
กายก�ำลังพลังมามหาศาล
ใจสงบตั้งในธรรมน�ำเบิกบาน
เหล่าลูกหลานเพื่อนพ้องหนุนอบอุ่นเอย
พรรณนิภา สันติพงษ์   ผู้ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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สวัสดีปีใหม่ 2558

๏  วันเวลาผ่านพ้น
ขวบปี
ชีวิตผ่านด้วยดี
โชคแล้ว
คิดดีชื่นชีวี
เห็นทุกข์  สุขเอย
ก�ำหนดตนคลาดแคล้ว
หลีกพ้นอบายภูมิ
๏  ค�ำอวยพรบ่งชี้
น�้ำใจ
ความรักความห่วงใย
เพื่อนพ้อง
บันดาลสุขโชคชัย
จักเกิด  ได้นา
รินจากใจเรียกร้อง
เทพไท้สาธุการ
๏  ความสุขจักไขว่คว้า
มาครอง
รู้จักปล่อยวางของ
หนักแท้
ละโลภโกรธหลงปลง
ดับเหตุ  ได้เอย
ครองสติอย่าพ่ายแพ้
กิเลสล�้ำครองใจ
๏  ฉันมิใช่เทพเจ้า
ทรงฤทธิ์
ไร้สิทธินฤมิต
เสกสร้าง
บันดาลสุขเนืองนิตย์
สมอยาก  ยิ่งนา
มีแต่ใจรักอ้าง
สุดขั้วหัวใจ
ด้วยรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ
  ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   วิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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ส่งความสุข 2558
ปีเก่าไปใหม่มาพาสนุก
ต่างฉลองความสุขทุกแห่งหน
ต่างแย้มยิ้มอิ่มเอมเปรมกมล
ต่างเตรียมตนรับสิ่งดีปีใหม่มา
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออัญเชิญเทพไททุกทิศา
อีกทั้งพระสยามเทวา
โปรดจงได้เมตตาประทานพร
ให้ชีวิตเพียบแปล้แต่ความสุข ทั้งกายใจสนุกสโมสร
ทุกข์โศกโรคภัยจงจากจร
ชื่อเสียงลือกระฉ่อนอยู่ทั่วไป
ด้านการงานก้าวไกลไปข้างหน้า ด้านเงินตราสินทรัพย์นับไม่ไหว
ด้านร่างกายแข็งแรงสมดังใจ
ด้านสังคมใครใครต่างชื่นชม
จะเดินทางรถเรือขึ้นเหนือใต้ อุบัติเหตุเภทภัยไม่ผสม
ทั้งผู้คนรักใคร่ใฝ่นิยม
พร้อมอุดมโชคดีทั้งปีเทอญ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์
กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ
ชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมท�ำบุญกับศิริราชมูลนิธิ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
ก�ำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556  
ซ้อมครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ประสานมิตร องครักษ์
ซ้อมครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 องครักษ์ วันซ้อมใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 องครักษ์
นายแดนอรัญ แสงทอง ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์สาขา
วรรณคดีองั กฤษ ได้รบั รางวัลซีไรท์ปี 2557 สาขาวรรณศิลป์ เรือ่ ง อสรพิษ
นามปากกา เสน่ห์ สังข์สุข ด้วยเอกลักษณ์การใช้ภาษาที่มีความคมคาย
อีกทั้งความหลากหลายในการน�ำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนถึงภาวะจิตใจของ
มนุษย์ได้อย่างน่าติดตาม เป็นนักเขียนไทยที่ได้รับการยอมรับจากแวดวง
วรรณกรรมในยุโรป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก�ำหนดจัดงาน “ศรีนครินทร์
- สีสันแห่งความสุข” วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 7.00 9.30 ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานกองกิจการนิสติ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
(อาคาร 9) และบริเวณลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เวลา
17.30 - 21.30 น ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดังต่อไปนี้
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557
07.00 - 07.45 น. พระสงฆ์ฉนั ภัตตาหารเช้า ณ ห้องโถง ส�ำนักงาน
กองกิจการนิสิต อาคารส�ำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9)
07.45 - 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
บุคลากร นิสิตและนักเรียน พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานกอง
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กิจการนิสติ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และบริเวณลานเล่นล้อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08.00 - 08.20 น. ประธานในพิธี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
และร่วมพิธสี งฆ์ ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานกองกิจการนิสติ อาคารส�ำนักงาน
อธิการบดี (อาคาร 9)
08.20 - 08.40 น. ประธานในพิธี ผูบ้ ริหาร คณะ วิทยาลัย สถาบัน
ส�ำนัก ศูนย์ โรงเรียน โรงพยาบาล ถวายปัจจัย ดอกไม้ ธูป เทียนและ
ปัจจัยไทยธรรม ณ บริเวณ หน้าส�ำนักงานกองกิจการนิสติ อาคารส�ำนักงาน
อธิการบดี (อาคาร 9)
08.40 - 09.30 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและของใช้
ส�ำหรับพระสงฆ์ จ�ำนวน 59 รูป ณ บริเวณลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ชวลิ ต สู งใหญ่ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นสาธิ ต มศว
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดเนอสเซอรี่ มศว เพื่อเป็นสวัสดิการสร้าง
ความสุขสู่บุคลากร รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ 1-4 ขวบ โดยมีครูวิสยา  เชาว์
อภินันท์ เป็นครูที่จบด้านปฐมวัยเป็นผู้ดูแล เปิดด�ำเนินงานมาตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2557

http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีมติก�ำหนดการ
ประชุมทุกวันพฤหัสแรกของเดือนประจ�ำปี พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม
สภา 1  ดังมีก�ำหนดการ  ดังนี้
ครั้งที่  1/58 ประชุมวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ณ J.W ธารน�ำ้
บ่อคลึง รีสอร์ทสวนผึ้ง สรุปกิจกรรมปี 2557/ประชุม
ครั้งที่  2/58 ประชุมวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่  3/58 ประชุมวันที่
5 มีนาคม 2558
ครั้งที่  4/58 ประชุมวันที่
2 เมษายน 2558
ครั้งที่  5/58 ประชุมวันที่
7 พฤษภาคม 2558
ครั้งที่  6/58 ประชุมวันที่
4 มิถุนายน 2558
ครั้งที่  7/58 ประชุมวันที่
2 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่  8/58 ประชุมวันที่
6 สิงหาคม 2558
ครั้งที่  9/58 ประชุมวันที่
3 กันยายน 2558
ครั้งที่ 10/58 ประชุมวันที่
1 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 11/58 ประชุมวันที่
5 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 12/58 ประชุมวันที่   3 ธันวาคม 2558
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถแจ้งได้ที่ เลขานุการ
ชมรมฯ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 หรือนางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ 086-024-1116
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธถี วายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
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สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา มี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียง
รวมทั้งสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน แสดงถึงความ
จงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีอยู่ในจิตใจของ
ปวงชนชาวไทยทุกคน
สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุฯ จ�ำนวน 32 คน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา
ฮานอย-ลาวไค-ซาปา  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2557 ได้รับความรู้
สนุกสนานเพลิดเพลินกันโดยทัว่ หน้า ขอขอบคุณ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง
ทีท่ ำ� ให้พวกเราได้ไปเทีย่ วร่วมกัน และขอบคุณอาจารย์พงษ์ธวัช ศรีจำ� นอง
ที่ช่วยดูแลอ�ำนวยความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กองการเจ้าหน้าทีไ่ ด้เชิญ เจ้าหน้าที่
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข)   คุณหทัยรัตน์ สายทินกร
มาบรรยายเรือ่ ง การกลับไปใช้สทิ ธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม พรบ. บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (หลัก พ.ร.บ. Undo) ส�ำหรับข้าราชการ
บ�ำนาญ ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2558 กบข จะจัดส่งเอกสาร
ถึงท่านเป็นรายบุคคล เพื่อประกอบการตัดสินใจ   ก่อนจบการ
บรรยาย วิทยากรได้ เสนอแนะว่า “Undo หรือ ไม่ Undo ขอให้เป็นการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ศึกษาข้อมูล ท�ำความเข้าใจกับเอกสารที่ได้รับ แต่ละ
คนเงื่อนไขต่างกัน” ถ้าผู้ที่ Undo และต้องคืนเงิน กบข สามารถแบ่ง
คืนออกเป็น 3 งวด และจ่ายเงินคืนให้เสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
ต้องการติดต่อ กบข ใช้หมายเลข 1179 หรือ อีเมล : member@
gpf.or.th วันสุดท้ายของการแสดงความจ�ำนงคือ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 และวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผู้รับบ�ำนาญที่ใช้สิทธิเริ่มรับบ�ำนาญ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตาม พรบ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ผู้ที่จะใช้สิทธิ ให้ติดต่อกองคลัง (นส. กนกวรรณ วิเชียร โทร. 02260-3013, 02-649-5736) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
โดยน�ำส�ำเนาบัตรประชาชนไปด้วย 2 ฉบับ
ชมรมผู ้ สู อ ายุ ฯ ขอขอบคุ ณ คณบดี ค ณะสั ง คมศาสตร์
ผศ. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์ใช้รถของคณะฯ และให้
พนักงานขับรถดูแลพวกเราอย่างดี เพือ่ น�ำผูแ้ ทนชมรมฯ ไปถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ผูท้ ไี่ ปร่วมกิจกรรมนี้
ได้แก่ รศ.ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา  ผศ.มาลี โทณานนท์  อ.จันทร์ทพิ ย์
ลิ่มทอง  ผศ.สุพิน ทองธานี  ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน  อ.พัธนี โชติกเสถียร
อ.อุไร สังขนันท์  อ.อัธยา ภาดานุพงศ์  รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ผศ.สุชาดา
สุธรรมรักษ์   ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์   นางสุภัทรา โสทะกะพันธ์
นายอัครเดช อุดมชัชวาล  อ.แขไข จิตรกร  อ.ดุษฎี สินเดิมสุข และผศ.นงนารถ
ชัยรัตน์ หลังจากถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว ไปบริจาคเงินที่ศิริราชมูลนิธิ
ร่วมกัน ชมรมฯ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รศ. รัมภา บุญสินสุข ที่ได้มอบหนังสือเรื่อง ความรู้กายภาพบ�ำบัดและ
ส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับประชาชน ให้แก่คณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ประจ�ำเดือนธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ รศ.เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ ที่ส่ง
หนังสือของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
พระธรรมกถา เรื่อง สัจจะของชีวิต และสุญญตา มาให้กับชมรมฯ
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ รศ. จรินทร์ สมประสงค์ ที่ได้
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เขียนจดหมายแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิตที่
ชมรมฯ จัดให้ท่านได้ และได้รับของที่ระลึกที่ชมรมฯจัดส่งมาให้เรียบร้อย
แล้ว  พร้อมอ�ำนวยพรให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ส่วน อ. รัตนา
ศรีรัตน์ และ อ. สุวรรณ มาลัย โทรมาขอบคุณและแจ้งการได้รับของ
ที่ระลึกทางโทรศัพท์
การสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว หน่วยประสานมิตร
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ ได้ 395
คะแนน นายพชรพล คุ้มจั่น ได้ 385 คะแนน นายเฉลียว พันธุ์สีดา
ได้  368 คะแนน และ นายสมชาย ไกรสังข์ ได้ 362 คะแนน
ชมรมผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 29 มกราคม 2558 ท�ำบุญวันเกิดชมรม / รับประทาน
อาหารร่วมกันวันปีใหม่ 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง
09.00 น. ลงทะเบียน   
10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558   ทัศนศึกษา
ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม (พระมหาเจดีย์ชเว
ดากอง  พระธาตุอินทร์แขวน และพระธาตุมุเตา)
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา ทะเลบัวแดง
และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ประชุมสามัญประจ�ำปี
http://seniorclub.swu.ac.th
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08.30 น.

ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น (มศว คลินิก)
แนะน�ำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงวัย
09.30 น. ประธานชมรมสรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2557
09.50 น. เลือกประธานชมรมฯ คนใหม่ (ครบวาระ 2 ปี)
10.15 น. ฟังการบรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย
ยามสูงวัย โดย ภญ.วรรณี  อิทธิวิวัฒนกุล
12.00 น. ทานอาหารร่วมกัน
13.00-14.30 น. บรรยาย เรื่องผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานท�ำอะไร
ได้บ้าง โดย ผศ. จามร สมณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และอ. นพวรรณ
จงสุขสันติกุล
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมงาน
84 ปี ศ. พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
สาโรช บัวศรี โดยซื้อโต๊ะจีนเป็นเงิน 5,200 บาท ชมรมฯ ร่วมบริจาค
ด้วย 1,000 บาท  มีลูกศิษย์ทุกรุ่นมาห้อมล้อม ทักทาย ท�ำความเคารพ
ศ. พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ กันอย่างอบอุ่น น่าปลื้มใจอย่างยิ่ง
ศ. ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ได้ถึงอนิจกรรม
และได้รับดินพระราชทานในพิธีฝังศพ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ
มัสยิดดารุ้นฮ่าซ่านัย (คลอง 11) เขตหนองจอก ชมรมผู้สูงอายุ มศว
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววิศาลาภรณ์ มา ณ โอกาสนี้
รศ. ดร. กาญจนา อินทรสุนานนท์ ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่
27 ธันวาคม 2557 ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดอุทัยธาราม ระหว่างวันที่
27 ธันวาคม-4 มกราคม 2558 บรรจุศพไว้ 100 วัน ชมรมผู้สูงอายุ
มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อินทรสุนานนท์ มา ณ โอกาสนี้
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมกราคม

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

1. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. รศ. วนิดา  นิโลดม
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์
15. คุณประทินทิพย์  อินทรวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
21. คุณกริยา  สามเสน ปานเจริญ
http://seniorclub.swu.ac.th

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

ประพันธ์

2. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย
4. อ. มารศรี  บัววราภรณ์
6. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
8. อ. สมพล  จุลโลบล
10. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์
12. คุณอุไร  ฉายแก้ว
14. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์
16. อ. จรูญ  โกมลบุณย์
18. คุณจรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
22. รศ. ปรีชา  ลิ่มไทย
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23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

อ. วรรณา  วิไลรัตน์
อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์
อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์
คุณถนอมศรี  โมฬี
รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์
อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
เรือตรีสมพงษ์  เจนพาณิชย์
รศ. ดร. สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
อ. สมบุญ  ประชุมญาติ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
คุณวดี  ชาติอุทิศ

24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.

รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
รศ. จริยา  สินเดิมสุข
อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
รศ. สุชา  ณ พัทลุง
ผศ. ปิยรัตน์  รัตนวรางค์
อ. จูงใจ  แสงพันธุ์
ผศ. อารมณ์  ปุณโณทก
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา
ศ. ดร. สมพร  บัวทอง
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย

รายชื่อสมาชิกใหม่
1. คุณนิตยา  ตันสุภา
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พระนิพนธ์ที่ 1
1
สมเด็จพระญาณสังวร

พระพุทธศาสนานั้น ถือใจเป็นส�ำคัญที่สุด ถือว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็น
ประธาน ทุกสิ่งส�ำเร็จด้วยใจ เมตตากรุณาก็ส�ำเร็จด้วยใจ เมตตากรุณา
มิได้ส�ำเร็จด้วยอะไรอื่น
ดังนั้น ความช่วยเหลือต่าง ๆ แม้จะเป็นการปฏิบัติดี แม้เกิดจาก
ใจที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่บ้าง เป็นสิ่งที่พึงท�ำเพื่อรักษาหน้าตาของตนเองบ้าง  
เป็นการเชิดชูตนเองบ้าง มิใช่เป็นการกระท�ำที่เกิดจากใจที่มีความสงสาร
ที่ความปรารถนาจะให้เกิดสุขแก่ผู้รับ เช่นนี้การกระท�ำนั้นมิใช่เป็นความ
เมตตากรุณา เมตตากรุณาเป็นเรื่องของใจจริงๆ
1  นำ�มาจาก “100 บท พระนิพนธ์” ใน สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : แพทย์แผนจีน

ศาสตร์แพทย์แผนจีน เป็นภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติและสืบทอด
มาอย่างยาวนาน มีข้อสรุปของแพทย์จีนที่มีชื่อเสียง รวมถึงค�ำสอนที่ต่อ
เนื่องกันมาเป็นหลักปฏิบัติตัวง่ายๆ ผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ น่าจะน�ำมา
วิเคราะห์ปรับใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่ายๆ โดยมีเคล็ดลับ
การดูแลสุขภาพพื้นฐาน 12 ข้อ ดังนี้
1. ต้องหวีผมบ่อยๆ อาจใช้นิ้วมือทั้งสิบหรือหวี ท�ำการหวีผมบ่อยๆ
จะช่วยท�ำให้ตาสว่าง ท�ำให้รากผมแข็งแรง
2. ต้องถูใบหน้าบ่อยๆ โดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้าง ให้เลือดมาเลี้ยง
ใบหน้า ท�ำให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง ลบริ้วรอยเหี่ยวย่น
3. ต้องเคลื่อนไหวดวงตาบ่อยๆ ต้องมองไกล มองใกล้ มองข้าง มอง
เข้าใน มองบนและมองล่าง
4. ต้องดึงหู ดีดหู บีบหู ถูใบหูบ่อบๆ เป็นการกระตุ้นการไหลเวียน
เลือดบริเวณใบหู ช่วยป้องกันการเกิดเสียงในหู หูตึง เวียนศีรษะ รวม
ทั้งเป็นการบ�ำรุงตานเถียน ต�ำเหน่งที่เก็บพลังงานของร่างกายใต้สะดือ
สัมพันธ์กับไตซึ่งเปิดทวารที่หู
5. ต้องหมั่นขบฟันเสมอ ขบเบาๆ วันละหลายสิบครั้ง ช่วยท�ำให้ฟัน
แข็งแรง กระตุ้นการหลั่งน�้ำย่อย
6. ดันเพดานปากด้านบนด้วยลิ้นบ่อยๆ โดยการใช้ปลายลิ้นกระตุ้น
เพดานบนด้านหน้า เป็นการกระตุ้นจุดฝังเข็ม เพื่อเชื่อมพลังของเส้นลม
ปราณตู๋และเยิ่น (ซึ่งเป็นเส้นลมปราณควบคุมแนวกลางล�ำตัว ส่วนหลัง
และส่วนหน้าของร่างกาย) และเป็นการกระตุ้นการหลั่งสารน�้ำลาย
7. ต้องกลืนน�ำ้ ลายบ่อยๆ ควรฝึกกลืนน�ำ้ ลายบ่อยๆ นอกจากเป็นการ
16
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เคลื่อนไหวพลังบริเวณคอหอยแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารด้วย
8. ของเสียต้องหมั่นขับทิ้ง อุจจาระและปัสสาวะต้องหมั่นขับทิ้ง ไม่
ควรเก็บสะสมไว้ในร่างกายนานเกินไป เพราะจะท�ำให้เกิดโรคล�ำไส้และ
โรคทางเดินปัสสาวะ (การตกค้างของเสียสัมพันธ์กบั การดูดซึมสารพิษกลับ
สู่ร่างกาย อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายระบบรวมถึงมะเร็ง)
9. ต้องถูหรือนวดท้องบ่อยๆ ให้นวดท้องตามเข็มนาฬิกา ช่วยท�ำให้
การขับถ่ายของเสียดียงิ่ ขึน้ ลดไขมันหน้าท้อง เสริมความแข็งแรงของกล้าม
เนื้อหน้าท้องป้องกันกระเพาะอาหารหย่อนยาน
10. ขมิบก้นบ่อยๆ ในแต่ละวันควรจะต้องขมิบก้นวันละหลายๆครั้ง
สามารถท�ำได้ทุกเวลา แม้ขณะท�ำงาน ยืน นั่ง นอน เป็นการป้องกัน
ริดสีดวงทวาร และป้องกกันอาการท้องผูกได้
11. ต้องเคลือ่ นไหวข้อทุกข้อ ร่างกายคนถ้าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
จะท�ำให้เกิดโรคได้ง่าย เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ ขาดความ
ยืดหยุ่น เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย จึงต้องสร้างสมดุลของกล้ามเนื้อที่ท�ำ
หน้าที่ตรงข้ามกัน โดยการเคลื่อนไหวข้อต่างๆ (โบราณใช้วิชาซี่กง หรือ
ฝึกไทเก็ก หรือฝึกโยคะ นั่นเอง)
12. ถูผิวหนังบ่อยๆ ใช้ฝ่ามือถูตามส่วนต่างๆของร่างกาย (เหมือน
กับถูตวั เวลาอาบน�ำ้ ) ช่วยท�ำให้เลือดและพลังไหลเวียน กล้ามเนือ้ ผิวหนัง
มีความยืดหยุ่น และมีความเปล่งปลั่ง
ทั่งนี้โบราณว่า การปฏิบัติเคล็ดลับดูแลสุขภาพพื้นฐาน 12 ข้อ เป็น
ประจ�ำ นอกจากจะปฏิบัติได้ง่ายแล้ว ยังประหยัดเงิน และรับรองเกิดผล
ดีอย่างแน่นอน ไม่เชื่อก็ลองดู!
ที่มา : สารพันสรรหามาฝาก.  ไม่ปรากฏปีพิมพ์ และเลขหน้า..
http://seniorclub.swu.ac.th
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ความสุขจากสวนโมกข์พุมเรียง
พุทธทาสภิกขุ

2

... เดือนหงายแจ่มคืนหนึ่ง ดึกมากแล้ว ฉันตื่นขึ้นด้วยเสียงดังกั๊บๆ
อยู่ใกล้ๆ ค่อยๆ ลุกนั่งฟังดู แหวกผ้าบังช่องหน้าต่างมองไปตามเสียง เห็น
หมูปา่ สีต่ วั ด้วยกันก�ำลังกินอะไรอยูด่ ว้ ยกันเป็นกลุม่ ในระยะห่างออกไปจาก
ที่พักเพียง 7 - 8 เมตร ไม่เป็นภาพที่น่ากลัวเลย แต่น่าดูมากกว่า และ
คงเป็นหมูปา่ นีเ่ องทีเ่ คยวิง่ กระโจนไปสนัน่ ป่าครัง้ หนึง่ ในเมือ่ ฉันเปิดประตู
ใกล้รุ่ง กระจงแม่ลูกอ่อน นกคุ่มแม่ลูกอ่อน ซึ่งบางทีเดินตามกันเป็นหาง
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูมากในตอนเย็นๆ  นกบางชนิดร้องเหมือนแกล้ง
2 นำ�มาจาก “พุทธทาสกับสวนโมกข์พุมเรียง” ใน ชาตกาล 100 ปี ประวัติ
ชีวิต การงาน หลักธรรม พุทธทาสภิกขุ. หน้า 90 - 94.
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ว่า มีทั้งกลางวันและกลางคืน บางตัวก็สวยสวยมากจนแทบไม่น่าเชื่อว่า
เป็นฝีมอื ของธรรมชาติลว้ นๆ โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้า
คืนฝนตกงูที่ชุมที่สุด ก็คือ งูกะปะ ซึ่งกัดมีพิษเจ็บมากและเปื่อย
ลามจนนิ้วหลุด หรือหงิกงอไป และสิ่งที่ชุกชุมทุกๆ คืน ก็คือ ยุง เหล่า
นี้แหละคือธรรมชาติที่ให้บทเรียนอันไม่รู้จักเบื่อหลายอย่างหลายประการ
ในตอนแรกๆ ที่จากชีวิตในหมู่บ้านไปเป็นชีวิตป่าของฉัน ทุกสิ่งทุกอย่าง
ช่างมีอะไรให้คิดให้นึก จนเกิดความรู้สึกใหม่ๆ ขึ้นมากหลาย เหลือเกิน
เหลือที่จะขีดเขียนไว้หมดสิ้นได้ ภาพอันเต็มไปด้วยความหมายลึกๆ  และ
ปัญหายากๆ เหล่านี้ ธรรมชาติให้โดยพร้อมมูล ก็แต่เมือ่ สถานทีน่ นั้ ยังมิได้
ดัดแปลงแก้ไขให้ผิดไปจากธรรมชาติเดิมแม้แต่น้อยเท่านั้น ครั้นสวนโมกข์
ถูกดัดแปลงแก้ไขมาเรื่อยๆ  ทุกๆ ปี หลายปีเข้าก็อย่าขาดกันกับธรรมชาติ
บางประการ ที่เคยได้บทเรียนอันแสนเผ็ดจนในบัดนี้ นับว่าส่วนมากที่สุด
ก็ให้แต่ความเยือกเย็นสบายเท่านั้น ไม่สู้มีบทเรียนอันกระทบความคิดนึก
ตรึกตรองเท่าใดนัก ในการที่จะศึกษาจากธรรมชาติแท้ๆ เพราะเรามีบท
เรียนจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างอื่น มาแทนที่มากเข้า
กลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างพากันหลับ จริงหรือ? ข้อนี้ไม่มีความจริงเลย
แม้แต่น้อย จากการศึกษาด้วยธรรมชาตินั่นเอง เราจะรู้สึกว่ากลางคืนเสีย
อีกเป็นเวลาที่โลกตื่นที่สุด แต่ว่าเป็น ความตื่นอย่างประณีตเหลือเกิน เมื่อ
จะมองดูกนั ในแง่ของสัตว์นานาชนิด ก็พบว่า มีสตั ว์ทตี่ นื่ และท�ำงานไม่นอ้ ย
กว่ากลางวัน วิ่งว่อนเอาจริงเอาจังไม่น้อยกว่ากลางวัน เว้นเสียแต่ มนุษย์
ของโลก และสัตว์บางประเภทเท่านัน้ ทีด่ เู หมือนว่า หลับเอาเสียจริงๆ  ส่วน
มนุษย์ของธรรม นั้น กลางคืนเป็นเวลาที่ตื่นที่สุด เพราะว่ากลางวันความ
รู้สึกของจิตมักจะถูกริบไปเสียในด้านต่างๆ จนแทบจะหมดสิ้น ด้านสิ่งอัน
http://seniorclub.swu.ac.th

19

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2558

รบกวนหรือยากทีจ่ ะดิง่ ลงสูอ่ ารมณ์อนั สงัด ครัน้ ตกถึงกลางคืนความว่างได้
มีขนึ้ อย่างสดชืน่ ความแจ่มใสของจิตแหลมคมยิง่ กว่ากลางวัน ในภายในจึง
รุง่ เรืองไปด้วยความสว่างไสว ของการมองเห็นสิง่ ทีส่ ว่างบางสิง่ เป็นจิตทีต่ นื่
อยู่อย่างสดชื่นยิ่งนัก แม้จะหลับก็หลับชนิดที่ตื่นอยู่ทุกเมื่อ พร้อมที่จะรู้สึก
สิง่ ทัง้ หลายตรงตามทีเ่ ป็นจริงอยูเ่ สมอ ไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย ครัน้ ตกถึงกลาง
วัน มีเรื่องที่จะท�ำมีแขกที่จะต้องต้อนรับ มีผู้อื่นที่ต้องช่วยเหลือสงเคราะห์
ความเหน็ดเหนือ่ ยนัน้ ได้ทำ� ให้มคี วามมึนชาอ่อนเพลียไปจนมืดมัวคล้ายกับ
ความหลับ ซึง่ ผิดกับความแจ่มใสอันจะมีได้ในตอนทีด่ กึ สงัดล่วงไปแล้ว ด้วย
เหตุนี้ ฉันจึงเห็นว่ากลางคืนนั้น ธรรมไม่ได้หลับไปอย่างโลกเลย ช่างตรง
กันข้ามเหมือนลักษณะอื่นๆ  ที่ตรงกันข้ามระหว่างธรรมกับโลกนั้นเหมือน
กัน สัตว์เล็กๆ บางชนิดเสียอีกตื่นอยู่อย่างแจ่มใส โดยเฉพาะปลวก กลาง
คืนว่องไวรวดเร็วยิ่งกว่ากลางวันเป็นอันมาก แต่มันจะเป็นสัตว์ของธรรม
ด้วยหรืออย่างไรนั้นไม่ทราบ แต่มนุษย์ของโลกนั้นเป็นที่แน่นอนอย่างหนึ่ง
ว่าในเวลากลางวันนั้น ไม่ได้ตื่นอยู่ด้วยธรรมแล้ว ซ�้ำกลางคืนก็ยังไม่ได้ตื่น
ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองกระมัง โลกจึงไร้สันติภาพอันถาวร ชนิดที่
เราก�ำลังเรียกร้องหา
การอยู่คนเดียว ไม่มีอะไรจะดีกว่าใช้เวลาในการฝึกฝนบทเรียนของ
การตื่นและการควบคุมการตื่นของตนให้นิ่มนวล จนอาจคล้อยตามความ
ต้องการของตนได้ทุกเมื่อ เมื่อการอยู่ป่าคนเดียวของผู้ใด  ลงร่องรอยเป็น
ปรกติ จิตย่อมผันแปรไป มีลักษณะง่ายแก่การเป็นสมาธิตั้งครึ่งค่อนเสีย
แล้ว และมีสมาธิประเภทที่เป็นของเล่นสนุกของเด็ก อีกเหลือหลาย ที่จะ
หาได้ง่ายๆ  เพราะความเป็นของง่ายแก่การเป็นสมาธิของจิตนั่นเอง ปลา
เล็กๆ มาตอมวนเวียนกันอยู่เป็นกลุ่ม ในวงสีเหลืองอ่อนของฝาบาตรทอง
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เหลืองที่ใส่ข้าวสุก ทิ้งลงวางไว้ในน�้ำตื้นๆ   ให้มันกินด้วยการเพ่งดูเล่นๆ
เพียงชั่วประเดี๋ยว ก็สามารถที่จะติดตาไปเพ่งดูเล่นได้ตลอดหลายๆ คืน มี
การขยายเป็นภาพเล็กภาพใหญ่ ทีเ่ คลือ่ นไหวเป็นของราวกะว่ามีจติ ใจเช่น
เดียวกัน ซึ่งฉันสมัครเรียกว่า “สมาธิเล่นสนุกของเด็ก” แต่ก็เป็นท�ำนอง
เดียวกับสมาธิผู้ใหญ่อยู่หลายประการ ผิดกันก็แต่ถือเอาของเล่นๆ  ตาม
ธรรมชาติใกล้ๆ  และนอกแบบแผนเช่นนั้น เป็นอารมณ์ส�ำหรับลองเล่นดู
เท่านั้น ถ้าหากถือเอาอาการเช่นนี้เป็นของเล่นอยู่เสมอ ไม่นานนักของที่
ยากก็จะลดลงมาหา เป็นของง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
การอยู่คนเดียวแม้ในทางปริยัติ หรือค่อนไปทางปริยัติ ก็ยังเป็นที่
แน่นอนว่าเป็นผลดียิ่งเหมือนกัน การอ่านข้อความในพระไตรปิฎกส่วน
มากที่กรุงเทพฯ ได้รสชาติจับใจไม่น้อยกว่าในที่สงัดในป่าตั้ง 4 - 5 เท่า
ตัว และฉันอาจจะกล่าวได้ว่าเฉพาะบางเรื่องอ่านในที่อัดแอจะไม่ได้เรื่อง
จนใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยก็มีไม่น้อย การขบข้อความบางอย่างหรือส่วนมาก
ที่สุด ท�ำในป่าขบได้เป็นคุ้งเป็นแควติดต่อกันเป็นสาย การเขียน ก็รู้สึกว่า
มีชีวิตจิตใจยิ่งกว่ากัน แต่จะเป็นของเฉพาะคนหรือไม่นั้น เราจะต้องค่อย
สังเกตกันสืบไป เมื่อพูดถึงเรื่องรสใหม่ๆ แปลกๆ ในทางจิตใจแล้ว เป็นอัน
เชื่อได้ว่า เราจะหาที่ๆ อยู่กันอัดแออย่างในกรุงเทพฯ นั้นไม่ได้โดยแน่นอน
แม้ทสี่ ดุ แต่ดนิ ฟ้าอากาศก็ยงั ไม่อำ� นวยเสียเลย เพราะบรรยากาศของความ
ยัดเยียดและตลบอบอวลไปด้วยกระแสจิตอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างตรงกัน
ข้ามทีเดียว
ฉะนั้น เรื่องสถานที่จึงเป็นเรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกัน และทั้งนี้
เป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องศึกษาจากธรรมชาติโดยตรง ซึง่ ฉันได้กล่าวแล้วข้างต้น
ว่า เป็นเรื่องที่มีแต่ในเมื่อเราจัดการเป็นอยู่ให้ใกล้ธรรมชาติ ให้มากที่สุด
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เท่านั้น และฉันเคยผ่านมาเมื่อตอนแรกๆ ของการจัดสวนโมกข์ขึ้น ซึ่งต่อ
ไปข้างหน้าเราจะถือเป็นหลักอันหนึ่งส�ำหรับจัดสถานที่แห่งใหม่ๆ  ให้ใกล้
ชิดธรรมชาติทสี่ ดุ อยูไ่ ด้ตลอดกาลนาน โดยแยกเรือ่ งอันเกีย่ วกับหนังสือ การ
โฆษณา หรือการรับแขกออกไปเสียให้เด็ดขาดจากสถานที่เช่นนี้
เมื่อพูดถึงสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติ นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษา
ในชั้นแรกของการอยู่ที่นี่ ฉันมีทรัพย์สมบัติแต่เพียงบาตร 1 ใบ มีฝาทอง
เหลืองชนิดตักน�้ำฉันได้ กับขันตักน�้ำเล็กๆ จากบ่อน�้ำใบหนึ่ง และจีวรเท่า
ที่จ�ำเป็นจะต้องมีเท่านั้น กับมีตะเกียงน�้ำมันมะพร้าวท�ำด้วยแก้วที่ใช้ดื่ม
น�้ำดวงหนึ่ง จุดที่หน้าพระพุทธรูปเป็นประจ�ำ จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้อง
ปิดประตู ไม่ต้องใส่กุญแจ ไม่ต้องสั่งเสียใคร เพราะมีคนเดียว จะกลับมา
เมือ่ ไรเวลาไหน ก็ไม่มหี ว่ งโดยทุกๆ ทาง ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องดูแลระวังรักษา
ไม่มเี รือ่ งทีจ่ ะต้องรับผิดชอบอย่างใดกะใคร รูส้ กึ ว่ามีตวั เพียงตัวน้อยๆ และ
เป็นอิสระเหมือนนก และท�ำความพอใจให้เสมอไม่มีเบื่อ เหมือนดื่มน�้ำที่
จืดสนิทดี นับตั้งแต่เกิดมาเท่าที่จ�ำได้ ไม่เคยมีความเบาสบายเหมือนไม่มี
เนื้อมีตัว เหมือนเมื่อมาอยู่ตามแบบนี้เลย ความพอใจในความเป็นเช่นนี้ที่
เกิดขึ้น มีมากพอที่จะหักห้ามความกังวลถึงอนาคต เชื่อแน่ในตัวเองว่าตัว
อาจมีความสุข หรือความพอใจให้แก่ตัวเองได้ โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใคร
หรือรบกวนใคร มีความคิดอุตริไปถึงว่า สามารถจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คน
เดียวก็ได้ หรืออยู่ได้โดยไม่ต้องติดต่อกับใคร เช่นเดียวกับพวกที่อยู่หิมาลัย
นั้นเหมือนกัน ...     
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สุขภาพดีต้อนรับปีใหม่
รศ. สุชา ณ พัทลุง

3

ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้สูงอายฯ ได้ขอร้องให้ดิฉันเขียนเล่าถึงการดูแล
สุขภาพตัวเองให้ดพี อใช้อย่างทีเ่ ป็นอยู่ ดิฉนั รูส้ กึ หนักใจ ไม่แน่ใจว่าแนวทาง
ที่ปฏิบัติอยู่ จะถูกต้องและให้ผลดีโดยทั่วไปหรือไม่ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่อง
ครอบจักรวาล ครอบคลุมทัง้ ร่างกาย และจิตใจ และมีรายละเอียดมากมาย
หลักการที่แพร่หลายได้แก่ บทบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ที่ก�ำหนด
ให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ และพักผ่อนเพียงพอ
นอกจากนี้ ยังมีหลักการดูแลสุขภาพทางเลือกอืน่ ๆ เช่น แนวชีวจิต ของดร.
สาทิต อินทรก�ำแหง แนวทางไปสูก่ ารมีอายุ 100 ปี ของคุณหมอเฉก ธนะศิริ
และการดูแลตัวเองตามหลักธรรมชาติบ�ำบัด ของคุณหมอแดง (วีระชัย
วาสิกดิลก) เจ้าของค�ำคม “หมอที่ดีที่สุด คือตัวท่านเอง” เป็นต้น ที่กล่าว
มานี้ ดิฉันเชื่อว่า ท่านทั้งหลายคงได้รับทราบมาหมดแล้ว
ดิฉันสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมาช้านาน เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน
ดิฉันได้เข้าเป็นสมาชิกชมรม อยูร่ อ้ ยปี ชีวเี ป็นสุข ของคุณหมอเฉก ธนะศิริ
เป็นเวลา 2 ปี ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมเป็นอย่างมาก ชมรมนี้ มีคติวา่ “กินข้าวกล้อง ไม่ตอ้ งกินยา กินถัว่
งา ปลา ไม่ต้องพึ่งพานมวัว” ดิฉันได้เริ่มกินข้าวกล้องตั้งแต่นั้นมา ส่วน
นมวัว ท่านให้งดเพราะคนเลี้ยงวัวใช้ยาปฏิชีวนะของคนกับวัวมาก ท�ำให้
น�้ำนมไม่บริสุทธิ์ ผู้ดื่มจะดื้อยาได้ และที่ห้ามใช้ผงชูรส เพราะมีสูตรทาง
เคมีเช่นเดียวกับโซดาไฟ
3 ข้าราชการบำ�นาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ในการดูแลสุขภาพ ดิฉนั ด�ำเนินชีวติ ใกล้ธรรมชาติคอ่ นข้างมาก กล่าว
โดยย่อคือไม่พึ่งเครื่องปรับอากาศ ประคับประคองตัวไม่ให้ป่วย เพื่อ
หลีกเลีย่ งการใช้ยา ไม่กนิ อาหารรสจัด ไม่ดมื่ น�ำ้ เย็น น�ำ้ อัดลม และน�ำ้ ผลไม้
ส�ำเร็จรูป
ต่อไปนี้ จะเล่าถึงกิจวัตรประจ�ำวันของดิฉนั เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
ดังนี้
1. ดืม่ น�ำ้ ประมาณ 600 ซีซี ตอนทีต่ นื่ นอนก่อนอาหารเช้า ไม่ตำ�่ กว่า
หนึง่ ชัว่ โมง เพือ่ เป็นการช�ำระล้างของเสียในร่างกาย และช่วยในการขับถ่าย
2. กินอาหารตรงเวลาทุกมือ้ กินให้อมิ่ แต่พอดี ไม่กนิ อาหารระหว่างมือ้
3. ดื่มน�้ำ (ไม่เย็น) ในมื้ออาหาร และหลังอาหาร รวมกันไม่เกิน 1
แก้ว การดื่มน�้ำมากเกินไป น�้ำย่อย น�้ำดี จะเจือจางจนอาหารไม่ย่อย เกิด
ของเสีย สารพิษ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ
4. กินผลไม้ที่ไม่หวานจัดประมาณ 5 อย่าง ก่อนอาหารทุกมื้อ รวม
เป็นน�้ำหนัก(ผลไม้) ประมาณ 750 กรัม ต่อวัน และกินผักในปริมาณมาก
5. เคี้ ย วอาหารให้ ล ะเอี ย ดทุ ก ค� ำ  เพื่ อ แบ่ ง เบาการท� ำ งานของ
กระเพาะอาหาร
6. การออกก�ำลังกาย ขอสารภาพว่ายังไม่เพียงพอ ดิฉันเน้นการ
บริหารขามากกว่าส่วนอื่นๆ เพื่อให้เดินได้คล่อง
7. ท�ำกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการท�ำงานของสมอง หาความรูจ้ ากการอ่าน
การฟังวิทยุ และดูภาพยนตร์เสียงในฟิลม์ วันละ 1 เรือ่ ง เพือ่ ทบทวนภาษา
อังกฤษ ท�ำงานอดิเรกคือ ตัดเย็บเสือ้ ผ้าตามโอกาส และทีส่ ำ� คัญคือ เข้าร่วม
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุทั้ง 5 สถาบันที่ดิฉันเป็นสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ
8. ดิฉันตั้งใจและระวังตัวเพื่อไม่ให้หกล้ม โดยตั้งสติในเวลาเดินใน
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ที่ต่างระดับ ไม่เคลื่อนไหวในการเปลี่ยนอิริยาบถเร็วเกินไป ดิฉันปฏิบัติ
ตามคาถา “ครึ่งนาที 3” จากหนังสือ “อยู่ 100 ปี เรื่องไม่ยาก” ของ
ศาสตราจารย์จีน ชื่อ หงเช้ากวง ท่านเล่าถึงคนๆ หนึ่งว่า ตอนเย็นไม่มี
อาการผิดปกติใดๆ กลับบ้านไปเสียชีวิตในคืนนั้น เหตุเพราะเขาตื่นขึ้นมา
เข้าห้องน�้ำกลางดึก และพรวดพราดลุกขึ้นเร็วเกินไป สมองขาดเลือดไป
เลี้ยงฉับพลัน ความดันโลหิตต�่ำ  เวียนศีรษะล้มฟาดลงกับพื้น หัวใจหยุด
เต้นไปตอนนั้นทันที นี่เป็นที่มาของ “ครึ่งนาที 3” คือเมื่อตื่นแล้ว อย่ารีบ
ลุกทันที นอนอยู่บนเตียงสักครึ่งนาที แล้วจึงลุกขึ้นช้าๆ ลุกแล้วนั่งนิ่งๆ สัก
ครึ่งนาที แล้วค่อยๆ วางเท้าลงบนพื้นสักครึ่งนาที จึงค่อยลุกขึ้น ท่านว่า
ถ้าปฏิบัติตามนี้ อย่างเคร่งครัดแล้ว จะไม่ต้องประสบกับภาวะสมองหรือ
หัวใจขาดเลือด ไม่ต้องเสียชีวิตหรือรอดชีวิตแบบคนป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้
การดูแลสุขภาพทางใจ ดิฉันได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. พยายามให้มสี ติอยูก่ บั ตัวมากทีส่ ดุ เพือ่ ควบคุมการเคลือ่ นไหวของ
ร่างกาย และการตัดสินใจ
2. ฝึกสมาธิตามโอกาส
3. มองโลกในแง่ดี ไม่กล่าวโทษผู้อื่นง่ายๆ จิตใจจะปลอดโปร่ง มี
ความสุข
4. พร้อมเป็นผู้ให้โดยไม่เป็นการเบียดเบียนตนเอง การให้มีทั้งให้
สิ่งของ ความรู้ ความช่วยเหลือ ความรัก ความเมตตา ตลอดจนการ
ให้อภัย
5. ท�ำใจให้รา่ เริงแจ่มใส ถึงตัวจะแก่กเ็ ป็นเรือ่ งของสังขาร แต่ใจต้อง
“Stay young at heart.” ถ้าท่านท�ำได้ ชีวิตจะน่าอภิรมย์ขึ้นอย่างแน่นอน
6. มีใจเป็นหนุม่ เป็นสาวแล้ว ก็ตอ้ งไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวติ สิง่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำ ดิฉนั จะรีบท�ำในโอกาสแรกทีม่ าถึง เพราะไม่แน่วา่ วันรุง่ ขึน้
จะได้ท�ำหรือไม่ การตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว เพราะกลัวแล้วก็หนีไม่พ้น
น่าจะกลัวเกิดมากกว่า คิดถึงที่ต้องไปเข้าเรียนอนุบาลใหม่ และแย่งกัน
สอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ก็เซ็งแล้ว
7. ความสงบเป็นจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธ ดิฉนั ได้พยายามรักษา
ใจให้สงบ แม้ทำ� ได้บา้ งไม่ได้บา้ งก็จะพยายามต่อไป การทีไ่ ด้ผา่ นการศึกษา
ธรรมะ จากการอ่าน การฟัง และการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากชมรม
กัลยาณธรรม และพุทธสมาคมฯ มาบ้าง ท�ำให้งานนี้ไม่เหลือวิสัยเสียที
เดียว จิตที่สงบสยบความทุกข์ได้เพราะไม่มีความยึดมั่น
การรักษาใจให้สงบได้ เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าสามารถสร้างความสงบ
ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วย จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ท่านอาจารย์พรหมวังโส
พระอังกฤษสายของท่านอาจารย์ชา เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ
ออสเตรเลียตะวันตก ให้คติธรรมสัน้ ๆเกีย่ วกับความสงบว่า “Make peace.
Be kind and gentle.” ค�ำสอนนี้ ช่วยให้ดฉิ นั ส�ำรวมกาย วาจาได้ดี ท�ำให้
ใจเย็นลง สามารถใช้ปยิ วาจาสือ่ สารได้ ท่านลองจินตนาการดูวา่ ถ้าทุกคน
ปฏิบัติตามนี้ โลกจะน่าอยู่สักเพียงใด
ดิฉันได้เข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว. โดยการชักชวนของ
ผศ. เกษร ผดุงรศ ตั้งแต่แรกตั้ง โดยมี ดร. เพ็ญแข ประจนปัจนึก เป็น
ประธานชมรม ช่วงแรกๆ ยังไม่มีกิจกรรมมากนัก ปัจจุบันเป็นชมรมที่มี
กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกนานัปการ ชมรมนี้ เป็นแหล่งให้ความ
รูจ้ ากวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ โดยเน้นทางด้านสุขภาพ มีการจัด
งานกุศล การเปิดโลกทัศน์ของสมาชิกด้วยการจัดทัศนาจร ทั้งในและนอก
ประเทศ ที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือเป็นแหล่งให้ความรัก ความอบอุ่นแก่
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สมาชิกตลอดมา สมดังค�ำขวัญของชมรมว่า “สายใยแห่งความสัมพันธ์และ
เอื้ออาทรต่อกัน”
ค�ำขวัญนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นโก้ๆ ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่นตัว
ดิฉันเอง ซึ่งมีโอกาสรับใช้ มศว. เพียง 6 ปี ตั้งแต่ยังเป็น วศ. พระนคร
และได้หลุดจากวงโคจรของ มศว. บางเขนไปตั้งแต่ พ.ศ. 2518 นับเป็น
ข้าวนอกนาโดยแท้ ก็ยังได้รับการต้อนรับและไมตรีจิตจากสมาชิกทุกท่าน
อย่างอบอุ่น และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
บรรยากาศในชมรมของเราท�ำให้ดิฉันย้อนระลึกถึง Professor
Horace B. English อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาที่ Ohio State University
ที่ท่านเขียนไว้ ในต�ำราจิตวิทยาเล่มหนึ่งว่า “The greatest achievement
of all is the achievement of love and being loved.” ดิฉันมั่นใจว่า
ได้บรรลุเป้าหมายนี้แล้วด้วยการเป็นสมาชิกของชมรมนี้
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กลอนเงื่อนไขชีวิต
ชาตรี เตชะสมบูรณากิจ

เวลาผ่าน พ้นไป ไม่หวนกลับ
ตะวันลับ ดับไป ให้โหยหา
ชีวิตพลัน สั้นลงไป ในเวลา
อีกไม่ช้า เวลาครบ จบทุกคน
จงเคร่งครัด ตัดสินใจ ในวันนี้
ว่าจะมี ความสุข ในทุกหน
จะมีทุกข์ หรือสุขไซร้ คือใจตน
เราสิคน ก�ำหนด กฎขึ้นมา
บางคนต้อง มีเงิน สรรเสริญหนัก
บางคนต้อง มีคนรัก เป็นนักหนา
บางคนต้อง มีบ้าน ปานราชา
บางคนต้อง มียศฐา บารมี
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หากไม่พบ ครบคาด ที่มาดหมาย
ที่หวังไว้ ยังไม่ได้ ในวิถี
ยังไม่ครบ เงื่อนไข ในชีวี
ไม่อาจมี ความสุข ต้องทุกข์ทน
ไม่ผิดหรอก ที่ตั้งฝัน ให้มันสูง
เพื่อจะจูง ใจเลิศ ให้เกิดผล
แต่อย่ายอม ให้ฝันบัง พรางใจตน
ตามฝันจน ลืมสุข ทุกข์ระทม  
มันจะดี กว่าไหม ในวันนี้
หากชีวี ไร้ทุกข์ แสนสุขสม
ตามฝันด้วย ใจสนุก สุขบรม
หัดชื่นชม ความงดงาม ตามมรรคา
ตื่นขึ้นมา พร้อมสรรพ กับความคิด
ว่าชีวิต คือรางวัล ที่สรรหา
คนที่รัก คือสวรรค์ ประทานมา
ไม่อาจหา สิ่งใดเทียบ มาเปรียบปาน
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จงอย่าเสีย เวลา แม้สักนิด
เพราะชีวิต อยู่ในวัฏ ฏะสงสาร
แม้เวลา ของเราไซร้ ใช่อยู่นาน
เกินคาดการณ์ เวลาพราก ต้องจากไป
ปฏิบัติ ต่อคน ที่ตนรัก
เหมือนว่าจัก ต้องจากกัน ในวันไหน
ทุกเวลา ทุกนาที อยู่ที่ใด
จงรักษา หัวใจ ใครคนนั้น
จะดูแล พ่อแม่ ที่แก่เฒ่า
จะชื่นชม ลูกเต้า ที่เฝ้าฝัน
จะรักคู่ ชู้ชื่น ทุกคืนวัน
จะแบ่งปัน ความสุข ให้ทุกคน
เพราะชีวิต เรานั้น มันสั้นนัก
อย่าช้าชัก ตัดสินใจ ให้เกิดผล
จะไม่ขอ เสียเวลา มาทุกข์ทน
ท�ำใจตน ให้สุขล้น จนนิพพาน
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ข�ำขัน : ราตรีประดับดาว
4
อ. ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

เชอร์ล็อก โฮล์มส์ (Sherlock Holmes) เป็นนวนิยายสืบสวน
ประพันธ์โดยเซอร์อาเธอร์ โคนัน ดอยล์ เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ตัวละคร
เอกคือนักสืบชื่อ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ซึ่งมีความสามารถในการจับผู้ร้ายโดย
ใช้การสังเกตและเหตุผล เขามีเพื่อนสนิทชื่อหมอวัตสันที่มีส่วนช่วยในการ
คลี่คลายคดี
วันหนึ่งเชอร์ล็อก โฮล์มส์ และหมอวัตสันออกไปพักผ่อนด้วยการเข้า
ป่า ตกกลางคืนทัง้ สองได้นอนกางเต๊นท์ภายใต้ทอ้ งฟ้าเงียบสงัดแต่เรืองรอง
ด้วยดวงดาวนับล้านดวง ในช่วงหลังเทีย่ งคืนเชอร์ลอ็ ก โฮล์มส์ ได้ปลุกหมอ
วัตสันให้ตนื่ แล้วพูดว่า “หมอครับ ลองดูไปทีท่ อ้ งฟ้าข้างบนซิครับ แล้วบอก
ผมว่าคุณหมอเห็นอะไร”
“ผมไม่เห็นอะไร นอกจากดวงดาวที่ดาษระดื่นนับไม่ถ้วน บ้างก็ไม่มี
แสงระยิบระยับทีเ่ ราเรียกว่าดาวเคราะห์ บ้างก็มแี สงวับ ๆ เรียกว่าดาวฤกษ์
อาจมีดาวหางวิ่งไปวิ่งมาที่ตาเปล่ามองไม่เห็น” หมอวัตสันตอบพร้อมกับ
ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่ตื่นเต้น
“การที่มีดาวเต็มท้องฟ้า ท�ำให้หมอคิดถึงอะไรบ้างครับ” เชอร์ล็อก
โฮล์มส์ ซักต่อ
“แต่ละคนคงคิดไม่เหมือนกัน หนุ่ม ๆ สาว ๆ คงคิดถึงความรัก คน
แก่คงคิดถึงเรื่องตายแล้วไปอยู่สวรรค์ฟากฟ้า” หมอวัตสันตอบแบบไม่ต้อง
คิดมาก “ส�ำหรับผมในฐานะแพทย์ ถ้ามีดาวนับล้านดวงบนท้องฟ้า เกือบ
4  ข้าราชการบำ�นาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว
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ครึ่งก็จะเป็นดาวเคราะห์เหมือนโลกของเรา และหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีสิ่งมี
ชีวิตอาศัยอยู่ได้ ดังนั้นมนุษย์เราจึงพยายามที่จะส่งยานอวกาศไปค้นหา
ดาวเคราะห์ที่เหมือนโลก และเราก็จะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลต่อ
ไปนะซี่”
ก่อนที่หมอวัตสันจะบรรยายต่อ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ทนไม่ได้ที่ต้อง
ขัดจังหวะ “นี่คุณหมอ บ้าเพ้อเจ้อไปแล้ว นี่มันหมายความว่า มีคนขโมย
เต็นท์ของเราไปต่างหาก”

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. คุณนิตยา  ตันสุภา
2. อ. วันเพ็ญ  พงศ์ประยูร
3. อ .กรรณิการ์  ยุกติรัตน์
4. อ. จตุรงค์  ผลารุจิ
5. รศ. บุญเอิญ  มิลินทสูตร
6. ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์
7. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
8. รศ. ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ์
9. รศ. วรรณี  โสมประยูร
10. คุณคัชนีย์  โพคาวัฒนะ
11. รศ. ดร. วิรัช  วรรณรัตน์
12. ผศ. พลับพลึง  คงชนะ
13. ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
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