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“ดอกเข้าพรรษา” หรือ ดอกหงส์เหิน 



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-0477

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 02-258-4007
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อาสาฬหบูชา

30 กรกฎาคม 2558

	 เดือนแปดขึ้น	สิบห้าค�า	น�าผดุง	 วันเรืองรุ่ง	แห่งศาสน์	พุทธศาสนา

เรียกว่าวัน	อาสาฬหบูชา	 	 	 นับเนื่องมา	สี่สิบห้าปี	ก่อนพุทธกาล

	 วันส�าคัญ	ก่อเกิด	สิ่งเลิศลักษณ์	 สี่ประจักษ์	ใต้หล้า	โลกาขาน

ทั่วทิศา	บรรเจิดเกิด	ปรากฏการ		 รวมดวงมาน	สานสู่	ในหมู่ชน

	 หนึ่ง...ประกาศ	ศาสนา	ประชารู้	ชื่อยังอยู่	คือ	“พุทธ”	ผู้หยุดหม่น

หนึ่งเลิศล�้า	ค�าสอน	บวรตน	 	 หนึ่งเลิศล้น	บนวิถี	มีคุณธรรม

	 สอง...เป็นวัน	องค์ศาสน์	ประกาศหลัก	 ธรรมจักร	หลักสอน	สังวรค�้า

ต่อสาวก	ปกเกศ	รู้เลศน�า		 	 ด้วยเลิศล�้า	ความจริง	สิ่งสัจจา

	 สาม...ตามเห็น	เด่นครบ	พานพน้อม	 ด�าริพร้อม	เกิดสงฆ์	ส่งศาสนา

พระอัญญาโกณฑัญญะ	ละกรรมมา	 รับเอหิภิกขุ	อุปสัมปทา..จากพระองค์

	 สี่...เกิดก่อ	องค์ไตรรัตน์	ประภัสสร	 นามขจร	เด่นไกล	ใฝ่ประสงค์

คือพุทธะ	ธรรมมะ	สังฆะคง	 	 ยั้งยืนยง	คงมั่น	ตราบวันนี้

	 จึงผองพุทธ	บริษัท	ผู้ศรัทธา	 ได้หันมา	น้อมน�า	ค�้าศักดิ์ศรี

ร่วมกราบไหว้	ระลึกคุณ	บุญทวี	 	 ปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	ตอบพุทธคุณ.

ที่มา	http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=21239.0



วันเข้าพรรษา

31 กรกฎาคม 2558

	 ในปีหนึ่ง	ถึงเพลา	คราวสันต์	 พร้อมใจกัน	หว่านกล้า	ไร่นาสวน

ดินชุ่มฉ�่า	ด้วยน�้าฝน	คนไถพรวน		 พืชทั่้งมวล	ล้วนงอกงาม	ไปตามกัน

	 การเดินทาง	สัญจร	ร้อนใจอยู่	 ต้องคอยดู	ลู่ทาง	ทุกอย่างนั่น

สัตว์ตัวจ้อย	น้อยนิด	เหยียบติดมัน	 อีกเหหัน	ไม่ทันมอง	ถูกร้องเรียน

	 ย�่าพืชผล	จนเสียหาย	ท�าลายข้าว			เป็นเรื่องราว	ร้าวรวด	จนปวดเศียร

มาพูดพร�่า	ต�าหนิ	ถูกติเตียน	 	 ว่าเบียดเบียน	ชาวบ้าน	ร�าคาญใจ

	 จึงบัญญัติ	จัดระเบียบ	ไว้เรียบร้อย	ภิกษุคอย	อยู่ที่วัด	ขัดไม่ได้

ช่วงสามเดือน	ทรงเตือนบอก	ถ้าออกไป			ไกลหรือไกล้	ต้องกลับวัด	ด�ารัสความ

	 เครื่องอัฏฐบริขาร	ใช้แค่นี้		 ให้ถ้วนถี่	เข็ม	จีวร	ที่ย้อนถาม

สบง	บาตร	รัดประคด	มีดโกนตาม	 อย่ามองข้าม	สังฆาฏิ	หม้อกรองน�้า

	 เริ่มเดือนแปด	แรมหนึ่งค�่า	ก�าหนดเสร็จ	ครบสิบเอ็ด	เดือนข้างขึ้น	สิบห้าค�่า

เป็นช่วงวัน	เข้าพรรษา	พาน้อมน�า	 พระองค์ย�้า	ท�าตามนี้	ดังที่มา

http://maengpo.blogspot.com/2011/08/blog-post_7745.html
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สังคมในแวดวง มศว

  ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ	อธกิารบด	ีมศว	บรรยายใน

หัวข้อ	“มหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมงานวิจัยในชนบท	”	ในงานเวทีเสวนา	

“ชนบทไทย	:	พืน้ทีว่จิยัส�าหรับนกัวชิาการรุ่นใหม่”	จัดโดยมูลนธิม่ัินพัฒนา	

ร่วมกับ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ซึ่งตระหนักถึงความ

ส�าคัญของประเดน็การวจัิยช่วยพัฒนาชนบทในการสร้างศกัยภาพของสังคม

ให้เข้าใจปัญหาต้ังแต่ในระดับฐานราก	 เพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมที่

สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนพื้นที่	 ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้	 ท�าให้สังคมเจริญก้าวหน้าและเกิดผลงานวิจัยที่สามารถน�าไป

พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

  ครรูชัน ีสลีอ่อน	ศษิย์เก่าครูวิทยาศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์	มศว	ซึ่งเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น	

มศว	 จ.น่าน	 ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นตามแนว

พระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	 สอบบรรจุได้เม่ือปี	 2550	 ที่

โรงเรียนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์	ซ่ึงเป็นโรงเรียน

มัธยมขยายโครงการที่อ�าเภอปัว	 จังหวัดน่าน	

ปัจจุบันท�าการสอนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยบูรณาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์	และวิชา

เกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงท�าหน้าที่เป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และได้รับรางวัลบัณณาสสมโภช	ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ 

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการอันเนื่องมาจาก 
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พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ครูรัชนี	

จงึเป็นครูตัวอย่างทีด่ขีองการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนด	ีคนเก่ง	ของ	มศว	ไป

ท�าหน้าที่		ความเป็นครูโดยเฉพาะ	นับเป็นบุคลากรที่ส�าคัญคนหนึ่งของ

โรงเรียนฯ	 กระทั่งท�าให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ	 รางวัล

บัณณาสสมโภชนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิยิ่ง

  น.ส. ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา	อายุ	18	ปี	สุดยอดนักเรียนเก่ง	

โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	สอบแอดมิชชั่นส์	ได้คะแนนสูงสุด	อันดับ	1 

ร้อยละ	91.60	เข้าศกึษาคณะนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ 

น.ส. ศุภิสรา ภัทรสินมโน	อายุ	 17	ปี	นักเรียนโรงเรียนเดียวกัน	ก็

สอบแอดมิชชั่นส์		ได้คะแนนสูงสุด	อันดับที่	1	ร้อยละ	89.85	เข้าศึกษา

คณะรัฐศาสตร์	 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน

สิงหาคม	ในวันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม 2558	ตั้งแต่เวลา	09.00	น.	

สมาชกิท่านใดสนใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้งทีค่ณุนงลักษณ์	พจนากรรักษ์ 

081-489-5501

  ตามท่ีชมรมฯ	ได้ท�าหนงัสือตอบขอบคุณผูท้ีบ่ริจาคเงินให้ชมรมฯ	

เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ	 ได้รับเงินแล้วนั้น	 ในการนี้	 เพื่อเป็นการ

ประหยดัเวลาและวสัดใุนการจดัท�าหนงัสือขอบคุณ		ดงันัน้	ต่อไปนี	้ชมรมฯ 

ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ใน

แต่ละเดือน	หากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรด

ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย 

พนาเวศร์ 081-412-1310	 และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะ

ร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	 โปรดแสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย	์

มศว	ชื่อบัญชี	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว เลขที่บัญชี 2686-3	ชมรมฯ	ขอ

ขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	

2558	มีผูต้้องการทราบเร่ืองบ�าเหนจ็ด�ารงชพีว่าตนเองได้ท�าเร่ืองขอรับเงิน

แล้วหรือยงั	การรับบ�าเหนจ็ด�ารงชพี	จะได้รับตอนเกษยีณ	จากเงินบ�านาญ

รายเดือน	คูณ	15	เท่า	แบ่งเป็น	3	กรณีคือ	กรณีหนึ่ง	ถ้าคูณ	15	เท่า

แล้ว	จ�านวนเงินเกิน	200,000	บาท	แต่ไม่เกิน	400,000	บาท	จะได้รับ	

200,000	บาทแรกในปีเกษียณ	พออายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ก็มารับส่วนที่

เหลือ	กรณีที่สอง ถ้าคูณ	15	เท่าแล้ว	จ�านวนเงินเกิน	400,000	บาท	
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จะได้รับ	200,000	บาทแรกในปีเกษียณ	พออายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ก็มา

รับอีก	200,000	บาท	ซึ่งสองครั้งรวมกันต้องไม่เกิน	400,000	บาท	ตาม

กฎหมายบ�าเหน็จด�ารงชีพ(ฉบับที่2)พ.ศ.	 2551	 และส่วนเกิน	 400,000	

บาท	จะได้กับทายาท กรณีที่สาม	ถ้าคูณ	15	เท่าแล้ว	จ�านวนเงินไม่ถึง 

200,000	 บาท	 ก็จะได้รับตามจ�านวนเท่านั้นเพียงคร้ังเดียวตอนเกษียณ 

อกี	15	เท่าหลงักจ็ะได้กบัทายาท	เอกสารท่ีต้องเตรียม	ส�าเนาทะเบียนบ้าน/ 

บัตรประช�าชน	/หน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	อย่างละ	2	ชุด ผู้ที่เกษียณ

อายุราชการก่อนปี 2551	 สงสัยประการใดไปตรวจสอบที่	 งาน

ทะเบียนประวัติ	กองการเจ้าหน้าที่ มศว ชั้น 3 ตึก 9 

 	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	รศ. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ	ที่

เชิญ	อ. สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ	และทีมงาน	มาสาธิตการออกก�าลังกาย

รักษาโรค		เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2558	ระหว่างเวลา	10.00-12.00	น.		

คณะกรรมการและสมาชิกที่เข้าร่วมให้ความสนใจ	 โดยท�าตามการสาธิต

อย่างจริงจัง	เพื่อน�าไปใช้ให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง

 	 เม่ือวันที่	 4-8	 มิถุนายน	 2558	 อ. ดร. สมปรารถนา 

วงศ์บุญหนกั และ	ผศ. นงนารถ ชัยรตัน์	ได้ไปติดตามการจดักจิกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 และไปติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนของโครงการ 

บ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย	จงัหวดัน่าน		เขตการศึกษาที	่1	และ	2	และเม่ือ

วันที่	11-13	มิถุนายน	2558	ได้ติดตามการใช้สื่อ	60	พรรษาฯ	จังหวัด

นครนายก	เขตการศึกษาที่	1		(5	โรงเรียน)

 	ตามที่	ผศ. ศิริกุล ผลิศักดิ์	อดีตผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท	และเพือ่น	ๆ 	ของท่าน	ได้แนะน�า

และขอให้	ผศ. นงนารถ ชัยรตัน์	เขยีนโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
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วัดสระไม้แดง	 จากท่าน	 ดร.	 พระครูไพศาลชัยกิจ	 (พระเทพหิรัณย ์

มหามงคลรัตน์)	 เจ้าอาวาสวัดหิรัณย์	 จังหวัดชัยนาท	 และท่านได้อนุมัติ

เงินจ�านวน	 556,000	 บาท	 (ห้าแสนห้าหม่ืนหกพันบาท)	 ในโครงการ

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดสระไม้แดง	 อ�าเภอสรรคบุรี	 จังหวัดชัยนาท	

โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัด	พระชยันาทมุน	ีเป็นเจ้าอาวาส	เป็นองค์อปุถมัภ์

โรงเรียน	โรงเรียนวัดสระไม้แดง	เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก	มีนักเรียน

อยู่ประมาณ	65-67	คน	โดยคณะท�างานจะเริ่มงานตั้งแต่เดือน	มิถุนายน	

เป็นต้นไป	

	 ในการนี	้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	ผอ.ส�านกัหอสมุดกลาง	รองผู้

อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมผูใ้ช้และผูวิ้จยั	เลขาฯ	ส�านกัหอสมุดกลาง	เป็นส่วน

หนึ่งของที่ปรึกษาโครงการ	มี	ผศ.	ศิริกุล	ผลิศักดิ์	เป็นประธานโครงการ	

และ	 ผศ.	 นงนารถ	 ชัยรัตน์	 เป็นรองประธาน	 และบุคลากรของส�านัก 

หอสมุดกลางอีกจ�านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการด�าเนินงาน	 ในนามของ 

ชมรมฯ	ใคร่ขอขอบคุณ	ผศ.	ศิริกุล	ผลิศักดิ์	และเพื่อนๆ	มา	ณ	โอกาสนี้

 	ชมรมฯ	จัดทัศนศึกษา เส้นทางสายแพรไหม	:	ตามรอยอารยะ

ธรรมพันปีบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์	ระหว่างวันที่	12-21	กันยายน		

2558	ค่าใช้จ่าย	69,900	บาท	ดูก�าหนดการเดือนมิถุนายน	หน้า	25

 	ชมรมฯ	ก�าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์	ข้าราชการที่

มีอายุครบ	84	ปี	จ�านวน	14	.ท่าน	ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 

2558 ระหว่างเวลา	08.30	-14.00	น	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.	อ.	จรูญ		โกมลบุณย์	 	 2.	อ.	บุญผ่อง		วรรณภิรมย์

3.	ผศ.	อารมณ์		ปุณโณทก	 	 4.	ผศ.	คุณหญิงอัมพวัน		วัฑฒนาธร

5.	รศ.	สาคร		ช่วยประสิทธิ์		 6.	ผศ.	ศรีนวล		มั่นเปล่ง
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7.	ผศ.	ผุสดี	ธรรมรักษ์		 	 8.	รศ.	ปรีชา		ธรรมา

9.	ผศ.	วิจิตร		สินสิริ			 	 10.	รศ.	ยุพา		ส่งศิริ	

11.	รศ.	รวีวรรณ		ธุมชัย	 	 12.	อ.	พิชัย		ผดุงรัตน์

13.	ผศ.	เนื้อทิพย์		ลืออ�ารุง		 14.	รศ.	จรีย์		สุวัตถี

 โดยมีก�าหนดการดังนี้ 

	 08.30	-	09.30	น.		 ลงทะเบียน	รับประทานอาหารว่าง

	 09.30	-	09.50	น.		 ประธานชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	กล่าวมุทติาจติ

แด่อาจารย์อาวุโส	และ	ผศ.	สุพิน	ทองธานี	อ่านค�าประพันธ์แด่อาจารย์

อาวุโส

	 09.50	-	10.00	น.		 ประธานมอบของทีร่ะลึก	แด่อาจารย์อาวุโส	

	 10.00	-	10.30	น.		 การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ

	 10.30	-	11.30	น.		 อาจารย์อาวุโสเล่าประสบการณ์

	 11.30	-	13.30	น.		 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและ

สันทนาการ

  ส�านักหอสมุดกลาง ก�าหนดจัดงานสัปดาห์	ศ. ดร. สุดใจ 

เหล่าสุนทร	เพือ่ระดมทนุ	ศ.ดร.สุดใจ	เหล่าสุนทร	ระหว่างวนัท่ี 7-11 

กันยายน 2558		สมาชิกท่านใดที่ต้องการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่ยัง

อยูใ่นสภาพด	ีขอให้น�ามามอบให้ได้ต้ังแต่เดอืน	กรกฎาคม	เป็นต้นไป	โดย

แจ้งให้ชัดเจนว่าบริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	เพื่อคัดแยก

  ชมรมฯ	ขอเชญิชวน	ลูกศษิย์	มิตร	สหาย	และผูรู้้จกัเคารพนบัถอื	

ผศ. มาเรีย เหล่าสุนทร	ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต	อายุครบ	90	ปี	ใน 

วันศกุร์ท่ี 11 กนัยายน 2558	(เป็นวนัคล้ายวันเกดิของ	ผศ.	ดร.	มาเรีย) 

ณ	ห้อง	ศ.ดร.สุดใจ	เหล่าสุนทร	ส�านักหอสมุดกลาง	ชั้น	2	ระหว่างเวลา	
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09.00-13.00	สุนทร	ค่าลงทะเบียน	500	บาท	(ค่าอาหารและสมทบทุน	

ศ.ดร	สุดใจ	เหล่าสุนทร)

  ศูนย์แพทย์พัฒนา	ก�าหนดการบรรยายพิเศษ	ทุกวันอังคารที่	2		

ของเดือน	ระหว่างเวลา	13.00-15.30	น.	ณ	ห้องสัมมนาชั้น	3	บริรักษ์

อาคาร	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ติดต่อฝ่ายประชาสัมพนัธ์	02-308-7800	กด	

9	ต่อ	2164-2166			ดังมีก�าหนดการ	ดังนี้

	 วันที่	14	กรกฎาคม	2558		:	โรคระบบทางเดินหายใจ

  รพ. จุฬาฯ	หน่วยพัฒนาสุขภาพ	ฝายการพยาบาล	จัดบรรยาย

การดูและสุขภาพส�าหรับประชาชนทั่วไปประจ�าปี	2558	ณ	ห้องประชุม

ใหญ่	อาคาร	ภปร	ชั้น	18	ทุกวันพุธที่	4	ของเดือน	เวลา	13.00-15.00	

น.	สนใจแจ้งความจ�านงที	่02-256-5416	,	02-256-5489	ดงัก�าหนดการ

	 วันพุธที่	29	กรกฎาคม	2558	ป้องกันก่อนไตวาย	โดย	นพ.	ณัฐวุฒ ิ

โตวน�าชัย

  บ้านให้เช่า	บ้านเลขที่	9	หมู่บ้านพฤกษชาติ	ซอยชัยพฤกษ์	2		

ถนนรามค�าแหง	118	เขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ	10240	ผูส้นใจโปรดติดต่อ		

รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ		โทร.	081-554-1404

  ผศ. ยุวา แตงเที่ยง	 ข้าราชการบ�านาญ	 คณะวิทยาศาสตร์	 

ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2558	และได้พระราชทานเพลิงศพ 

ไปเรียบร้อยแล้ว	 เมื่อวันที่	 4	มิถุนายน	2558	 เวลา	17.00	น	ณ	วัด

โสมนัสฯ	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจ	มา	ณ	โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

1.	คุณวราภรณ์		เตชะวัฒนเศรษฐ์	 	 	 	 1,000	บาท	

2.	อ.	ศรีสะอาด		บูรณโกศล	 		 	 	 	 2,500	บาท

3.	รศ.	สมหวัง		คุรุรัตนะ	 		 	 	 	 5,000	บาท

4.	อ.	ดวงพร		ไวฑูรเกียรติ	 		 	 	 	 1,000	บาท

5.	อ.	ดร.	พนม		พงษ์ไพบูลย์			 	 	 	 1,000	บาท	

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

7.	รศ.	วรรณี		ศิริสุนทร		 		 	 	 	 1,000	บาท

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

9.	ผศ.	สุพิน		ทองธานี		 		 	 	 	 1,000	บาท

10.	อ.	ดร.	พรรณี		บุญประกอบ		 	 	 	 1,000	บาท

11.	อ.	พรรณิภา		สันติพงษ์					 	 	 	 1,000	บาท	

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

13.	คุณลักขณา		แซ่ลู้				 		 	 	 	 1,000	บาท

14.	รศ.	กาญจนา		ศรีกาฬสินธุ์		 	 	 	 1,000	บาท

15.	อ.	สมบัติ		เทศน้อย		 		 	 	 	 1,000	บาท

16.	อ.	วรดี		สิรพิฑูร		 	 		 	 	 	 1,000	บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1.	ผศ.	ยุวดี		นาคะผดุงรัตน์			2.	อ.	ขจรศรี		ชาติกานนท์
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         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนกรกฎาคม

 อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา	 	 เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
	ประสาทพรแสนล�้าเลิศวันเกิดพลัน	 	 เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
	เพิ่มพลังก�าลังกายให้แข็งแกร่ง	 	 มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
	ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย	 	 คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

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

3.	ผศ.	ปริญญา		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 4.	ผศ.	อลิศรา		เจริญพานิช

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

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

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

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

13.	อ.	นงนวล		พงษ์ไพบูลย์	 	 	 14.	คุณปรีชา		ศิริรัตน์

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

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

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

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

23.	อ.	เสงี่ยม		วิไลนุวัตน์		 	 	 24.	อ.	ผุสดี		ไชยชนะ
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25.	อ.	นงเยาว์		กอสนาน		 	 	 26.	ผศ.	วิมลศิริ		ร่วมสุข

27.	อ.	กนกพร		มหากนก		 	 	 28.	คุณเจริญ		แสงสุริศรี

29.	ผศ.	ดร.	อรวรรณ		ตัณฑ์เจริญรัตน์		 30.	ผศ.	ยืน		ปาระเคน

31.	รศ.	วิริยา	 		สุขวงศ์		 	 	 32.	อ.	ดร.	พรรณี		บุญประกอบ

33.	คุณจรวยพร		อุไรพงษ์	 	 	 34.	คุณสมพร		อ่วมพันธ์

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

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

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

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

43.	รศ.	นงลักษณ์		สุวรรณพินิจ		 	 44.	คุณจุรีย์		เลาหพงษ์

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

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

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

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

53.	ผศ.	ดร.	กาญจนา		หาสิตะพันธุ์	 	 54.	อ.	เพ็ญพิมล		คูศิริวิเชียร
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พระนิพนธ์ที่ 7

สมเด็จพระญาณสังวร
1

	 ผู้ที่มีความดีเพียงพอนั้น	จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้	ย่อมสามารถมีผู้

อื่นเป็นที่พึ่งได้	ผู้ไม่มีผู้อื่นเป็นที่พึ่ง	คือผู้ที่ไม่มีความดีเพียงพอที่ผู้อื่นจะแล

เห็นความดีนั้น	ไม่แลเห็นความสมควรที่จะพึงให้ความช่วยเหลือ

	 เมื่อผู้ที่ไม่มีความดีเพียงพอนั้น	 ได้รับความเดือดร้อนด้วยเรื่องใด	 ก็

ย่อมไม่มีผู้ยินดีช่วยเหลือ	ถ้าอย่างหนักแม้ถึงตาย	ก็ย่อมขาดผู้อื่นยื่นมือเข้า

ช่วย	เปรียบดังตกน�้าก็ไหล	ตกไฟก็ไหม้	หมายความว่า...	 เมื่อมีอันตราย

ก็ไม่มีผู้ใดช่วย	 ดังนั้น	 จึงต้องท�าตนให้เป็นที่พึ่งของตน	 ก่อนที่จะหวังพึ่ง 

ผู้อื่น	ไม่ว่าในเรื่องใดๆ	ทั้งสิ้น

	 1		“พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
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บอกเล่าเก้าสิบ : หลายปีมานี้

 	หลายปีนี	้เร่ิมรู้สึกมีความเข้าใจว่า	เม่ืออายมุากขึน้	ญาติสนทิมิตร

สหาย	เริ่มทยอยจากเราไป	รู้สึกถึงชีวิตล้วน	อนิจจัง

 	 หลายปีนี้	 เริ่มรู้สึกปล่อยวาง	 เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสียดาย	

หรือไม่ก็ตาม	ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติ

 	หลายปีนี	้ชวีติสอนว่า	ความสนทิชดิเชือ้ระหว่างมนษุย์	นอกเหนอื

จากความเกีย่วพันทางสายเลือดแล้ว	ส่ิงท่ีส�าคัญยิง่กว่าคอืสัมพนัธภาพ	ทาง

จิตใจที่จริงใจต่อกัน

 	หลายปีนี้	ชีวิตสอนว่า	สิ่งที่เคยใฝ่ฝัน	อยากได้ในอดีต	แม้วันนี้จะ

ได้มา	ก็หาใช่สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับเราอีกต่อไป

 	หลายปีนี้	เริ่มตื่นรู้	นอกจากเราต้องท�าดีกับผู้อื่นแล้ว	เราจะต้อง

ท�าสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับเราให้มากเท่าทวีคูณ

 	 หลายปีนี้	 เร่ิมเรียนรู้ว่า	 เวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดี	

ระหว่างผู้คน	ตรงกันข้ามเวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้คน

 	 หลายปีนี้	 เร่ิมรู้ซ้ึง	 นอกจากพ่อแม่แล้วไม่มีใครในโลกที่จะคอย

อนุเคราะห์	โอบอุ้มและให้อภัย	เราเหมือนเช่นที่ท่านให้กับเรา

 	 หลายปีนี้	 เร่ิมรู้และเข้าใจว่า	 ความประมาทอาจจะน�ามาซ่ึง

อุบัติเหตุ	การบาดเจ็บและความทุกข์ทรมานต่อร่างกายอย่างไม่คาดฝัน

 	หลายปีนี	้เราเปล่ียนไป	สามารถอดทนแบกรับความทกุข์ในหลาก

หลายรูปแบบ	มีความแกร่งในชีวิตเหมือนต้นกระบองเพชร	ที่สามารถจะ

อยู่รอดได้ในทุกสถานะ

 	หลายปีนี้	เริ่มส�านึกไม่ดึงดัน	ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เคย	หลายสิ่งที่

เคยยึดมั่น	เริ่มคลายความถือมั่นอย่างที่เคยเป็น
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 	หลายปีนี	้หลายส่ิงทีขั่ดหขูดัตา	กส็ามารถทีจ่ะท�าใจให้เป็นเหมือน	

“ฟังแต่ไม่ได้ยิน	มองแต่ไม่ได้เห็น”

 	หลายปีนี้	ชีวิตสอนว่า	ไม่ใช่คนทุกคน	จะยินยอมเดินตามวิถีทาง

ที่เราอยากให้เป็น

 	หลายปีนี้	ชีวิตสอนว่า	สิ่งที่เป็นของเรา	ย่อมต้องเป็นของเรา	สิ่ง

ที่ไม่ใช่ของเราจงอย่าได้ฝืนเอา

 	หลายปีนี้	 ชีวิตสอนว่า	อย่าได้อิจฉาชีวิตของผู้อื่นเพราะเราเองก็

สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการให้เป็นได้

 เวลาดุจสายน�้า ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึง

ชีวิต หวงแหนทุกวันเวลา ที่ผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิต

อย่างสงบ ต่อไป

 ความเหมือนที่แตกต่าง

	 “ดวงตา”	ที่เหมือนกัน		 	กลับมี	“มุมมอง”	ที่ต่างกัน

	 “ใบหู”	ที่เหมือนกัน	 	 	กลับมี	“วิธีฟัง”	ที่ต่างกัน

	 “ปาก”	ที่เหมือนกัน	 	 กลับมี	“วิธีพูด”	ที่ต่างกัน

	 “สมอง”	ที่เหมือนกัน	 	 	กลับมี	“วิธีคิด”	ที่ต่างกัน

	 อาจเป็นเพราะ	“เหตุนี้”	หรือไม่	???

	 “ใจ”	ที่เหมือนกัน		 	 กลับมี	“วิธีเลือก”	ที่จะรับและ

เก็บเรื่องดีและเรื่องร้ายต่างกัน	ชีวิตจึงมี	“สุข	และทุกข์”	ที่ต่างกัน...!!!
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บทบาทผู้สูงอายุต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน 
2

 ทีป่ระชมุสมัชชาโลก	ว่าด้วยผูสู้งอาย	ุโดยองค์การสหประชาชาติ	ใน

ปี	2525	ก�าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทั่วโลกตกลงว่า	ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	

60	ปีข้ึนไป	เรียกว่า	“ผูสู้งอาย”ุ	ส่วนสถาบันแห่งชาติเกีย่วกบัผูสู้งอาย	ุของ

สหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดว่า	ผู้สูงอายุวัยต้นคือ	อายุระหว่าง	60	-	74	ปี	

เป็นวัยที่ยังไม่ชรามาก	ถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี	เมื่ออายุ	75	ปีขึ้น

ไป	 จึงจะถือเป็นวัยชราอย่างแท้จริง	 ส่วนส�านักงานสถิติแห่งชาติของไทย

แบ่งผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุตอนต้น	(อายุ	60	-	69	ปี)	และผู้สูงอายุตอน

ปลาย	(อายุตั้งแต่	70	ปีขึ้นไป)

	 จ�านวนผูสู้งอายกุ�าลังเพ่ิมสัดส่วนข้ึนอย่างรวดเร็ว	ในปี	2536	ร้อยละ 

7.2	ของประชากรไทยเป็นผูมี้อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	ในปี	2538	ประชากรกลุ่มนี ้

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	8.11	และค�านวณไว้ว่าในปี	2543,	2553	และ	2563	

จ�านวนประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทยจะเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ	9.19,	11.36	

และ	15.28	ของประชากรทั้งหมดในแต่และช่วงตามล�าดับ

	 ขณะนี้ผู้คนอายุยืนยาวมากขึ้น	 คนที่อายุ	 60	 ปีมีโอกาสที่จะอยู่ถึง

อายุ	80	ปี	จึงอาจจะต้องมีการมองเรื่องผู้สูงอายุกันใหม่	จากภาพของคน

แก่ท�าอะไรไม่ได้	 เจ็บออดแอด	 รอวันตาย	 ไปสู่อายุวัฒนะ	 และคุณภาพ

ชีวิต	เพราะช่วงอายุจาก	60	ปีถึง	80	ปี	เป็นเวลาอีกไม่น้อย	จึงเป็นช่วง

เวลาที่สามารถด�ารงรักษาสุขภาพ	ท�าการงานที่เป็นประโยชน์	และมีชีวิต

ความเป็นอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจและมีความสุข

	 2		ที่มา http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/soongwai/

topic006.php
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	 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	 มีวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนา

สาธารณสุข	ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2540	-	2544)	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

อนามัยที่พึงประสงค์	 สามารถดูแลตนเองได้	 สมาชิกในครอบครัว	 และ

ชมุชนมีส่วนร่วมในการดแูล	และส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย	ุรวมทัง้ส่งเสริมให้

ผูสู้งอายไุด้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการส่งเสริมสขุภาพตนเอง	ครอบครัว

และชุมชน	มีการจัดตั้งหน่วยบริการ	สวัสดิการเอนกประสงค์	ส�าหรับผู้สูง

อายใุนชมุชน	โดยให้ครอบครัว	และผูสู้งอายไุด้มีส่วนร่วมในการด�าเนนิการ	

เรื่องสุขภาพอนามัยให้ครอบคลุม	อย่างน้อยร้อยละ	50	ของประชากรผู้สูง

อายุทั้งประเทศไทย	ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของชาย	เพิ่มจาก	68	เป็น	70	

ปี	และหญิงเพิ่มจาก	72	เป็น	75	ปี

	 นักจิตวิทยาสังคมระบุว่า	การปรับตัวเข้าสู่บทบาทผู้สูงอายุเป็นเรื่อง

ยาก	สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น	เพราะงานที่เปลี่ยนเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุนั้น	ขาดกลุ่ม

สนับสนนุ	เดก็ได้รับการสอนให้เรียนรู้ถงึบทบาทวยัรุ่น	และวัยรุ่นได้รับการ

ฝึกฝน	วิธทีีจ่ะเป็นผูใ้หญ่	แต่มีผูใ้หญ่ไม่กีค่นเท่านัน้	ทีไ่ด้รับการฝึกฝนทีจ่ะ

เป็นผู้สูงอายุ	คนสมัยใหม่ยังเห็นว่า	ค่านิยมทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี	

เป็นเรื่องล้าสมัย	ความผูกพันระหว่างพี่น้อง	เครือญาติ	การกตัญญูกตเวที	

จะต้องมีขอบเขตจ�ากดั	จึงเกดิลักษณะวัฒนธรรมสมัยใหม่	ทีต่่างคนต่างช่วย

ตนเอง	ตัวใครตัวมัน	ผูท้ีจ่ะอยูใ่นสังคมสมัยใหม่ได้	จะต้องมีความสามารถ

แบบพหูสูตร	รอบรู้ทุกเรื่อง	และที่ส�าคัญต้องพึ่งตนเองได้	ด้วยเหตุนี้ผู้สูง

อายุที่จะอยู่ในสังคมไทยอีก	 10-20	 ปีข้างหน้าจะต้องเป็นผู้สูงอายุ	 ที่มี

ความพร้อมทั้งร่างกาย	จิตใจ	ความรู้	ความสามารถ	กล่าวโดยรวมหมาย

ถึงว่า	ผู้สูงอายุ	จะต้องมีศักยภาพในชุมชนที่เข้มแข็งนั่นเอง

	 ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้	 และประสบการณ	์
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เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ	 และวัยวุฒิ	 เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าตาม

ศักยภาพของแต่ละคน	 แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วันที่ร่างกายอ่อนแอเส่ือมถอย

แล้ว	แต่ก็ยังพร้อม	และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้	เช่น	ช่วยดูแล

บุตรหลาน	ขณะที่พ่อแม่ออกไปท�างาน	ช่วยดูแลบ้านเรือน	ผู้สูงอายุบาง

ท่าน	ยังช่วยหุงหาอาหารต่าง	ๆ 	ช่วยท�างานเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ตามก�าลังของ

ตนได้	นอกจากนั้น	ยังช่วยให้ค�าแนะน�าปรึกษาในด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น

ด้านอาชีพการงาน	ด้านการด�าเนินชีวิต	ด้านครอบครัว	ด้านสังคม	และ

อื่น	ๆ	ผู้สูงอายุบางคนมีทักษะในวิชาชีพบางด้าน	 เช่น	ช่างไม้	ช่างแกะ

สลัก	ท�าอาหารไทย	ขนมไทย	เย็บปักถักร้อย	ดอกไม้	ดนตรี	ฯลฯ	ก็จะ

สามารถถ่ายทอดให้แก่บุตรหลาน	และผู้ที่สนใจเพื่อด�ารงวิชาชีพนั้นสืบไป			

หลายคนที่เกษียณอายุแล้ว	อาจจะยังมีไฟอยู่	มีความรู้	ความสามารถสูง	

มีประสบการณ์	หลายคนอาจเคยเป็นครู	อาจารย์	แพทย์	พยาบาล	เป็น

ผู้น�าทางกฎหมาย	บัญชี	การบริหาร	หรือ	การจัดการ	ครั้นเกษียณอายุ

แล้ว	ยังอาจเป็นที่ต้องการท�าประโยชน์ให้สังคมอยู่	มีความพอใจในงานที่

จะท�า	คนที่คิดว่าตัวเองยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง	และสุขภาพของ

ตัวเองยังดี	ยังต้องการท�าอะไร	ๆ	ต่อไปอีกก็น่าจะท�าต่อไปได้	

	 ด้านสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย	ได้แบ่งผู้สูงอายุออก

เป็น	5	ประเภทคือ

	 1.	ผู้สูงอายุที่สามารถท�างานเลี้ยงตนเองได้	ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

	 2.	ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว	เลี้ยงตนเองด้วยเงินบ�าเหน็จที่เก็บได้

	 3.	ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว	เลี้ยงตนเองด้วยเงินบ�านาญ

	 4.	 ผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวบุตรหรือญาติ	 ต้องพึ่งพาเขาเพียง 

บางส่วนหรือโดยสิ้นเชิง
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	 5.	ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งบริการของรัฐหรือเอกชน	ถ้าปราศจากบริการนี้

แล้ว	จะท�าให้มีชีวิตที่ล�าบาก

	 ยอร์จ	เบอร์นาร์ด	กล่าวว่า	“ความลับของการเกษยีณทีท่�าให้คนชรา

เกิดความขุ่นเคือง	คือ	ปล่อยตัวเองให้ว่างมากเกินไป	จึงต้องมียาแก้ความ

ขุ่นเคืองหรือต้องท�าอะไรสักอย่าง	ดงันัน้	วันหยดุพักผ่อนของชวีติตลอดกาล

ก็คือ	การไปท�างานที่ดีโดยไม่มีสิ้นสุดนั่นเอง”	รัฐบุรุษของโลกหลายคนหัด

งานใหม่	ๆ	เมื่ออายุ	80	ปี	เซอร์อเล็กซานเดอร์	เฟลมิง	ศาสตราจารย์

แพทย์ชาวอังกฤษ	 ค้นพบยาเพนิซิลลินเม่ืออายุ	 70	 ปี	 และ	 อับเบิร์ต 

ชไวท์เซอร์	ได้รับรางวัลโนเบล	เมื่ออายุ	80	ปี

	 มทีฤษฎเีกีย่วกับผูส้งุอายุทีก่ล่าวถึง	บทบาททางสงัคม	และกิจกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุไว้โดยสังเขป	ดังนี้

	 ทฤษฎีบทบาททางสังคม	(Role	Theory)	อธิบายว่า	อายุเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	 ในการที่จะก�าหนดบทบาทของแต่ละบุคคล	

บุคคลจะปรับตัวต่อการเป็นผู้สูงอายุได้ดีเพียงใด	 ย่อมน่าจะขึ้นอยู่กับการ

ยอมรับบทบาทของตนเอง	 ในแต่ละช่วงอายุ	 ซ่ึงบทบาทดังกล่าว	 จะส่ง

ผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคม	ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย	

นอกจากนี้	 การสร้างบทบาททางสังคมของตนขึ้นมาใหม่	 เพ่ือทดแทน

บทบาทหน้าที่ที่สูญเสียไป	 ขึ้นอยู่กับบทบาททางสังคม	 และการมองเห็น

คุณค่าของตนเองเป็นส�าคัญ	สถาบันครอบครัวควรจะส่งเสริมผู้สูงอายุ	ใน

บทบาทอื่น	ๆ	เช่น	การเป็นบิดา	มารดา	ปู่ย่า	ตายาย	เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่ม

ไทรให้ลูกหลาน	และลูกหลานควรจะเหน็ความส�าคัญของผูส้งูอาย	ุส่วนด้าน

สังคม	 จะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มาก	 โดยการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ขึ้นในทุกหมู่บ้าน	เพื่อให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะสังสรรค์กัน	ปรึกษา
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หารือในการทีจ่ะช่วยเหลือสังคมได้ด้วย	ส่ิงเหล่านีจ้ะท�าให้ผูส้งูอายอุยูอ่ย่าง

มีความสุข	อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี	และเหมาะสม	กล่าวคือ	เป็นทั้ง

ผู้ใหญ่	และผู้รับประโยชน์จากสังคมเสมอเหมือนสมาชิกอื่น	ๆ 	ในสังคม	ผู้

สูงอายแุต่ละคน	จะมีความสามารถแตกต่างกนัไป	จึงสามารถเลือกท�างาน

อาสาสมัคร	ได้ตามความถนัด	และความสนใจของแต่ละคน	ซึ่งจะท�าให้

บทบาททางสังคมของผู้สูงอายุมีต่อเนื่อง

	 ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม	(Activity	Theory)	อธิบายว่า	ถ้าบุคคล

ใดมีกิจกรรมมากอย่าง	 จะสามารถปรับตัวได้มากขึ้นเท่านั้น	 และมีความ

พึงพอใจในชีวิตสูง	ที่ท�าให้เกิดคงวามสุขในการด�าเนินชีวิตต่อไป	แนวคิด

นี้จะเห็นว่ากิจกรรมเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุมากกว่าการลดบทบาท	

(Role	Loss)	ทางสังคมลง	และจะพบว่าผู้สูงอายุมีทัศนะเกี่ยวกับตนเอง	

ในทางบวก	และมองโลกในแง่ด	ีจะมีความกระตือรือร้นในการร่วมกจิกรรม	

และบทบาทใหม่	ๆ	ให้กับผู้สูงอายุพอสมควร	กิจกรรมเหล่านี้	จะช่วยให้

ผู้สูงอายุได้พัฒนาในส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายให้สมวัย	กิจกรรมที่น่าจะจัด

ให้กับผู้สูงอายุ	ได้แก่	งานอดิเรกต่าง	ๆ	งานอาสาสมัคร	เป็นที่ปรึกษาให้

กับหน่วยงานต่าง	ๆ	และเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

	 เม่ือเข้าสู่วัยสูงอาย	ุหรือเกษยีณอายงุานแล้ว	เวลาว่างหาได้ง่าย	และ

มีมาก	กิจกรรมยามว่างไม่ว่าเพื่อนันทนาการ	หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่	หรือ

ให้บริการผู้อื่น	จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	ซึ่งน�าความพึงพอใจมาให้	ท�าให้มีชีวิต

ชีวา	และมีความหมาย	การที่เกษียณอายุการงานอย่างไม่มีจุดหมาย	จะ

น�าไปสู่ความเซ็ง	เบื่อหน่าย	และแยกตัวออกจากสังคม	ความจริงนั้นกาย	

และจิตใจเจริญงอกงาม	ขึ้นตามแรงกระตุ้นของกิจกรรมต่างๆ	จึงเป็นการ

ดี	ที่เราควรจะมีกิจกรรมมากระตุ้นชีวิตของเราให้เจริญงอกงาม
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	 ส่วนใหญ่การท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในยามว่างมักมีปัญหาว่าจะเลือก

กิจกรรมอะไรดี	จะเป็นการสะดวกถ้าจะพิจารณากิจกรรมในยามว่างออก

เป็นหลักใหญ่	ๆ	3	ประการคือ	นันทนาการ	การเรียนรู้	และการบริการ

ผู้อื่น

	 1.	 กิจกรรมนันทนาการ	 ผู้สูงอายุสามารถท�าได้ทุกช่วงอายุ	 ท�าให้

ร่างกายสดชื่น	 ท้าทาย	 กระตุ้นเตือนเปลี่ยนแนวคิด	 และได้สัมผัสกับคน

อื่น	รวมทั้งท�าให้จิตใจของเราตื่นตัวอยู่เสมอ	และมีชีวิตชีวา	ผู้สูงอายุควร

ท�าในส่ิงทีต่นเองชอบ	และตนเองมีทกัษะ	หรือความถนดัเป็นพเิศษ	ทกัษะ

ในงานวิชาชีพ	อาจน�ามาใช้ในกิจกรรมนันทนาการได้	ควรเลือกหลาย	ๆ	

กิจกรรม	และต้องมีเวลาพอด้วย

	 งานอดิเรก	เช่น	วาดรูป	ท�าอาหาร	การจัดสวน	งานช่างไม้	ทอผ้า	

ท�าหุ่น

	 เกม	เช่น	บริดจ์	หมากรุก	ปริศนาอักษรไขว้

	 กีฬา	เช่น	เดิน	ว่ายน�้า	ขี่จักรยาน	กอล์ฟ	เทนนิส

	 ดนตรี	เช่น	เล่นดนตรี	แต่งเพลง	ขับร้องเพลง

	 ชมรม	เช่น	การเข้าชมรมต่าง	ๆ	เช่น	ชมรมกีฬา	ศาสนา	การเมือง	

ชมรมผู้สูงอายุ

	 การท่องเที่ยว	เช่น	การเขียนหนังสือคู่มือท่องเที่ยว	ไกด์บรรยายใน

การท่องเที่ยว	

	 กจิกรรมด้านนนัทนาการในส่วนของบทบาทผูสู้งอายนุัน้	มีได้หลายรูป

แบบทั้งเป็นผู้กระท�าเอง	ทั้งเป็นงานอดิเรก	และงานอาชีพ	 เป็นผู้ให้การ

ปรึกษาแนะน�า	หรือเป็นผูส้อน	หรือเป็นผูบ้รรยายพเิศษได้	ซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อตนเอง	ชุมชน	ครอบครัวและสังคม
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	 2.	 กิจกรรมการเรียนรู้	 เม่ือผู้อยู่ในวัยสูงอายุ	 การเรียนรู้ยังมีอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น	 ความพึงพอใจ	 หรือเพื่อการ

ด�าเนินกิจกรรมบางอย่าง	ให้ได้รับความส�าเร็จ	ในแง่สุขภาพจิต	การเรียน

รู้จะเป็นการกระตุ้นจติใจ	และเป็นการแลกเปล่ียนความสนใจกบัผูอ้ืน่	เช่น

การเรียนในระบบการศึกษาผู้ใหญ่	หรือการศึกษานอกระบบ	การเรียนใน

มหาวิทยาลัยเปิด	และการอบรมระยะสั้น	ๆ	ฯลฯ

	 3.	กิจกรรมบริการผู้อ่ืน	 เนื้อแท้ของชีวิตอย่างหนึ่งคือ	การเสียสละ	

และท�าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่สังคม	 นอกเหนือไปจากท�าให้แก่ตนเอง	

ครอบครัว	โดยผ่านงานอาสาสมัคร	ผูสู้งอายอุาจลองงานอาสาสมัครหลาย	ๆ  

อย่างแล้วพจิารณาดดู้วยตนเอง	ว่ากจิกรรมแบบไหนทีเ่หมาะสมกบัตนเอง

ที่สุด	บริการอาสาสมัครมีหลายแนวทางเช่น	

	 บริการทางสุขภาพอนามัย	หลายโรงพยาบาลมีองค์กรต้ังข้ึน	เพือ่ช่วย

เหลือกิจการของโรงพยาบาล	หรือสถานบริการอนามัย	เช่น	หาทุนเยี่ยมผู้

ป่วย	และช่วยผู้ป่วยในการท�ากิจวัตรบางประการ

	 สังคมสงเคราะห์	หน่วยงานสังคมสงเคราะห์	ซึ่งออกช่วยเหลือสังคม

หรือประชาชนที่ทุกข์ร้อนด้วยเหตุต่าง	ๆ	เช่น	น�้าท่วม	ไฟไหม้

	 องค์กรการกศุล	หรือองค์กรทางศาสนา	องค์กรเหล่านี	้ต้องการอาสา

สมัครท�างานหลายด้าน	เช่น	งานหาทุน	งานประสานงาน	คนติดต่อ	งาน

บริการที่ไม่ต้องอาศัยวิชาการขั้นสูง

	 ชมรมและสมาคม	ผูสู้งอายอุาจเข้าร่วมชมรมหรือสมาคมได้ในหลาย

ฐานะ	เช่นเป็นผูจ้ดัการหรือประธาน	ผูส้อน	ผูบ้ริการหรือสมาชกิ	ในบรรดา

สมาคม	ชมรมหรือองค์กรต่าง	ๆ	ที่ดีที่สุดคือ	สมาคมหรือองค์กรที่ท�างาน

เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น	 เพราะจะท�าให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับคนหนุ่มสาว	
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ท�าให้ช่องว่างระหว่างวัยหายไป	

	 กลุ่มการเมือง	เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุที่สนใจในทางการเมือง

	 กลุ่มเฉพาะทาง	เช่น	กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้บริโภค	กลุ่ม

สิทธิมนุษยชน

	 บทบาทตามวิชาชีพ	เช่น	เคยเป็นต�ารวจ	อาจเป็นหน่วยรักษาความ

ปลอดภัยของหมู่บ้าน	เคยเป็นครู	อาจสอน	หรือบรรยายพิเศษ	ฯลฯ

	 1.	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกชนิด	 ทุกรูปแบบตามความ

เหมาะสม

	 2.	ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมบริการผู้อื่น	

	 	 2.1	การได้เสียสละ	เช่น	ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	เป็นการแสดง

ว่าผู้อื่นยังต้องการท่าน	อาศัยท่าน

	 	 2.2	การช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาของเขาจะท�าให้ปัญหาที่

เกิดกับท่านน้อยลงโดยอัตโนมัติ

	 	 2.3	ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งมีสภาพเลวร้ายกว่าท่านในบางเรื่อง	

เช่น	สุขภาพอนามัยจะช่วยให้ท่านพึงพอใจในตนเอง

	 	 2.4	 การเสียสละต่อสังคม	 จะท�าให้ภาพพจน์ของตนเองน่า 

พึงพอใจ

	 	 2.5	การเสียสละหรือบริการผู้อื่น	จะท�าให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น	และ

พลอยท�าให้สุขภาพกายดีด้วย

	 ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อความพงึพอใจในชวีติของผูสู้งอาย	ุประกอบด้วย

ปัจจัย	3	ด้าน	ดังนี้

	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคล	ประกอบด้วย

	 	 1.1	ระดับการศึกษา	ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง	จะมีความ



จดหมายข่าว ปีที่ 21  ฉบับที่ 07 เดือน กรกฎาคม 2558 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24

สามารถในการดแูลตนเอง	และมีโอกาสเลือกท�ากจิกรรมได้ด	ีและมากกว่า

กลุ่มที่มีการศึกษาต�่า

	 	 1.2	งานอดิเรก	หมายถึง	วิถีทางในการใช้เวลาท�ากิจกรรมด้าน

ต่าง	 ๆ	นอกเหนือไปจากหน้าที่การงานประจ�า	หรือเป็นกิจกรรมที่ท�าใน

เวลาว่างด้วยความสมัครใจ	 เพ่ือก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้กระท�า

โดยตรง	 บทบาทและกิจกรรมใดก็ตาม	 ที่บุคคลถูกผลักดันให้เลิกกระท�า	

จะต้องมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาทดแทน	และกิจกรรมหนึ่งที่ถูกเลือกเข้ามาคือ	

งานอดิเรก

	 	 1.3	สุขภาพ	ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาสุขภาพที่ทรุดโทรมลง	ซึ่ง

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	และการต้องพึ่งพิงผู้อื่น	สิ่งนี ้

ท�าให้ผูสู้งอายมีุความรู้สึกด้อย	ในสายตาของบุคคลทัว่ไป	และมีผลต่อความ

พึงพอใจของผู้สูงอายุด้วย

	 2.	ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ	ปัญหาเศรษฐกจิเป็นปัญหาหลกัของผูสู้งอายุ	

ท�าให้รายได้ลดน้อยลง	 ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองทางด้าน

สุขภาพ	และส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ

	 3.	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 ท�าให้

ต้องเสียบทบาทในการท�างาน	 ผู้สูงอายุจึงเปลี่ยนจุดสนใจไปยังครอบครัว	

หาบทบาทใหม่ให้กับตนเอง	ด้วยการเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	แนะน�าช่วยดูแล

ลูกหลานภายในบ้าน	หากความสัมพันธ์ในครอบครัวดี	จะส่งผลต่อความ

พึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	ส่วนด้านความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับบุคคล

ภายนอก	หรือสังคมนั้น	ในปี	1986	เบอร์กแมน	ได้ท�าการศึกษาผู้สูงอายุ

จ�านวน	7,200	คน	เป็นเวลา	10	ปี	พบว่าผู้สูงอายุที่แยกตัวออกจากสังคม	

มีอัตราการตายสูงกว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม	ถึง	2.5	เท่า
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	 จากปัจจัย	 3	 ด้านที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	

ในส่วนของงานอดิเรก	และการมีสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว	รวม

ทั้งสังคมได้พ้องกับทฤษฎีกิจกรรม	(Activity	Theory)	ดังที่ได้กล่าวไว้แต่

ต้น	ในเรื่องของกิจกรรม	ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ	ซึ่งอาจ

กลายเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ	 ที่ควรมีต่อสังคม	 ครอบครัว	 และ

ชุมชน	เพื่อการมีคุณค่าในชีวิต	และเพิ่มความพึงพอใจตนเองของผู้สูงอายุ	

อาจแบ่งได้เป็น	3	ประเภท	คือ

	 1.	กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ	(Informal	activity)	เช่น	การช่วยเหลือ

งานของสมาชกิในครอบครัว	และการพบปะสังสรรค์กบัเพือ่น	ญาติ	เป็นต้น

	 2.	กิจกรรมที่มีรูปแบบ	(Formal	activity)	เช่น	เข้าร่วมในสมาคม

ต่าง	 ๆ	 การเข้ากลุ่มทางศาสนา	 การเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังคม	 ซ่ึงเป็น

กิจกรรมภายนอกครอบครัว	เป็นต้น

	 3.	 กิจกรรมที่ท�าคนเดียว	 (Solitary	 activity)	 เช่น	 การท�างานใน

ยามว่าง	 กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจส่วนตัว	 และกิจกรรมภายใน

บ้าน	เป็นต้น

	 ดังนั้น	 กิจกรรมใดที่สอดคล้องกับแต่ละท่านก็จะท�าให้คุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุด�ารงตนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
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แก่นแท้แห่งธรรม?? - รู้โลก ไม่สู้รู้ตน

ดร. วิทย์  สิทธิเวคิน 
3

 เมื่อวันพุธที่	28	มกราคม	2558	เวลา	2:00	น.	มีคนถามค�าถามที่

น่าสนใจมากครับ	กล่าวคือเจอคนทีป่ฏบัิติธรรมสม�า่เสมอ	ท�าบุญสม�า่เสมอ	

แต่แล้วกลับมีจิตใจที่ว้าวุ่น	 หรือบางทีเศร้าหมอง	 บางคนยังคงเพ่งโทษผู้

อื่น	ดูเหมือนมิได้มีเมตตา	กรุณา	มิได้	สงบ	สว่าง	มิได้ดูเหมือน	ผู้รู้ผู้ตื่น	

ผู้เบิกบาน	 ดังที่พุทธศาสนิกชนผู้พบธรรมะควรที่จะเป็น	 ผมเองก็ไม่ใช่ผู้

เชีย่วชาญ	แต่กพ็อเข้าใจและเคยพานพบบุคคลทีมี่จติโน้มน�ากบัธรรมะ	ฟัง

ธรรมสม�่าเสมอ	ท�าบุญสม�่าเสมอ	แต่แล้วกลับเหมือนกับเป็นผู้ที่มิได้เคยรู้

สภาวธรรมของตนเอง	และ	เหมือนกบัถอดธรรมะออกจากสมการชวีติของ

ตนเอง	หากออกนอกบริบทของธรรมะ	เช่น	ออกนอกวัด	ออกนอกสถาน

ปฏบัิตธิรรม	หรือเวลาทีมิ่ได้ประกอบศาสนกจิ	กเ็ลยลองมาวิเคราะห์ดบู้าง

ครับว่า	น่าจะเกดิจากอะไร	กเ็ลยลองคดิว่า	จริง	ๆ 	แล้วพทุธศาสนามีแก่น

พทุธศาสน์อยู	่(คงจะไม่ผดิหากผมจะต้ังต้นจากเนือ้หาหลักอนัปรากฏอยูใ่น

หนังสือ	“แก่นพุทธศาสน์”	ของท่านพุทธทาส)	ที่เน้นในเรื่องของ	“การพ้น

ทุกข์”	การปลดเปลื้องตนเองให้ออกจาก	“อัตตา”	การเจริญสติเพื่อรู้สภาว

ธรรมและตระหนกัซ่ึงต้นเหตุแห่งทกุข์	แต่ด้วยความทีค่�าสอนของพระพุทธ

องค์นั้นมีมากถึงแปดหม่ืนส่ีพันพระธรรมขันธ์	 ดังที่หลายคนเปรียบเทียบ

เอาไว้ว่า	 ค�าสอนของพระพุทธองค์นั้นกว้างเหมือนป่าใหญ่ที่ร่มร่ืน	 แก่น

สารเรื่องการพ้นทุกข์นั้นเป็นเหมือน	“ใบไม้ก�ามือเดียว”	

	 ดงันัน้จงึอาจจะไม่ใช่ทกุคนทีใ่ส่ใจกบัประเดน็หลักเดยีวกนั	ย�า้ว่าทกุ

มิติของพระพุทธศาสนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม	หากแต่แตกต่างมิติกันไป	

	 3		ที่มา  http://www.dailynews.co.th/article/296853
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บางคนอาจจะเน้นเร่ืองของการส่ังสมบุญ	ผ่านการท�าบุญกบัศาสนกจิ	การ

ท�าบุญเพื่อท�านุบ�ารุงพระศาสนาเป็นหลัก	(ที่จะพบว่า	สิ่งที่เราเห็นคือ	วัด

นบัหม่ืน	ๆ 	แห่ง	ในประเทศเราจงึมีปัจจยัทีไ่ด้รับบริจาคมากมายมหาศาล)	

หลาย	ๆ	คนเชื่อว่า	พระภิกษุสงฆ์คือ	เนื้อนาบุญของชาวพุทธ	จึงท�าบุญ

กบัพระภิกษสุงฆ์มากกว่าการน�าเอาปัจจัยไปสร้างบุญกศุลในมิติอืน่	ๆ 	หรือ

แม้แต่การช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทั่ว	ๆ 	ไปที่ประสบปัญหาชีวิตฝืดเคือง

อยู่เช่นเดียวกัน	บางคนศึกษาธรรม	ปฏิบัติธรรม	 เพราะอยากจะมีสภาว

ธรรมที่สูงขึ้น	เหนือกว่าบุคคลอื่น	ๆ	เป็นผู้ที่บรรลุธรรมมากกว่าผู้อื่น	(ที่

บางท่านอาจจะเรียกว่า	มีความโลภทางธรรม)	การสะสมบุญ	ในลักษณะนี	้

(ทีย่�า้ว่าเป็นส่ิงทีด่แีละน่าเคารพ)	ส่วนใหญ่จะจ�ากดัอยูใ่นสถานที	่(เช่น	วัด	

หรือสถานปฏิบัติธรรม)	หรือในบริบทเฉพาะ	เช่น	ระหว่างการปฏิบัติธรรม

ร่วมกนักบัพทุธศาสนกิชนอืน่	ๆ 	ทีอ่าจจะน�าไปสู	่การปฏิบัติธรรมในมิติอืน่	

ๆ	ของชวีติ	ในชวีติประจ�าวันกไ็ด้	แต่กอ็าจจะมีหลาย	ๆ 	คนทีมิ่ได้น�าพาเอา

ธรรมะ	ออกไปจากรั้ววัด	รั้วสถานปฏิบัติธรรม	หรือนอกจากเวลาที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจก็ได้	ว่าง่าย	ๆ	คือ	มีธรรมะเป็นบางเวลา	ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่	

เราอาจจะเห็นบางคน	ที่มีความใกล้วัด	ปฏิบัติธรรมอยู่สม�่าเสมอ	แต่อาจ

จะมิได้น�าเอาธรรมะ	โดยเฉพาะเร่ืองของความ	“ต่ืน	รู้	เบิกบาน”	และ	สุข	

สงบ	สว่าง	มาใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	ยิ่งโลกปัจจุบัน	แรงกดดันใน

ชวิีตสูง	โอกาสทีจ่ะท�าให้คนเรา	(ทีแ่ม้แต่ปฏิบัติธรรมมายาวนาน)	จะมีสติ

หลุดลอยเพราะปล่อยให้	โลภะ	โทสะ	โมหะ	มาครอบง�านั้นมันมีเยอะขึ้น	

เพราะที่ที่เราด�ารงชีวิตนั้น	มีความซับซ้อนมากกว่าสถานที่อันสัปปายะ	ที่

เราประกอบศาสนกจิ	ประกอบไปด้วยคนทีเ่ร้าอารมณ์ของเราให้ขุ่นมัว	ลุ่ม

หลงได้ง่ายขึ้น	เร่งเร้าให้เรามีอาการโลภ	โกรธ	(อันน�าไปสู่ความไม่เมตตา	
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การเพ่งโทษ	การประหตัประหารกนั)	และอาการหลงมัวเมาได้ง่ายมากกว่า

การอยูใ่นพ้ืนทีอ่นัสัปปายะทัง้หลาย	ดงันัน้จงึไม่น่าแปลกทีจ่ะเหน็คนทีอ่าจ

จะดูแล้ว	“ธรรมะ	ธัมโม”	บางคนด่าทอคนเป็นว่าเล่น	โมโหโกรธาบริวาร

ของตนอยู่บ่อย	ๆ	หรือเราจะเห็นคนที่	ท�าบุญอยู่ต่อเนื่อง	กลับใจจืดใจด�า

กบัคนรอบตัวยามทีด่�ารงชวิีตประจ�าวันอยู	่หรือเหน็ผูท้ีป่ฏบัิติธรรมบางคน	

อาจจะโดนส่ิงแวดล้อมครอบง�าอารมณ์จนลุ่มหลงส่ิงรอบตัวและเบียดเบียน

คนรอบข้างยามที่อยู่นอกบริบทแห่งบุญและพระศาสนา	อย่างที่ว่าล่ะครับ

ว่า	พระพทุธศาสนามีค�าสอนทีก่ว้างขวางและครอบคลุมมาก	และยามทีเ่รา

มีคล่ืนความถีใ่นการรับฟังธรรมะ	กบัการด�ารงชวีติประจ�าวนัในยคุดจิิตอล	

นั้นก็มีความแตกต่างกัน	ดังนั้นการที่คนเราจะปฏิบัติธรรม	และเดินอยู่ใน

รอยธรรมตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก	ๆ 	ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาธรรม

แต่ละคนล่ะครับ	ที่จะมองว่า	เราปฏิบัติธรรมและเดินตามรอยธรรมะของ

พระพุทธองค์อย่างไร	และเพื่ออะไร	เพื่อสั่งสมบุญ	เพื่อพ้นทุกข์	หรือเพื่อ

ความสุข	สว่าง	สงบ	อย่างเป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	อย่างแท้จริง.	
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รู้

อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า 
4

 สวัสดคีรับ	สมาชกิชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	ทีเ่คารพรักและคิดถงึทกุท่าน	

ดใีจทีก่ลับมาพบกนัอกีคร้ัง	ทกุๆ	คร้ังทีม่าเจอกนัผมกจ็ะมีเรืองราว	มีสาระ

น่ารู้เล็กๆ	น้อยๆ	มาฝาก	เป็นข้อคิดสะกิดใจ	เตือนใจ	เพื่อท่านจะได้น�า

ไปปฏิบัติ	เป็นแนวทางด�าเนินชีวิต	ตามแต่จะเห็นสมควร	หรือไม่บางท่าน

อาจจะฟังเพลินๆ	สนุกดีก็ตามใจท่านก็แล้วกัน	เพราะผมพูด	แสดงความ

คิดเห็นส่วนตัวแบบอิสรเสรี	 ในทัศนะมุมมองของผมเอง	ลองตามไปดูเลย

ดีไหมครับ	

มีบทกวีที่นักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้	ดังนี้
 	อันคุณค่า	ความเป็นคน	ดูที่ไหน	 เห็นใครใคร	เขาดู	ที่ใบหน้า

ดูไม่งาม	เขาก็ว่า	ไร้ราคา		 	 	 ตัดสินคน	ที่ใบหน้า	ควรหรือไร?

	 และมาถงึตอนส�าคญันัน้กจ็ะกล่าวไพเราะน่าฟัง		ถงึลักษณะของคน		

ดังบทกวีต่อไปนี้
 	คนจะงาม	งามน�้าใจ	ใช่ใบหน้า	 คนจะสวย	สวยจรรยา	ใช่ตาหวาน

คนจะแก่	แก่ความรู้	ใช่อยู่นาน	 	 	 คนจะรวย	รวยศิลทาน	ใช่บ้านโต	

	 นักปราชญ์ผู้มีปัญญาหลักแหลม		ยังกลั่นกรองวลีที่แสนจะไพเราะ	

หนักแน่น	นั่นคือ	ท่านกล่าว	เตือนใจ	สอนใจ		เพื่อเป็นแนวทางด�าเนิน

ชีวิต	ดังนี้ว่า
 	ถึงล�าบาก	อย่างไร	ใจต้องสู้	 	 เพราะรู้อยู่	อนาคต	ต้องสดใส

ไม่ต้องรอ	ฟ้าสีทอง	ผ่องอ�าไพ	 	 	 หากมั่นใจ	วันนี้	มี	“แสงธรรม”

	 4		ข้าราชการบำานาญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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	 ...	และต่อนี้ไป	ผมขอเปิดประเด็น	เป็นบทกวีที่ได้เรียบเรียงเป็นร้อย

กรอง	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิต	 วิถีชีวิต	 ซ่ึงผมได้ยกเอาหลักธรรม 

ขัน้สุดยอดมาประกอบและมาสนบัสนนุแนวคดิ	ถ่ายทอดออกมา	ดงัต่อไปนี ้

ครับ

 	เมื่อปลูกบ้าน	วางรากฐาน	รอก่อพื้น	 เป็นจุดยืน	ส�าคัญยิ่ง	กว่าสิ่งไหน

ความมั่นคง	เชื่อถือได้	ว่าปลอดภัย	 	 บ้านหลังใหญ่	ฐานดีไซร้	อยู่ได้นาน

 	ฐานชีวิต	ดูที่จิต	คิดอย่างไร		 ฐานในใจ	จิตมั่นคง	“ปลง”	แตกฉาน

ค่อยค่อยฝึก	จน	“แสงธรรม”	ฉ�่าเบิกบาน	 ชีวิตผ่าน	ความรุ่งเรือง	ต่อเนื่องไป

 	จิตใจดี	มั่นคง	จงรับรู้	 	 ลองท�าดู	ท�าอะไร	รู้ใช่ไหม?

“อิทธิบาทสี่”	คือฐานราก	ท�าซ�้าไป	 	 จึงจะไข	ตอบประเด็น	เห็นเนื้องาน

 	หนึ่ง	“ฉันทะ”	รักในงาน	ด้านนี้แน่			เฝ้าเหลียวแล	เช้าเย็น	เป็นต้องสาน

“วิริยะ”	สอง	หมั่นเพียร	เรียนรู้งาน	 	 จนช�านาญ	เห็นว่าสวย	ด้วยคนชม

 	สาม	“จิตตะ”	ตั้งใจปรับ	รับผิดชอบ	 ทุกค�าตอบ	คุณถามมา	ถ้าเหมาะสม

ไม่วอกแวก	ออกห่าง	ทางอารมณ์	 	 คอยเพาะบ่ม	จนงานนี้	ดีดั่งทอง

 	สี่	“วิมังสา”	ท�างานใด	ไม่ย่อหย่อน		ท�าเสร็จก่อน	โดยใคร่ครวญ	จากส่วนสมอง

น�าปัญญามาวิเคราะห์ประคับประคอง		 งานทั้งผอง	ส�าเร็จได้	ดังใจจง

 	ทั้งที ่“รู้...แต่ยัง ไม่ได้ท�า”	 คอยผลกรรม	ติดตามไป	ใครลืมหลง

“กรรม”	ตามทัน	วันใด...ให้มึนงง	 	 โลกนี้คง	ควรน้อมน�า	“ธรรม”	คุ้มครอง

	 สุดท้าย	ขอยกเอาธรรมที่ยิ่งใหญ่	ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส

ไว้ข้อนี้มาสนับสนุน	คือ	...

	 “...	สันทิฏฐิโก	...	เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง” 

	 วันนี้ลาไปก่อน	พบกันใหม่	ในโอกาสหน้า		“สวัสดี”
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ข�าขัน : รักษาได้ทุกโรค

อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
5

	 วิศวกรนายหนึ่งตกงานมาเป็นเวลานาน	และไม่สามารถหางานตาม

ทีต่นถนดัทีเ่รียนมาโดยตรงได้	วนัหนึง่เขาจงึคดินอกกรอบ	เปิดคลินกิรักษา

คนป่วยและโฆษณาว่า	“รักษาทกุโรคเพียง	500	บาท	ไม่หายเอาเงินคนืได้	

1,000	บาท”	คุณหมอรายหนึ่งเห็นโฆษณาคุยโตนี้และเห็นเป็นช่องทางที่

จะหาเงินพันบาทได้ง่าย	ๆ 	เขาจงึเข้าไปในคลินกิดงักล่าวเพือ่พบกบัวิศวกร

	 หมอ:	“ผมมีปัญหา	ล้ินผมรับรสอะไรไม่ได้เลย”

	 วิศวกร:	“คุณพยาบาล	ช่วยหยิบยาจากกล่องหมายเลข	22	แล้วบีบ

ยา	3	หยดในปากคนไข้ครับ”

	 พยาบาลท�าตามที่เขาสั่ง

	 หมอ:	“บ้าจริง	ๆ	นี่มันน�้ามันเบนซินชัด	ๆ”

	 วิศวกร:	 “ขอแสดงความยินดีด้วย	 ล้ินคุณท�างานเป็นปกติแล้วครับ	

ค่ารักษา	500	บาทครับ”

	 คุณหมอรู้สึกปวดใจที่เสียรู้	 แต่ก็หาทางเอาคืน	 หลังจากนั้นไม่กี่วัน

เขาก็แวะไปที่คลินิกอีก

	 หมอ:	 “ผมมีปัญหา	 ผมท่าทางจะป่วยเป็นโรคความจ�าเสื่อม	 ช่วย

รักษาให้หน่อย”

	 วิศวกร:	“คุณพยาบาล	ช่วยหยิบยาจากกล่องหมายเลข	22	แล้วบีบ

ยา	3	หยดในปากคนไข้ครับ”

	 พยาบาลท�าตามที่เขาสั่ง

	 5		ข้าราชการบ�านาญ		ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์		มศว 
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	 หมอ:	“บ้าจริง	ๆ	นี่มันน�้ามันเบนซินชัด	ๆ	เหมือนวันก่อน”

	 วิศวกร:	“ขอแสดงความยินดีด้วย	สมองคุณท�างานเป็นปกติแล้วครับ	

ค่ารักษา	500	บาทครับ”

	 เป็นครั้งที่สองที่คุณหมอรู้สึกเสียรู้	 แต่ก็หาทางใหม่	อีกไม่กี่วันเขาก็

แวะไปที่คลินิกอีก

	 หมอ:	“ผมมีปัญหา	สายตาผมแย่แล้ว	มองอะไรมันมัว	ๆ	ไปหมด	

รักษาให้หน่อย”

	 วิศวกร:	“เสียใจจริง	ๆ 	ครับ	เรื่องนี้เรารักษาไม่ได้	คุณได้เงิน	1,000	

บาทครับตามสัญญา”

	 ว่าแล้วเขาก็ยื่นธนบัตรหนึ่งใบให้คนไข้

	 หมอ:	“นี่มัน	500	บาท	คุณโกงผมชัด	ๆ	”

	 วิศวกร:	 “ขอแสดงความยินดีด้วยครับ	 คุณมองเห็นแล้ว	 เอา	 500	

ของผมคืนมา	แล้วจ่ายค่ารักษาอีก	500	บาทครับ”


