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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 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-0477
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
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

อาเศียรวาท
								 สิบสองสิงหามาบรรจบ
ราษฎร์น้อมนบเอกองค์อนงค์ศรี
คู่กษัตริย์จักรีวงศ์ทรงบารมี
พระราชินีทรงเมตตาประชาไทย
ทรงกอปรราชภาระนานับยิ่ง
สรรพสิ่งเพื่อไพร่ฟ้าพาสุขใส
พระจริยาพระกรุณาเกริกเกรียงไกร
ชาติใดใดต่างชื่นชมกิจกรณีย์
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ปวงประชาน้อมประณตบทศรี
ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วธานี
เทพฤทธีพระตรีรัตน์อภิบาล
พระองค์ทรงปรีด์เปรมเกษมสุข
นิราศทุกข์พลานามัยเพิ่มไพศาล
เคียงคู่พระภูมีนิรันดร์กาล
พระชนมานยิ่งยืนนานสราญเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
      ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             อ.พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2558

สังคมในแวดวง มศว

มศว “จัดพิธีถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระชนมพรรษา
และถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ พระบรมราชินนี าถ
เนือ่ งในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา” ในวันอังคารที่ 11
สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
ดร. สาโรช บัวศรี ในพิธีถวายพระพรครั้งนี้ มีกิจกรรมส�ำคัญ อาทิ การ
บริการรักษาฟันจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ การให้
ค�ำปรึกษาด้านกายภาพบ�ำบัดและส่งเสริมสุขภาพ จากหน่วยบริการ คณะ
สหเวชศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีการสวดมนต์ถวายพระพร
ดังก�ำหนดการโดยย่อ ดังนี้
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน
9.09-9.40 น. ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยลีพรรณ อธิการบดี ประธานพิธี
เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ วางพานพุม่ ดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพร
15.00-17.00 น. พิธีสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพร
17.00-17.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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มศว ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรี นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทีไ่ ด้เหรียญทอง จาก
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (The 56 th
International Mathematical Olympiad, IMO 2015) ซึ่งจัดโดยความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สมาคมคณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา
นักกีฬาคนเก่ง มศว นส. ภาพิมล มั่นชวนนท์ นิสิตชั้นปีที่
1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึง่ ในผูเ้ ล่นทีมโปโลน�ำ้ หญิง
ไทย ทีค่ ว้าเหรียญทองประวัตศิ าสตร์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครัง้ ที่ 28 ณ
ประเทศสิงคโปร์
นายสาริศ สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้น ม. 6/8 เอกพละศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้เหรียญทองประเภท
ทีมชาย จากการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศสิงคโปร์
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
สิงหาคม ในวันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
สมาชิกท่านสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งที่คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ตามที่ชมรมฯ ได้ท�ำหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ
เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาและวัสดุในการจัดท�ำหนังสือขอบคุณ ดังนัน้ ต่อไปนี้ ชมรมฯ
ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรม ในแต่
ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด
ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย
พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วม
บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ได้จดั งานท�ำบุญครบ 100 วัน ศ.พิเศษสุไร พงษ์ทองเจริญ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารวิจัยต่อเนื่องฯ มี รศ.
ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี มศว ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย
ความระลึกถึงท่านอาจารย์สุไร ลูกศิษย์และเพื่อนๆ มาร่วมงานกันอย่าง
อบอุ่น หากท่านหยั่งรู้ได้คงมีความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่ง
เมือ่ วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2558 ประธานชมรมฯ ผศ.พนอ
อัศวรุจานนท์ รศ.เฟื่องลัดดา วีระสัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2558

สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระอุปถัมภ์ ปัน่ จักรยานไหว้พระ
9 วัด โดยเริ่มต้นที่วัดพระเชตุพนฯ ในการนี้สมาชิกและเพื่อนๆ ได้ร่วม
ท�ำบุญซ่อมแซมพระนอนทีพ่ ระบาทมีรอยร้าวกับท่านเจ้าคุณอุดรฯ เป็นเงิน
ทั้งสิน 19,000 บาท (ชมรมร่วมท�ำบุญ 2,000 บาท) ขออนุโมทนา
บุญร่วมกัน
เมือ่ วันอาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพรพิมพ์ ได้เชิญ ผศ.
เกษร เจริญรักษ์ และผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ ไปบรรยายและสาธิต เรือ่ ง
เสริมสร้างความฉลาดรอบด้าน...ให้ลูกรัก ระหว่างเวลา 09.30-11.00 น.
ชมรมฯ น�ำเที่ยวเส้นทางรัก(ษ์) อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เมื่อวัน
ที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 45 คน ได้รับการ
ต้อนรับและดูแลตลอดเส้นทางจากทีมงานนักวิจัย สกว ผศ.ประภาศรี
ศรี ป ระดิ ษ ฐ์ ผศ.ดร.พี ร ะศั ก ดิ์ ฉายประสาท นิ สิ ต ภาควิ ช า
ประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ททท ส�ำนักงานแพร่ (แพร่
น่าน อุตรดิตถ์) เป็นอย่างดียิ่ง ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ ที่น�ำงาด�ำ  ถั่วกระจกมาให้
ขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง ผศ.เกษร เจริญรักษ์ วุ้นใบเตยชื่นใจ
เช่นเดิม และ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ที่ประสานงานจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาในครั้งนี้ สมาชิกที่ร่วมเดินทางช่วยกันกระจายรายได้อย่างทั่ว
ถึงในทุกสถานที่ ที่แวะชม
ในการนี้ สมาชิกทีร่ ว่ มเดินทาง ได้รว่ มบริจาคเงินท�ำบุญกับวัดพญาวัด
เป็นเงิน 3,000 ++ ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกบั ศ.ดร.ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์ อดีตผู้
อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และรองอธิการบดีฝา่ ย
http://seniorclub.swu.ac.th
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วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of
Illinois) และ ได้ติดชื่อ ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์ ไว้ที่ผนังตึกของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกบั ท่านอธิการบดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย
บุญยะลีพรรณ ในงานมงคลสมรสระหว่าง นส.วณิศรา บุญยะลีพรรณ
และ นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ข้าราชการที่
มีอายุครบ 84 ปี จ�ำนวน 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
7. ผศ. ผุสดี ธรรมรักษ์
8. ผศ. ดร. ปรีชา ธรรมา
9. ผศ. ดร. วิจิตร สินสิริ
10. รศ. ยุพา ส่งศิริ
11. รศ. ดร. รวีวรรณ ธุมชัย
12. อ. พิชัย ผดุงรัตน์
13. ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง
14. รศ. จรีย์ สุวัตถี
โดยมีก�ำหนดการดังนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.30 - 09.50 น. ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แสดง
มุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
09.50 - 10.00 น. ประธานมอบของทีร่ ะลึก แด่อาจารย์อาวุโส
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10.00 - 10.30 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.30 - 11.30 น. อาจารย์อาวุโสเล่าประสบการณ์
11.30 - 13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น ร่ ว มกั น และ
สันทนาการ
ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร เพื่อระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 7-11
กันยายน 2558 สมาชิกท่านใดที่ต้องการบริจาคมอบสิ่งของเหลือใช้ที่
ยังอยูใ่ นสภาพดี ขอให้นำ� มามอบให้ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป เพือ่ คัดแยก และ
ด�ำเนินการ ขอขอบคุณ
ชมรมฯ ขอเชิญชวน ลูกศิษย์ มิตร สหาย และผูร้ จู้ กั เคารพนับถือ
ผศ. มาเรีย เหล่าสุนทร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต อายุครบ 90 ปี ใน
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 (เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ผศ. ดร. มาเรีย)
ณ ห้อง ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ส�ำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2 ระหว่างเวลา
09.00-13.00 สุนทร ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ค่าอาหารและสมทบทุน
ศ.ดร สุดใจ เหล่าสุนทร)
โดยมีก�ำหนดการดังนี้
09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.30 น. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
11.30 - 13.00 น. ทานอาหารร่วมกัน
ศูนย์แพทย์พัฒนา ก�ำหนดการบรรยายพิเศษ ทุกวันอังคารที่ 2
ของเดือน ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 บริรักษ์
อาคาร โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-308-7800 กด
http://seniorclub.swu.ac.th
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9 ต่อ 2164-2166 ดังมีก�ำหนดการ ดังนี้
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 : ท่ากายบริหารแบบมณีเวช
รพ. จุฬาฯ หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝายการพยาบาล จัดบรรยาย
การดูและสุขภาพส�ำหรับประชาชนทั่วไปประจ�ำปี 2558 ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคาร ภปร ชัน้ 18 ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น.
สนใจแจ้งความจ�ำนงที่ 02-256-5416 , 02-256-5489 ดังก�ำหนดการ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ความผิดปกติของการนอนหลับ
โดย พญ. นฤชา จิรกาลวสวน
ชมรมฯ ขอเชิญร่วมทอดกฐิน(เพื่อสร้างพระอุโบสถ์ให้เสร็จ
สมบูรณ์) กับ รศ. ชาตรี-อ.เนาวรัตน์ เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี มศว
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดหินแร่เก่า อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ที่จะไปร่วมงาน โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501 เพื่อการเตรียมพาหนะในการเดินทาง
ตามที่ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้จัดส่งจดหมายข่าวฯ ให้แก่สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ มศว เป็นประจ�ำทุกเดือนนั้น มีสมาชิกบางท่านที่ได้
เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูท่ ำ� ให้จดหมายข่าวและบัตรอวยพรวันเกิดส่งคืน ดังรายชือ่
ต่อไปนี้ คือ - รศ. วิริยา สุขวงศ์ - ผศ. นิเวศน์ ธรรมรักษ์ - ผศ. จรินทร์
ประสงค์สม - อ. ศักดา ลีแสวงสุข จึงขอให้เพือ่ นสมาชิกทีร่ จู้ กั ท่านเหล่านี้
แจ้งข่าวเพื่อติดต่อส่งจดหมายข่าวตามที่อยู่ใหม่ ขอขอบคุณ
บ้านให้เช่า บ้านเลขที่ 9 หมู่บ้านพฤกษชาติ ซอยชัยพฤกษ์ 2
ถนนรามค�ำแหง 118 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 ผูส้ นใจโปรดติดต่อ
รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ โทร. 081-554-1404
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการประเมินชัน้ คุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด เมื่อสิ้นปี วันที่
31 ธันวาคม 2557 ระดับชั้นคุณภาพโดยรวม ดีมาก เมื่อแยกพิจารณา
ในแต่ละส่วนปรากฏว่า ดีมาก ทั้งหมดทุกส่วน มีดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพ
แวดล้อมการควบคุม ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ส่วนที่ 3
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนที่ 4 ระบบการติดตาม
และประเมินผล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติของทุกปี สอ. มศว ให้สมาชิกซื้อ
หุ้นสะสมเพิ่มได้คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม  2558 ส�ำหรับสมาชิกที่ถือหุ้นถึง 300,000
หุ้น เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่ม
ได้ตามประกาศนี้
สอ. มศว จ�ำกัด มีประกาศส�ำคัญเพื่อมวลสมาชิกลงวันที่ วันที่
27 กรกฎาคม 2558  ดังนี้ 1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากคงเหลือ
ตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 500,000
บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อย
ละ 3.00 ต่อปี ทบดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของเดือน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม
2558 - 25 กรกฎาคม 2559 และ 2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 เงิน
ฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี เงินฝากตั้งแต่ 500,000
บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558  

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. อ. ปรียา  พินธุพันธ์  
2. รศ. ปราณี  ธนะชานันท์  
3. รศ. ยุพา  ส่งศิริ  
4. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์  
5. รศ. ดวงพันธุ์  หรรษา  
6. ผศ. วิภารัช  จินนิกร   
7. อ. เกษม สุนันทเกษม  
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ   
9. ผศ. มยุรี กุลแพทย์  
10. ผศ. สุดา  ทัพสุวรรณ
11. คุณวิไลวรรณ  พรรณาภพ
12. รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ    
13. รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช     
14. รศ. ลัดดาวัลย์  หวังพานิช
15. คุณเชษฐ์  ภัทรากรกุล  
16. คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
17. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,500
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. คุณวันดี  พ่วงความสุข 2. คุณสุธิกา  สุอังคะวาทิน
3. คุณอรุณี  สินสนเทศ
4. คุณประเสริฐ-คุณศรีรมย์  สุรวณิชกิจ
5. คุณสุดใจ  พงศ์กล�่ำ  6. คุณเชษฐ์  ภัทรากรกุล
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนสิงหาคม

อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา
ประสาทพรแสนล�้ำเลิศวันเกิดพลัน
เพิ่มพลังก�ำลังกายให้แข็งแกร่ง
ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. อารีพันธ์  ภมะราภา
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
http://seniorclub.swu.ac.th

เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
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27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
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ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
รศ. เวธนี  กรีทอง
ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
อ. พรรณิภา  สันติพงษ์
อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.

อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
คุณประภาศรี  บุนนาค
อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
อ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
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พระนิพนธ์ที่ 8
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ในชีวติ มนุษย์... ความเจริญรุง่ เรือง ร่มเย็นเป็นสุขก็ตาม ความตกต�ำ่
ทุกข์รอ้ นก็ตาม ย่อมเกิดจากกรรม ย่อมมีกรรมเป็นเหตุให้เกิดอย่างแน่นอน
เสมอไป
ผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดี มีกรรมดีเป็นเหตุ
ผลไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดี มีกรรมไม่ดีเป็นเหตุ
กรรมของผู้ใด ผลย่อมเป็นของผู้นั้น ผลจักไม่เป็นของผู้อื่น   ผู้ใด
ท�ำกรรมดี ผู้นั้นย่อมจักได้รับผลดี เป็นความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข  
ผู้ใดท�ำกรรมไม่ดี ผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมไม่ดี เป็นความตกต�่ำ และความ
ทุกข์ร้อน
1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th

13

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2558

บอกเล่าเก้าสิบ : พินัยกรรมชีวิต-สิทธิการตายโดยชอบ ก.ม.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค�ำ
พิพากษาคดีส�ำคัญที่ประชาชนคนไทยควรรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่อง
สิทธิในชีวิตและร่างกายของทุกคน   
คดีดังกล่าว เป็นคดีที่กลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่ง น�ำโดย นพ. ฐาปนวงศ์
ตั้งอุไรวรรณ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใน
ขณะนั้น และ นายวิทยา บุรณศิริ   รมว.สาธารณสุข ในขณะนั้น เป็น
จ�ำเลย ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลพิพากษาให้ยกเลิกกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 12 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  
ที่ว่าด้วยการให้สิทธิการตายกับผู้ป่วย หรือการขอละเว้นการรักษาในช่วง
วาระสุดท้ายของชีวิต
ทัง้ นี้ สาเหตุทแี่ พทย์กลุม่ ดังกล่าวยืน่ ฟ้อง เพราะเห็นว่า กฎกระทรวง
ทีใ่ ห้สทิ ธิกบั ผูป้ ว่ ยในการปฏิเสธการรักษาของแพทย์ในช่วงวาระสุดท้ายของ
ชีวติ นัน้ เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณของแพทย์ ทีห่ า้ มแพทย์หยุดการรักษา
ผู้ป่วย
ส�ำหรับ มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติ
ว่า บุคคลมีสทิ ธิทำ� หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมาน
จากการเจ็บป่วยได้
วรรคสอง บัญญัตวิ า่ การด�ำเนินการตามหนังสือเพือ่ แสดงเจตนาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
วรรคสาม บัญญัตวิ า่ เมือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบตั ิ
ตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึง่ แล้ว มิให้ถอื ว่าการกระท�ำนัน้ เป็นความ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง
แต่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา “ยกฟ้อง” โดยประเด็นส�ำคัญในค�ำ
พิพากษา คือ ศาลเห็นว่า
1. กระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนครบถ้วน
2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพและองค์กรต่างๆ
3. สอดคล้องตามมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญปี 50 ทีว่ า่ ด้วยสิทธิและ
เสรีภาพและประกาศสิทธิผู้ป่วยของแพทยสภา รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศของแพทยสมาคมโลก
4. การท�ำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาลนัน้ เป็นการ
แสดงสิทธิในชีวติ และร่างกาย โดยเป็นการยืน่ ความประสงค์ไว้ลว่ งหน้าเพือ่
ประกาศให้สาธารณชนทราบความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด จึง
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
นั่นเท่ากับว่า ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ได้รับรองว่า กฎ
กระทรวงว่าด้วยการให้สิทธิการตายกับผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการรักษาจาก
แพทย์ในช่วงระยะสุดท้าย ชอบแล้ว
สิทธินี้มีมาตั้งแต่ ปี 2550 แล้ว แต่ผ่านมา 8 ปี ปรากฏว่าคนไทย
ใช้สิทธินี้ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่รู้ถึงสิทธิดังกล่าว
แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่า
1. การที่บุคคลแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาซึ่งมีผลท�ำให้
แพทย์ต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวนั้น ไม่ใช่สิทธิเลือกที่จะไม่มีชีวิตอยู่
แต่เป็นสิทธิในการเลือกทีจ่ ะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพือ่ ทีจ่ ะได้ตายตาม
ธรรมชาติ
2. แพทย์ไม่มีหน้าที่ท�ำให้ผู้ท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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การรักษา ถึงแก่ความตาย เพราะหากท�ำจะมีความผิดตามกฎหมายฐาน
ฆ่าคนตายโดยเจตนา จะเห็นได้ว่ากรณีสิทธิการตายของผู้ป่วยในวาระ
สุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่การการุณยฆาต หรือปรานีฆาต ที่ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า “euthanasia” หรือ “mercy killing” ที่สามารถท�ำให้บุคคลตาย
โดยเจตนาด้วยวิธีการที่ท�ำให้ตายอย่างสะดวก เช่น การใช้ยาหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิตผู้ป่วยเพื่อระงับความเจ็บปวดอย่าง
สาหัสของบุคคลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คลนัน้ ป่วยเป็นโรคอันไร้หนทางเยียวยา
3. ผู้ท�ำหนังสือแสดงเจตนา ยังคงได้รับการดูแลจากแพทย์แบบประ
คับประคองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ จึงไม่ใช่การปล่อยให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ
โดยงดเว้นไม่ให้การรักษา
4. หากผูท้ ำ� หนังสือแสดงเจตนาระบุในหนังสือแสดงเจตนาให้งดเว้น
การรักษาหรือใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติ
ชีวิตที่ไม่ใช่วาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการเร่งการตาย แพทย์ก็ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้ หากปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว แพทย์จะใช้มาตรา
12 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มายกเว้นความผิด
ของตนเองไม่ได้
ในเรื่องท�ำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธการรักษา มีตัวอย่างให้
เห็นซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วย คือ นพ.อ�ำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ท�ำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธการ
รักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551   
มีใจความว่า “ในขณะที่เขียนหนังสือแสดงเจตนารมณ์นี้ ผมมี
สติสมั ปชัญญะเป็นปกติดที กุ ประการ โดยมีญาติของผมเป็นพยาน ผมขอใช้
สิทธิตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยขอยืนยัน
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สิทธิของผมดังนี้ ในกรณีที่ผมป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตาม จนตกอยู่ในสภาวะ
ที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตได้อีก และผมไม่มีสติสัมปชัญญะ ที่จะ
พิจารณาเกี่ยวกับแผนการรักษาของผมได้แล้ว หากหัวใจผมหยุดเต้น ผม
ขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการต่างๆ หากการหายใจผมล้มเหลวลง
ผมขอไม่รับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ ผมขอรับการรักษาเพียง
เพือ่ บรรเทาอาการเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน ไม่ขอรับการรักษาหรือรับการกระ
ท�ำใดทีจ่ ะยืดการตายของผมออกไปโดยไม่จำ� เป็น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผมเสียชีวติ ไป
โดยธรรมชาติ”
ก่อนหน้านี้ เคยมีการจัดสัมมนากันในเรื่อง “การให้สิทธิการตายกับ
ผู้ป่วย” ตามมาตรา 12 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ซึง่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ไปร่วมแสดงความคิดเห็นจ�ำนวนมาก ซึง่ มีทงั้ ที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยเพราะกฎหมายฉบับนี้
จะเป็นการออกแบบการตายให้เร็วขึ้นตามเอกสารเพียงหนึ่งใบ และผลัก
ภาระความรับผิดชอบมาให้แพทย์ โดยเฉพาะหากเป็นการตัดสินใจที่ผิด
พลาด เมื่อผู้ป่วยยังไม่ถึงวาระสุดท้ายที่จะตาย
“กฎหมายฉบับนี้จะท�ำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เพราะอาจไม่ทราบว่าตนจะรักษาหายหรือไม่ หรือญาติอยากให้ตายเพราะ
อยากสิ้นสุดภาระการดูแล ย�้ำว่า ไม่ได้กลัวการฟ้องร้อง แต่กลัวบาปติดตัว
และมองว่าไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามคนไข้ทุกอย่าง ถ้าขัดกับมโนส�ำนึกของ
แพทย์”
ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ๊งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและ
จริยศาสตร์ บอกว่า หลักการของ “หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา
http://seniorclub.swu.ac.th
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ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Living will)”เป็น “การแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า”
ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ปฏิบัติได้ถูกต้องมีหลักการ และยังเห็นว่า วิวัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ทมี่ เี ครือ่ งมือช่วยยืดชีวติ
ผู้ป่วย บางครั้งท�ำให้ผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ฟื้นก็ไม่ได้ ตายก็ไม่
ลง” กล่าวคือ ผู้ป่วยจะต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจเพื่อจะได้รับออกซิเจน
อยู่ตลอดเวลา ขณะที่ผู้ป่วยอาจจะไม่มีความรู้สึกตัว หรือมีเพียงเล็กน้อย
จนไม่มโี อกาสกลับมาเป็นปกติได้ การช่วยชีวติ แบบดังกล่าวท�ำให้ความเป็น
มนุษย์ของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยจึงควรมีสิทธิที่จะตายโดยปฏิเสธการรักษา
ดังกล่าวได้ เพื่อให้กระบวนการตายมีสภาพเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
“สิทธิที่จะตายจึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติ  มนุษย์สามารถก�ำหนดว่า
ตนเองจะใช้สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (the right to life) หรือสิทธิที่จะตาย (the
right to die) ได้ตามความประสงค์ของแต่ละคน เป็นการยอมรับสิทธิใน
การเป็นเจ้าของร่างกายตนเองของมนุษย์ รวมทัง้ ความมีอสิ ระในการตัดสิน
โชคชะตาของตนเอง (the right to self-determination) สิทธิที่จะตาย
จึงแฝงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอิสระเสรีของมนุษย์นั่นเอง”
นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี กล่าวว่า การอยู่โรงพยาบาลนานๆ โดยใส่เครื่องไม้เครื่องมือ
แพทย์ไม่ใช่สิ่งดี เพราะท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อน แต่เราเข้าใจผิดมาโดย
ตลอดว่าสามารถยืดอายุได้ ซึ่งท�ำให้เกิดความทรมานต่อผู้ป่วย ให้เอา
ประโยชน์คนไข้เป็นที่ตั้ง
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กล่าวว่า
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล การตายเป็นเรื่องส�ำคัญ
การวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งแพทย์พยาบาลเป็นคนกลางในการ
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ท�ำหน้าที่รักษา การมีกฎกระทรวงท�ำให้เราสบายใจขึ้น แต่แพทย์และผู้
ใช้บริการต้องพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องเจตนา เพราะผู้ป่วยภาวะอารมณ์
ไม่มั่นคงในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของญาติด้วย”
“สิทธิการตาย” ถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่ในต่างประเทศมี
มานานแล้ว ส�ำหรับเมืองไทยที่ถกเถียงเรื่องนี้มีความชัดเจนมากขึ้นหลังมี
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดออกมา

อยากเพิ่มความจ�ำ

รู้ไหมว่า... ถ้าอยากเพิ่มความจ�ำ “ให้ฝึกก�ำมือบ่อยๆ”
จากงานวิจัยล่าสุดของ ดร. รูธ พร็อปเปอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
พบว่า... เวลาก�ำมือขวาแน่นๆ จะช่วยกระตุน้ สมองส่วนทีส่ มั พันธ์กบั การจัด
เก็บข้อมูล ส่วนเวลาที่ก�ำมือซ้ายแน่นๆ จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่สัมพันธ์
กับการดึงข้อมูลออกมาใช้ เมื่อท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน หลายๆ ครั้ง พบว่า
เป็นการบริหารสมอง ท�ำให้ท�ำงานสลับไปมาได้อย่างดี ท�ำให้ความจ�ำดี
ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมอีกด้วย ควรท�ำทุกวัน วันละ 20 ครั้ง
ข้อมูลจาก : facebook.com/fritutenzyme

http://seniorclub.swu.ac.th
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คิดถึงแม่

แม่แก่มากแล้ว จนกลายเป็นเด็กไปอีกรอบ ทุกครั้งที่โทรศัพท์มา
ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลย แม่ก็มักจะถามว่า“ลูกจะกลับบ้านเมื่อไหร่?”แม่
ไม่ได้คิดเลยว่าหนทางเป็นพันๆกิโลเมตร ฉันต้องเปลี่ยนรถตั้ง 3 รอบ แค่
ท�ำงานและดูแลลูกๆ ฉันก็แทบจะแยกร่างไม่ทันอยู่แล้ว จะเอาเวลาที่ไหน
กลับบ้าน หูของแม่ไม่ค่อยจะดีแล้ว ฉันต้องอธิบายซ�้ำไปซ�้ำมา แม่ก็ยังไม่
เข้าใจ “เมื่อกี้ลูกบอกว่าจะมาวันไหนนะ? บอกแม่อีกทีสิ!” ฉันทนไม่ไหว
ก็เลยตะคอกใส่แม่ แม่ถึงเข้าใจ ฉันได้ยินเสียงถอนหายใจของแม่พร้อม
กับวางสายไม่กี่วันต่อมา แม่ก็โทรมาอีก และก็ถามค�ำถามเดิมๆ แต่คราว
นี้น�้ำเสียงแม่อ่อยๆ แม่เหมือนกับเด็กที่ไม่ยอมแพ้ ทั้งๆที่รู้ว่าถามไปก็เปล่า
ประโยชน์ แต่แม่ก็เลือกที่จะถาม เมื่อแม่เห็นว่าฉันไม่ว่าอะไรก็ดีใจ
แม่มกั จะเล่าว่า “ต้นทับทิมหลังบ้านออกดอกแล้วนะ ปีนนี้ า่ จะได้ผล
เยอะ แตงโมก็แก่ได้ที่แล้ว แม่จะเก็บไว้ให้ลูกนะ”ฉันบอกกับแม่ด้วยความ
ล�ำบากใจว่า“งานหนูยุ่งมากคะแม่ หนูจะลางานได้ยังไง!”แม่เงียบไปสักครู่
“ลูกก็ลองขอเจ้านายของลูกสิ บอกว่าแม่เป็นมะเร็ง อยู่ได้อีกแค่ครึ่งปี
เหตุผลนี้น่าจะพอให้ลูกลางานได้นะ” ฉันรีบปรามแม่ว่าอย่าพูดเรื่อง
ไม่เป็นมงคลอย่างนีอ้ กี แม่กไ็ ด้แต่หวั เราะ ฉันยังจ�ำได้เมือ่ สมัยฉันยังเป็นเด็ก
เพราะฉันไม่อยากไปโรงเรียน ก็เลยหลอกแม่วา่ เจ็บท้อง พอแม่จบั ได้วา่ ฉัน
โกหก แม่ก็สวดฉันไปกัณฑ์ใหญ่ ตอนนี้แม่แก่แล้ว แม่กลับเป็นเหมือนฉัน
ตอนเด็ก บอกให้ฉนั โกหกเจ้านายว่าแม่เป็นมะเร็ง ตอนนัน้ ฉันทัง้ ข�ำทัง้ โมโห
ค�ำถามและค�ำตอบซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาเป็นอยูอ่ ย่างนี้ ฉันก็เลยตัดร�ำคาญ บอก
กับแม่ไปว่าเดือนหน้าจะกลับบ้านแน่นอน แม่ดีใจร้องตะโกนออกมา แต่ก็
ไม่รทู้ ำ� ไม งานของฉันยุง่ เสียจนกลับไปเยีย่ มแม่ไม่ได้สกั ครัง้ ฉันรูส้ กึ ว่างาน
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ทุกอย่างมันส�ำคัญกว่าการกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ เมื่อฉันไม่ได้กลับบ้าน แม่
ก็โทรหาฉัน แต่น�้ำเสียงเหมือนคนไม่มีแรง ฉันรู้สึกผิด จึงบอกกับแม่ไปว่า
“แม่คะ แม่จะโกรธหนูก็ได้นะ!” เสียงแม่ตอบกลับมาว่า “ไม่เป็นไร แม่รู้
ว่าลูกงานยุ่ง!”
ไม่กี่วันต่อมา แม่ก็โทรมาอีก คราวนี้แม่ดูรีบร้อนมาก“องุ่นสุกแล้ว
นะ สาลี่ก็แก่เต็มที่แล้ว ลูกรีบๆกลับมานะ” “โธ่แม่! ที่นี่ก็มีเยอะแยะ โล
ละแค่สี่ห้าสิบบาทเอง จะเอาเท่าไหร่?” ฉันตอบกลับไป แต่ดูเหมือนแม่
จะไม่ค่อยพอใจนัก ฉันจึงบอกแม่ไปว่า“แต่ว่า ของเหล่านี้มีแต่สารเคมี สู้
ของที่แม่ปลูกเองไม่ได้หรอกนะ ของแม่ปลอดภัยกว่าเยอะ”เมื่อแม่ได้ยินก็
หัวเราะชอบใจ
วันเสาร์นั้นอากาศร้อนมาก ฉันไม่อยากอกไปไหนก็เลยเปิดแอร์นั่งๆ
นอนๆ อยู่ที่บ้าน ลูกๆ รบเร้าว่าเค้กหมดไปแล้วพวกเขาอยากกิน ฉันก็เลย
ลงไปซื้อที่ซุปเปอร์ใต้คอนโด ผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ อยู่ๆ ฉันก็เหมือนเห็น
หลังแม่ไวๆ เหมือนกับว่าแม่ก�ำลังเดินลงจากรถโดยสาร ในมือทั้งสองข้าง
ถือตะกร้าส่วนด้านหลังก็แบกถุงๆหนึ่งไว้ แม่คอยเดินหลบผู้คน คงกลัวว่า
เขาจะมาชนถูกตะกร้าทีถ่ อื อยู่ ดูเหมือนแม่จะเหนือ่ ยมาก เพราะเดินไปพัก
หนึง่ ก็หยุดนัง่ พักหนึง่ ฉันตะโกนเรียกแม่อย่างไม่อายใคร แม่เงยหน้าทีเ่ ต็ม
ไปด้วยเหงือ่ ขึน้ มองไปรอบด้าน พอเห็นฉันวิง่ ไปหา แม่กด็ ใี จจนพูดอะไรไม่
ออก
เมื่อกลับขึ้นไปถึงห้อง แม่ก็รีบเปิดตะกร้าที่หิ้วมา มือของแม่มีแต่
หนังหุม้ กระดูก ดูเหมือนทุกนิว้ จะพันพลาสเตอร์ยาไว้ หลังมือมีแต่สะเก็ดแผล
เต็มไปหมด แม่พดู ไปยิม้ ไป“มาๆ มากินผลไม้กนั แม่คดั มาให้ลกู และหลานๆ
โดยเฉพาะเลยนะ”แม่ของฉันไม่เคยเดินทางไกลคนเดียว แต่เพราะค�ำพูด
http://seniorclub.swu.ac.th
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ของฉันเมื่อวันนั้น แม่กลับดั้นด้นเอาองุ่นและสาลี่มาให้ฉันถึงที่ แม่นั่งรถ
พัดลมมา ทั้งร้อนทั้งคนเบียดเสียด แต่ว่าทั้งองุ่นและสาลีกลับไม่ซ�้ำเลยสัก
ลูก ฉันคิดไม่ออกว่าแม่เอามาได้ยังไง แต่ฉันรู้อย่างหนึ่งว่า แม่อยู่ที่ไหนที่
นั่นมีความอัศจรรย์
แม่พักอยู่กับเราเพียงแค่สามวัน แม่บอกว่าฉันล�ำบาก ตื่นแต่เช้า
เพื่อเตรียมอาหารให้ลูกแล้วออกไปท�ำงาน กลับมาก็ค�่ำมืด แม่ว่าแม่อยู่ก็
ช่วยแบ่งเบาอะไรไม่ได้มาก ครัวในเมืองแม่ไม่กล้าจับต้องเพราะท�ำไม่เป็น
เกรงว่าเมื่อหยิบจับแล้วข้าวของจะเสียหาย แม่จึงแอบไปซื้อตั๋วและก็กลับ
บ้านเอง ก่อนที่แม่จะขึ้นรถ แม่โทรมาก�ำชับฉันว่าต้องกินข้าวทุกมื้อ อย่า
ได้อดข้าว เดี๋ยวสุขภาพจะไม่ดี
แม่กลับไปเพียงอาทิตย์เดียวก็โทรมาอีก บอกว่าคิดถึงพวกเรา รบเร้า
ให้ฉันกลับบ้านอีก ฉันไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี จึงบอกกับแม่ไปว่า“แม่
คะ แม่รอหนูหน่อยนะ รอให้หนูงานเพลาๆ ลงก่อนนะ แล้วหนูจะกลับบ้าน
คะแม่”วันต่อมา ฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากป้า “แม่ของเธอป่วยหนัก เธอรีบ
กลับมานะ!”ฉันลางานกับเจ้านายด้วยน�้ำตา แล้วรีบไปที่ บขส. ได้รถเที่ยว
สุดท้ายพอดี ฉันได้แต่ภาวนา ขอให้สิ่งที่ป้าบอกนั้นเป็นเรื่องโกหก ฉันหวัง
ว่าแม่จะไม่เป็นอะไร ฉันยินดีฟงั แม่บ่น ยินดีกินกับข้าวที่แม่ท�ำให้ฉนั กินไม่
ให้เหลือ ยินดีลางานบ่อยๆ เพื่อพาหลานๆ ไปเยี่ยมแม่ มาถึงตอนนี้ ฉันรู้
แล้วว่า ต่อให้ฉันอายุสักแปดสิบ ฉันก็ยังอยากให้แม่อยู่ใกล้ๆ เหมือนเดิม
และแล้วก็ถึงหน้าหมู่บ้าน แม่วิ่งอย่างช้าๆ มาหาฉัน ฉันวิ่งไปกอดแม่ด้วย
ความดีใจ ต�ำหนิแม่วา่ “ไหนว่าแม่ไม่สบาย อาอึม้ บอกหนูวา่ แม่ปว่ ยหนัก”แม่
ได้แต่หวั เราะและก็พดู ว่า“ไม่บอกอย่างนี้ เจ้านายของลูกจะให้ลกู ลางานมา
เหรอ?” เห็นแม่ดีใจ ฉันก็พูดอะไรไม่ออก ก็เพราะแม่อยากอยู่กับฉัน นี่
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เป็นความหวังของแม่ แม่จึงต้องโกหกฉัน ฉันต้องโกหกเจ้านาย แล้วฉัน
จะโทษแม่ได้ยังไง!
แม่ท�ำโน่นท�ำนี่อย่างมีความสุข สุดท้ายกับข้าวแสนอร่อยก็วางเต็ม
โต๊ะ รอฉันตัดสิน ฉันจึงวิจารณ์โดยไม่เห็นแก่น�้ำใจ “โจ๊กถั่วแดงต้มเละ
จนหาวิญญาณถั่วไม่เจอ เกี๊ยวซ่าแป้งหนาอย่างกับก�ำแพงเมืองจีน เนื้อ
เค็มรสชาติอย่างกับเอาน�ำ้ ทะเลมาหมัก” แม่หวั เราะชอบใจข�ำกับค�ำตัดสิน
ของฉัน ทุกครั้งที่แม่ท�ำกับข้าวให้ฉันกิน หากฉันชมว่าอันไหนอร่อย แม่ก็
จะท�ำให้ฉันน�ำกลับมากินในเมืองหลวงอีก เพราะอย่างนี้แหละ ฉันก็เลย
อ้วนพีลดน�้ำหนักไม่ได้สักที และก็เพราะอย่างนี้ ฉันจึงไม่เคยมีโอกาสได้
แสดงฝีมือท�ำกับข้าวให้แม่กินเลยสักครั้ง
ครั้งนี้ ฉันขอท�ำกับข้าวให้แม่กินบ้าง ฉันพูดคุยกับแม่ บ่อยครั้งที่
ฉันรู้สึกว่าแม่เอาแต่จ้องมองฉัน สายตาของแม่เปี่ยมไปด้วยความรักความ
เอ็นดู ไม่ว่าฉันพูดเรื่องอะไร แม่ก็จะคอยตั้งใจฟัง บางครั้งก็เอียงหน้าเข้า
มาใกล้ฉัน เวลาที่ฉันพูดเสียงเบาไป แม้แต่ช่วงพักตอนบ่าย แม่ก็ไม่ยอม
นอน นัง่ มองฉันแล้วก็แอบหัวเราะอย่างมีความสุข ฉันจึงถามแม่วา่ “ในเมือ่
รักหนูขนาดนี้ ท�ำไมไม่ไปอยู่กับหนูในเมือง” แม่บอกกับฉันว่า ในเมืองอยู่
ยาก แม่ไม่คุ้ยเคยกับสภาพแวดล้อมอย่างนั้น
ฉันอยู่กับแม่หลายวัน จนใกล้เวลาที่จะต้องกลับไปท�ำงาน แม่ขอให้
ฉันอยู่ต่ออีกวันหนึ่ง เพราะแม่สั่งเพื่อนบ้านที่เข้าเมืองให้ซื้อผักและอาหาร
ไว้แล้ว บ่ายๆเขาถึงจะกลับมา คุณรู้ไหม บ้านฉันห่างจากตัวอ�ำเภอตั้งกว่า
90 กิโลเมตร แม่สงั่ เพือ่ นบ้านซือ้ ของทีค่ ดิ ว่าเป็นของดีทสี่ ดุ เพือ่ มาท�ำอาหาร
ให้ฉันกิน ต้องให้ฉันได้กินก่อน แม่ถึงจะยอม
ฉันกลับมาจากบ้านป้า กับข้าวของแม่กว็ างไว้เต็มโต๊ะ แต่ทฉี่ นั ตกใจ
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ก็คือ ปลาขอดเกล็ดไม่หมด เนื้อไก่ก็ยังมีขนติดอยู่ เห็ดเข็มทองน�้ำมันงามี
เส้นผมอยู่ในจานหลายเส้น ไม่ว่าจะเป็นเจหรือชอ เจอสภาพอย่างนี้ก็ไม่มี
ใครอยากกินตอนที่สมัยแม่ยังสาว แม่เป็นคนรักสะอาดมาก แต่วันนี้แม่แก่
แล้ว กลับกลายเป็นอย่างนีเ้ สียแล้ว แม่เห็นฉันคีบอาหารพลิกไปพลิกมาไม่
ยอมกิน ก็พูดด้วยความน้อยใจว่า“ไป แม่จะไปส่งขึ้นรถเที่ยวสุดท้าย”
ฟ้ามืดแล้ว แม่เกาะแขนฉันแน่นแล้วพูดว่า “เดินคันนาไม่เป็นแล้ว
ใช่ไหม? ระวังตกคันนานะลูก!”ตอนที่แม่ส่งฉันขึ้นรถ ก็เฝ้าย�้ำก�ำชับค�ำให้
ฉันดูแลตัวเอง ดูแลลูกๆ และสามี ให้กินข้าวอย่าอด วกไปวนมาซ�้ำๆ อยู่
อย่างนั้น จนถึงเวลารถออก แม่จึงรีบเดินลงจากรถ แต่อารามรีบร้อนขา
กางเกงของแม่เกี่ยวกับประตูรถ จนท�ำให้แม่เซล้มลงไป ฉันตกใจร้องเสียง
หลง “แม่ แม่เป็นอะไรหรือเปล่า?”แต่ดูเหมือนแม่ไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันถามไป
เมือ่ แม่ลกุ ขึน้ ได้กต็ ะโกนบอกฉันว่า“ลูกจ๋า แม่ไม่เคยโกรธลูกนะ แม่รวู้ า่ หนู
งานยุ่ง”
หลังจากกลับมา ดูเหมือนแม่จะไม่ค่อยโทรมาเรียกฉันให้กลับบ้าน
เหมือนเดิมแล้ว คงเป็นเพราะฉันไปอยู่กับแม่มาหลายวัน ทุกครั้งที่โทรมา
ก็ได้แต่เล่าให้ฉันฟังว่า วัวที่บ้านออกลูกอีกตัวหนึ่งแล้ว ปีหน้าแม่จะปลูก
ผักและผลไม้ในสวนหลังบ้านให้มากขึ้น ฉันก็ได้แต่ฟัง ฟัง และก็ฟัง ฉัน
รู้สึกสุขใจที่แม่ยังอยู่กับฉัน
ปลายปีนั้น อยู่ๆ ฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากป้า “แม่ของเธอป่วยหนัก
รีบๆ กลับมานะ ก่อนที่จะไม่ได้ดูใจ!”ฉันไม่เชื่อป้าอีกแล้ว คราวที่แล้วก็
หลอกฉันอย่างนี้เหมือนกัน เมื่อวันก่อนฉันยังคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่เลย แม่
บอกว่าแม่สบายดี ไม่ต้องห่วงแม่ มาวันนี้ป้าหลอกฉันไม่ส�ำเร็จหรอก แต่
ป้าก็พูดด้วยน�้ำเสียงที่เครียด บอกกับฉันว่าจะอย่างไรก็ต้องกลับมาแม้รู้ว่า
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มันไม่เป็นความจริง แต่ฉันก็เลือกที่จะกลับบ้านตามค�ำบอกของป้า ฉันนั่ง
รถกลับบ้านด้วยความสุขใจ เกือบครึ่งปีแล้วสินะ ที่ฉันไม่ได้กลับมาเยี่ยม
แม่ คิดไปฉันก็มีความสุข เมื่อถึงสถานีในอ�ำเภอ ฉันเห็นขนมอิ๋วเกา(คล้าย
ไข่หงส์)ที่แม่ชอบกิน ก็เลยซื้อไปฝากแม่กล่องใหญ่ จากนั้นก็นั่งรถเข้าบ้าน
เมื่อรถแล่นมาถึงหน้าหมู่บ้าน ฉันชะโงกหน้ามองหาแม่ คราวนี้แม่ไม่ได้
ออกมารับฉันเหมือนเคย ฉันสะท้านวาบ หรือสิง่ ทีป่ า้ บอกจะเป็นความจริง
ฉันรีบวิง่ ลงจากรถเข้าบ้าน ญาติพนี่ อ้ งเต็มบ้านไปหมด เกิดอะไรขึน้ กับแม่!
ป้าออกมารับฉันหน้าบ้าน ป้าบอกว่า ตอนทีป่ า้ โทรบอกฉันนัน้ แม่ได้สนิ้ ใจ
ไปแล้ว แม่จากไปด้วยอาการสงบ ป้าบอกอีกว่า หมอตรวจพบว่าแม่เป็น
มะเร็งเมื่อกลางปี แต่แม่ไม่ยอมบอกใคร แม่ยังช่วยเพื่อนบ้านท�ำงานอย่าง
มีความสุขเหมือนเดิม อีกทั้งแม่ก็ได้แอบเตรียมการทุกอย่างไว้แล้ว แม้แต่
ป้าที่อยู่กับแม่ทุกๆ วัน ก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้เอง ป้าบอกกับฉันว่า ดวงตาของ
แม่ข้างหนึ่งเป็นต้อกระจกตั้งนานแล้วจึงมองไม่เห็น แม่ไม่ยอมให้ใครบอก
ฉัน เพราะกลัวค่ารักษาที่แพงเกินไป แม่กลัวว่าฉันจะยุ่งยาก ฉันกอดขนม
อิว๋ เกาไว้แน่น จิตใจสับสนหดหูเ่ หมือนมีใครมาควักหัวใจของฉันออกไป คง
เป็นเพราะอย่างนี้นี่เอง เมื่อกลางปีที่ผ่านมา แม่จึงโทรหาฉันทุกวัน เรียก
ให้ฉนั กลับบ้านทุกครัง้ ทีโ่ ทร ตอนทีฉ่ นั กลับบ้านครัง้ ทีแ่ ล้ว ท�ำไมแม่เอาแต่
จ้องมองฉัน ฟังฉันพูดไปหัวเราะไป นั่งเฝ้าฉันตอนที่ฉันนอนพักช่วงบ่าย
เสมอ กับข้าวมื้อสุดท้ายที่ฉันคีบพลิกไปพลิกมาไม่ยอมกิน แม่ตั้งใจท�ำให้
ฉันกินทั้งๆ ที่ตาของแม่มองเห็นเพียงข้างเดียว ฉันท�ำลายน�้ำใจของแม่
ท�ำไมฉันเลวอย่างนี้ ฉันท�ำอย่างนี้กับแม่ได้ยังไง? ค�่ำวันนั้นที่แม่เดินมาส่ง
ฉัน แม่กอดแขนฉันไว้แน่น แม่บอกว่ากลัวฉันเดินตกคันนา แท้จริงแล้วเป็น
เพราะแม่มองไม่ค่อยเห็นทางต่างหาก! แล้วแม่เดินกลับบ้านยังไง! แม่มอง
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เห็นทางไหม? ฉันอกตัญญูจริงๆ!แม่จ๋า ในตอนที่ตาของแม่แทบจะมองไม่
เห็น แม่กลับเล่าเรื่อง วัวน้อยที่เพิ่งคลอดออกมา เล่าเรื่องดอกถั่วฝักยาวที่
สวยงามเหมือนชุดที่ฉันเคยใส่ในตอนเด็กๆ แม่จ๋า ในช่วงสุดท้ายของชีวิต
แม่กลับเตรียมการไว้ทุกอย่าง เหลือไว้แต่ความรักความห่วงหา จากลูกไป
โดยไม่ทันได้เห็นหน้า แม่จ๋า หนูรู้ แม่คือคนเดียวในโลกที่ไม่เคยโกรธหนู
เพราะแม่รักหนูมาก หนูจึงปล่อยให้แม่รอหนูตั้งนานขนาดนี้แม่จ๋า หนูงาน
ยุ่งจนไม่มีเวลากลับไปหาแม่เลย
ใครหนอ...รักเราเท่าชีวี
ใครหนอ...ปราณีไม่มีเสื่อมคลาย
ใครหนอ...รักเราใช่เพียงรูปกาย
รักเขาไม่หน่าย
ไม่คิดท�ำลาย...ใครหนอ
ใครหนอ...รักเราเท่าทรวงใน
ใครหนอ...เอาใจปลอบเราเรื่อยมา
ใครหนอ...รักเราดังดวงแก้วตา
รักเขากว้างกว่า
ผืนพสุธา...นภากาศ
จะเอาโลก...มาท�ำปากกา
จะเอานภา...มาแทนกระดาษ
เอาน�้ำหมด...มหาสมุทร...แทนหมึกวาด
ประกาศ...พระคุณไม่พอ
ใครหนอ...รักเราเท่าชีวัน
ใครหนอ...ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ-คุณแม่)
ใครหนอ...ชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้แล้วละก็...อย่ามัวรั้งรอ
ทดแทนบุญคุณ
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มุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อาวุโสอายุ 84 ปี
ประจ�ำปี พ.ศ 2558
ศุภฤกษ์เบิกวิถีปีนี้หนา
เดือนสิงหาคมครบบรรจบสมัย
สิบสี่ท่านอาจารย์อาวุโสวัย
อันนับได้แปดสิบสี่ปีแน่นอน
ท่านทั้งหลายเชี่ยวชาญงานหลายด้าน
บ้างบริหารบ้างกิจกรรมน�ำการสอน
บ้างช�ำนาญการศึกษาทัศนาจร
นอกในก่อนหลังราชการงานทั่วไป
ชมรมฯ ขอน้อมนบเคารพท่าน
ด้วยค�ำขานเขียนจากจิตคิดเลื่อมใส
จึงจะขอเอ่ยความตามกลอนไป
จารึกไว้เพื่อแสดงมุทิตาจิต
สองท่านแรกอดีตท่านรองฯ รศ.ปรีชา ธรรมมา
และท่าน รศ.สาคร ช่วยประสิทธิ์
คืออดีตประธานและรองฯของชมรมฯผู้ใกล้ชิด
อยู่เป็นนิจกับเราเนาว์วันนี้
ต่อไปคณะศึกษาศาสตร์อีกสี่ท่าน
รศ.ระวีวรรณ  ธุมชัยและ รศ.จรีย์ สุวัตถี
รวมผศ.วิจิตร สินสิริ นักกวี
ผศ.ศรีนวล  มั่นเปล่ง แห่งสาธิตฯ ประสานมิตร
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สามท่านนั้นจากพละศึกษา
อาจารย์พิชัย  ผดุงรัตน์ ภาคสุขาภิบาลเชี่ยวชาญกิจ
ผศ.ผุสดี  ธรรมรักษ์ ประจักษ์วิทย์
ร่วมสถิต มศว เหมือน อ.บุญผ่อง วรรณภิรมย์
อีกห้าท่านต่างคณะจะลิขิต
จากบัณฑิตวิทยาลัยได้เกียรติสม
คืออาจารย์จรูญ โกมลบุณย์ บุญชื่นชม
ผศ.อารมณ์  ปุณโณทก แม่ยกคณะวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์มาดล�้ำหนอ ผศ. เนื้อทิพย์  ลืออ�ำรุง
สอนศิษย์มุ่งรับใช้สังคมชาติ
อีกบางแสนแดนทะเลอันเปรื่องปราชญ์
จะไม่ขาด รศ.ยุพา ส่งศิริ หนา
สุดจ�ำนรรจ์ท่านอาจารย์นั้นมาจาก
มศว ปทุมวัน ภาคฝรั่งเศลภาษา
ผศ.คุณหญิงอัมพวัน  วัฑฒนาธร สอนนานมา
รักหนักหนาเป็นพี่ใหญ่ของรุ่นน้อง
ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดในโลกผอง
โปรดประทานสิบสี่ท่านนั้นสมปอง
กายใจครองอายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ
ผศ. สุพิน  ทองธานี  ประพันธ์
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พระพิฆเนศ
ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ

2

ปัจจุบันกระแสศรัทธาองค์พระพิฆเนศก�ำลังมาแรง โดยเฉพาะที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จะว่าเป็นการแข่งกันสร้างก็ว่าได้ โดยวัดสมาน
รัตนารามเป็นวัดแรกที่สร้างพระพิฆเนศองค์นอนปางเสวยสุข สีสันสวยสด
งดงามมาก อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง เลยตลาดแปดริ้วจากตัวเมืองขึ้นไป
ทางอ�ำเภอบางคล้าประมาณ 10 กิโลเมตร
เมื่อได้ไปเห็นองค์พระพิฆเนศแล้ว ต้องขอชื่นชมเจ้าอาวาสวัดนี้ว่า
เก่งมาก สร้างตลาดน�้ำ  และตลาดนัด ที่มีทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าโอ
ทอป (OTOP) ของชาวบ้าน จัดว่าเป็นการช่วยกระจายรายได้เป็นอย่างดี
ขณะนี้ท่านก�ำลังสร้างโรงพยาบาลสูงประมาณ 6 ชั้น จากเงินบริจาคเข้า
วัดของประชาชน วันนักขัตฤกษ์ส�ำคัญรถจะติดมาก
พระพิฆเนศองค์ที่ 2 สร้างด้วยโลหะส�ำริดองค์ยืน สูง 30 เมตร
สร้างโดยสมาคมชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ที่ต�ำบลบางตลาด (ใกล้วัด
บางตลาด) อ�ำเภอคลองเขื่อน ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงเหมือนกัน แต่อยู่ใกล้
อ�ำเภอบางคล้ามากกว่า (ประมาณ 6 กิโลเมตร) ทางสมาคมฯ โฆษณา
ว่า เป็นพระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อโลหะส�ำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระพิฆเนศยืนองค์นี้ พระหัตถ์ทงั้ 4 ของพระองค์จะถือของ 4 อย่าง
คือ มะม่วง กล้วย อ้อย และขนุน อันหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ
แผ่นดิน
ส่วนพระพิฆเนศองค์ที่ 3 อยูท่ วี่ ดั โพรงอากาศ บนเส้นทางฉะเชิงเทรา
2 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา .คณะศึกษาศาสตร์
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- บางน�้ำเปรี้ยวประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่กลางทุ่งริมแพรกกระ
ทุ่มศาลาใกล้บ้านเดิมของรองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา เพียงครึ่ง
กิโลเมตร   พระอาจารย์สมชายเจ้าอาวาสบอกว่า เมื่อมีพระพิฆเนศองค์
นอน กับ องค์ยืน แล้ว ที่วัดนี้จึงสร้างเป็นองค์นั่ง สูง 39 เมตร ดูจะใหญ่
กว่าเพื่อน ใช้วัสดุที่มีสีสันสวยงามคล้ายกับองค์นอนที่วัดสมานรัตนาราม
และเจ้าอาวาสยังบอกเพิ่มเติมไว้ในหนังสือ “ที่นี่ 8 ริ้ว” อีกว่า ตัวท่าน
ศรัทธาในองค์หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นอย่างมาก จึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อ
พระพุทธโสธรจ�ำลองประดิษฐานบนหน้ากระจังหมวกของพระพิฆเนศอีก
ด้วย
วัดโพรงอากาศสร้างศาลาที่ใหญ่มาก กว้าง 80 x 90 เมตร (พื้นที่
1 ไร่เศษ) ชัน้ บนเป็นพระอุโบสถสวยงาม กลางหลังคาพระอุโบสถเป็นมหา
เจดีย์ที่ใหญ่มากองค์หนึ่ง ภายในมหาเจดีย์แบ่งเป็นชั้นๆถึง 5 ชั้น  มีลิฟท์
ขึ้นชมวิวได้ ศาลานี้รับน�้ำหนักมาก จึงมีเสาถึง 196 ต้น
พระพิฆเนศ ทัง้ องค์ยนื (ส�ำริด) และองค์นงั่ สร้างเสร็จแล้ว แต่สภาพ
ของสิ่งแวดล้อมยังไม่เสร็จ เท่าที่สังเกตดูศรัทธาของประชาชนยังน้อยกว่า
องค์แรกมาก แต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ประวัติของพระพิฆเนศ  มีรายละเอียดอย่างไรนั้น เบญจา เทพวัลย์
เขียนเล่าไว้ในหนังสือ “ที่นี่ 8 ริ้ว” ว่า
พระพิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ ที่ถือว่าเป็นเทพเจ้า
แห่งความรู้ ผูม้ ปี ญ
ั ญาเป็นเลิศ คนไทยเคารพสักการะพระพิฆเนศใน
ฐานะบรมครูแห่ง ศิลปะวิทยาการ 18 ประการ โดยถือว่าท่านเป็น
เทพแห่งศิลปะทั้งมวล เป็นเทพองค์ส�ำคัญในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ เป็นเทพเจ้าแห่งความส�ำเร็จในทุกสรรพสิ่ง เป็นเทพเจ้าแห่ง
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การเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เป็นเทพที่มีความเก่งกาจ ซึ่งแม้แต่พระศิวะ
พระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศยังกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าจะท�ำการใดหรือ
ท�ำพิธบี ชู าใด ให้ทำ� การบูชาพระพิฆเนศก่อนกระท�ำการทัง้ ปวง ผูใ้ ด
ต้องการความส�ำเร็จให้บูชาพระพิฆเนศ ผู้ใดต้องการพ้นจากความ
ขัดข้องทั้งปวงให้บูชาพระพิฆเนศ” เหตุนี้เองศาสนาพราหมณ์ จึง
ได้ สถาปนาพระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ
ดังนั้น จึงมีคนไทยจ�ำนวนไม่น้อยมีความศรัทธาและนับถือพระ
พิฆเนศ โดยถือว่าเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ผู้เขียนเคยดูโทรทัศน์เมื่อ
หลายปีมาแล้ว จ�ำได้ว่ามีวิทยากร 2 ท่านออกมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ
พระพิเนศในประเทศอินเดีย ปรากฏว่ามี ปางทีท่ นั สมัยเพิม่ ขึน้ อีกหลายปาง
เช่น ปางมือถือ (พระหัตถ์ถือมือถือ) ปางโน้ตบุ๊ก รวมทั้งปางเมคเลิฟยังมี
เลย ขอยืนยัน (สาบาน) ได้ว่าไม่ได้เขียนขึ้นเอง
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ข�ำขัน : ไปแปล๊บเดียว…เดี๋ยวก็กลับ
3
อ. ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

วันหนึ่งสามสหายที่ประกอบด้วย เต่า กิ้งกือ และงู นั่งกินเหล้า
สังสรรค์ที่บ้านกันอย่างมีความสุขจนเบียร์ที่เตรียมไว้หมดเกลี้ยงไม่เหลือ
แม้แต่หยดเดียว ทั้งสามจึงตกลงกันว่าจะต้องไปซื้อเบียร์จากร้านเซเว่นที่
อยู่ปากตรอก เต่ารับอาสาจะเป็นคนไปซื้อ โดยให้สองสหายรอ “ผมอาสา
ไปเอง คุณทั้งสองรอที่นี่ อย่าไปไหนเดี๋ยวจะกลับมา”
สองชัว่ โมงผ่านไป กิง้ กือและงูเริม่ หงุดหงิดเพราะเต่ายังไม่โผล่มาสัก
ที ทัง้ สองจึงเปิดประตูบ้านและพบว่าเต่าเพิ่งก้าวออกจากประตู เนื่องจาก
เต่าเดินช้ามาก กิ้งกือจึงอาสาไปซี้อเบียร์แทนโดยให้เหตุผลว่า “ผมมีขา
เป็นร้อย ภาษาอังกฤษยังเรียกผมว่า centipede แปลว่าผู้มีร้อยขา และ
ผมเดินได้รวดเร็วกว่ามาก คุณทั้งสองรอที่นี่ อย่าไปไหน เดี๋ยวจะกลับมา”
สองชั่วโมงผ่านไป เต่าและงูไม่เห็นกิ้งกือกลับมาสักที ทั้งสองจึงเปิด
ประตูบ้านและพบว่ากิ้งกือยังใส่มะงุมมะหรากับการใส่รองเท้าให้ครบทั้ง
ร้อยเท้า งูจึงอาสาไปแทนโดยให้เหตุผลว่า “ผมเลื้อยได้รวดเร็วเหมือน
ฟ้าแลบ ไม่ต้องใส่รองเท้าให้เสียเวลา คุณทั้งสองรอที่นี่ อย่าไปไหนเดี๋ยว
จะกลับมา”
สองชั่วโมงผ่านไป เต่าและกิ้งกือก็มองไม่เห็นแม้แต่เงาของงู จึงออก
ไปตามที่ร้านก็พบงูอยู่ที่ร้าน งูก็พูดว่า “ผมใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีก็มาที่ร้าน
ปัญหามีอยู่ว่าแล้วผมจะหอบเบียร์กลับได้ยังไง”
3  ข้าราชการบำ�นาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว
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