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น้อมร�ำลึกวันปิยมหาราช
น้อมร�ำลึกวันปิยมหาราช		 ประชาชาติกราบบังคมก้มเกศี
เทิดบุญญาพระเมตตาบารมี		 พระกรณียกิจล้วนเพื่อมวลไทย
พระกรุณาโปรดเกล้าให้เลิกทาส น�ำพาชาติก้าวหน้าสู่ฟ้าใหม่
คมนาคมสื่อสารก้าวหน้าไกล		 เริ่มรถไฟใช้ธนบัตรจัดไปรษณีย์
มีประปาไฟฟ้าสาธารณูปโภค ใครทุกข์โศก ธ เสด็จถึงถิ่นที่
ประพาสต้นซับน�้ำตาประชาชี		 โปรดให้มีปฏิรูปการปกครอง
ทรงเริ่มตั้งโรงเรียนหลวงโรงเรียนทหาร ตัง้ ธนาคารตัง้ ต�ำรวจตรวจตราคล่อง
โรงพยาบาลสาธารณสุขรุ่งเรืองรอง
ธ ทรงมองเห็นการณ์ไกลสร้างไว้พลัน
เยือนต่างชาติเพื่อคานดุลอ�ำนาจ ปกป้องชาติให้พ้นภัยได้สุขสันต์
เสียแขนขาเพื่อรักษาซึ่งชีวัน		 เฉือนดินแดนบางส่วนปันเพื่อไทยคง
พระปรีชาสามารถแจ้งประจักษ์ ทวยราษฎร์รักซาบซึ้งใจในพระประสงค์
จึ่งถวายพระสมัญญาแด่พระองค์		 “พระปิยมหาราช”ทรงด�ำรงไทย
										

อาจารย์พรรณนิภา สันติพงษ์
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สังคมในแวดวง มศว

ตามที่ท่านอธิการบดี นพ. ผศ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในเดือน กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ ท่าน
ได้กล่าวขอบคุณประชาคม มศว พร้อมแจ้งผลการด�ำเนินงานในรอบ 4 ปี
ของวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ของท่าน พร้อมกับกล่าวค�ำอ�ำลา เมื่อวันพุธที่
23 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสาโรช
มหาวิ ท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ ก� ำ หนดเชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน ประจ�ำปีพุทธศักราช 2558 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
พระอารามหลวง ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใน
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558
คณะแพทยศาสตร์ มศว และศูนย์การแพทย์ ปัญญานันท
ภิกขุ ชลประทาน มศว ได้รบั พระกรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ร่วมออกหน่วยแพทย์ พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบริการตรวจรักษา สุขภาพทั่วไป และ
ให้บริการทางด้านทันตกรรม พร้อมทัง้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขอนามัย
http://seniorclub.swu.ac.th
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แก่นักเรียน โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร รวมถึงประชาชนในพืน้ ที่ ในการนี้
ทีมหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแก่งศรีโคตร ต�ำบลโนนก่อ อ�ำเภอสิรนิ ธร และโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนบ้าน ปากลา ต�ำบลโพธิก์ ลาง อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว
พร้อมด้วย ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ได้รบั มอบเครือ่ งควบคุมการให้สารละลายพร้อมขาตัง้ จ�ำนวน
2 ชุด เครื่องวัดความดันโลหิตรุ่น H2655 พร้อมสแตน 1 ชุด และเครื่อง
วัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ M3A 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น
210,150 บาท (สองแสนหนึง่ หมืน่ หนึง่ ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก คุณปณีตา
อาธารมาศ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว (องครักษ์)
ขอแสดงความยินดีกบั นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสติ ชัน้ ปีที่ 4 ส�ำนัก
วิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจ�ำ
ปี 2558 ณ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤศจิกายน ในวันพฤหัสที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น.
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งทีค่ ณ
ุ นงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ตามที่ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร เพือ่ ระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 7-11
กันยายน 2558 และชมรมผูส้ งู อายุ มศว ได้รบั บริจาคสิง่ ของเหลือใช้ที่
ยังอยูใ่ นสภาพดีมาจ�ำหน่ายแบบ Rummage Sale ได้เงินทัง้ สิน้ 25,700
บาท ชมรมฯ ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญร่วมกันมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลาง จัดงานแสดงมุทติ าจิตในวันคล้าย
เกิด ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ 90 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 11
กันยายน 2558 การจัดงานครั้งนี้ รศ. ปราณี เชียงทอง น�ำวงดนตรีไทย
ข้าราชการบ�ำนาญจังหวัดชลบุรีมาและลูกศิษย์จาก ม. บูรพา มาบรรเลง
ขับกล่อมด้วยเพลงไทยเดิมอันไพเราะ พร้อมด้วยการร�ำอวยพรที่สวยงาม
และชมรมผูส้ งู อายุฯ ก็จดั ให้มกี ารร�ำเชิญพระขวัญ น�ำโดยประธานชมรมฯ
คือ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ ผศ. เกษร เจริญรักษ์ อ. พวงผกา คงอุทัยกุล
และ อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง โดยมี รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
และ ผศ. ณัฐยา วิสทุ ธิสนิ เป็นผูฝ้ กึ สอนการร�ำอันงดงามครัง้ นีใ้ ห้ดว้ ยความ
วิริยะอุตสาหะเต็มที่ จึงได้ผลงานที่ประทับใจแด่ ผศ. ดร. มาเรีย เหล่า
สุนทร และผู้ชมทุกคนด้วยเช่นกัน งานวันนี้มีผู้มาร่วมกันมากหน้าหลาย
ตา มีทั้งอาจารย์ซึ่งเคยร่วมงานในสถาบัน ผู้คุ้นเคยทั้งที่เป็นลูกศิษย์สมัย
http://seniorclub.swu.ac.th
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แรกๆของ ผศ. ดร. มาเรีย สอนและเคยร่วมงานได้เป็นผู้บริหารระดับสูง
ของ มศว ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และหลานศิษย์ ผูซ้ งึ่ มีความเคารพรักและ
นับถือมาร่วมงานกันมาก อาทิ อ. ชวลิต รัตนกุล ศ. สุพจน์ สะเพียรชัย
อดีตอธิการบดี มศว รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี
ผศ.ประหยัด รศ. ดร. กาญจนา หาสิตะพันธุ์ รศ. สมศักดิ์ แสนสุข และ
ภรรยา ผศ. วิชญ์ และอ. ประวรรณ ทับเทีย่ ง อดีต ผอ. ส�ำนักหอสมุดกลาง
และอีกหลายคน ได้แก่ อ.ดรสุนทร แก้วลาย รศ. สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์ รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
และ อ.สาโรช เมาลานนท์ ผอ.ห้องสมุดคนปัจจุบัน และยังมีอาจารย์และ
เพื่อนร่วมวิชาชีพจากที่ ยูเนสโก และอีกหลายคน งานครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก รศ. พวา พันธุ์เมฆา มาเป็นพิธีกรสร้างความสนุกสนาน รศ. ดร.
ชาตรี เมืองนาโพธิ์ เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อ ผศ. ดร. มาเรีย
และ ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ท่านกล่าวด้วยความประทับใจในฐานะ
ลูกศิษย์และผู้บริหาร มศว ด้วยความรู้สึกประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์ทั้ง
สองเป็นอย่างยิ่ง
ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร กล่าวตอบขอบคุณถึงการจัดงานครั้งนี้
และความรู้สึกที่มีแก่ทุกคน ท่านก็พูดได้อย่างประทับใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่าง
ยิ่ง ท�ำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี การจัด
งานอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีและงดงามเช่นนี้ จะยังคงตรึงตราตรึกใจที่มีต่อ
คุณครูและลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป
ในงานนี้ มีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 95 คน ค่าลงทะเบียน 37,000
บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ 21,500 บาท คงเหลือ เข้าสมทบทุน ศ.ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร เป็นเงิน 15,500 บาท ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ฝากขอบคุณ
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มาด้วยความซาบซื้งใจ ณ โอกาสนี้
ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม รับ
น้องใหม่วัยเกษียณฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างเวลา 09.00 13.30 น ดังก�ำหนดการ นี้
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน (200 บาท น้องใหม่ไม่ต้องจ่ายเงิน)
และรับประทานอาหารว่าง
09.30-09.50 น. ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับน้องใหม่ แจ้ง
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของชมรม
10.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง จิตสดใสในวัยอาวุโส โดย
พลอากาศตรี นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ชมรมฯ ขอเชิญร่วมทอดกฐิน (เพื่อสร้างพระอุโบสถให้เสร็จ
สมบูรณ์) กับ รศ. ดร. ชาตรี - อ. เนาวรัตน์ เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี
มศว ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดหินแร่เก่า
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ที่จะไปร่วมงาน โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501 เพื่อการเตรียมพาหนะในการเดินทาง ผู้
ไม่สะดวกไปร่วมพิธี สนใจร่วมท�ำบุญ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด สาขา ฉะเชิงเทรา ชื่อบัญชี นางเนาวรัตน์
เมืองนาโพธิ์ เลขที่บัญชี 516-2-54655-2 และกรุณาโทรแจ้ง อาจารย์
เนาวรัตน์ 081-840-3535
ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
: สุโขทัย ชิมแกงขี้เหล็ก อาบน�้ำแร่แช่ออนเซน ลอยกระทงสาย นครชุม
http://seniorclub.swu.ac.th
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ก�ำแพงเพชร ราคา 5,000 บาท ดูก�ำหนดการเดือนกันยายน
ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา ภูหลวงในฝัน สวรรค์บนยอดภู Unseen
Thailand วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 ราคา 3,800 บาท รับสมาชิก
จ�ำนวน 36 คน จ่ายเงินที่ สอ มศว ดูก�ำหนดการ หน้า 29
ชมรมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและน้องใหม่ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีหน้าทราบว่า มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นำ� รถมาจอดเพือ่ ท�ำภารกิจ
ต่าง ๆ ได้ โดยท่านต้องแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญฯ แก่เจ้าหน้าที่ ทาง
เข้า-ออก ใต้อาคารจอดรถ ชมรมฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้
ตามที่ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา เส้นทางสายแพรไหม ตามรอย
อารยธรรมพันปี บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-22
กันยายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 34 คน ได้พบเห็นในสิ่งที่ต้องการ
ไปได้เห็น ตามโปรแกรมทีจ่ ดั ไว้ แต่สงิ่ ทีส่ มั ผัสได้ดว้ ยใจ คือ ความรูส้ กึ ดีดที ี่
มีตอ่ กันระหว่างการเดินทาง ในวันแรกทีเ่ กือบพลาดเทีย่ วบินจากสนามบิน
ไป่หยุน เพือ่ เดินทางต่อไปซีอาน อาศัยการท�ำงานอย่างเป็นทีมทีย่ อดเยีย่ ม
ไม่ต้องมีการสั่งการ ท�ำให้พวกเราสามารถขึ้นเครื่องได้เป็นกลุ่มสุดท้าย ได้
เฮกัน!!! การนั่งรถไฟขบวนที่ D2743 แม้จะขลุกขลักในการจัดวางล�ำเลียง
กระเป๋าเดินทางก็ส�ำเร็จด้วยดี นั่งชมทิวทัศน์ จิบกาแฟ โอวัลติน สบายๆ
ตลอดการเดินทาง 4 ชั่วโมง แต่เมื่อขึ้นรถไฟจากเมืองหลิวหยวนไปถูหลู่
ฟาน ด้วยขบวนรถไฟ D2701 รถไฟจอดรับผู้โดยสารเพียง 3 นาที ต้อง
ทั้งยกกระเป๋า หิ้วกระเป๋า พาตัวเองบันไดเลื่อน และขึ้นบันไดสามช่วง
ชั้นสูงลิ่วพร้อมกระเป๋าทุกใบ พวกเราท�ำเวลาและผ่านเวลานั้นมาได้อย่าง
มหัศจรรย์
ครัน้ ขึน้ รถได้เรียบร้อยปลอดภัยทุกคน งานเข้าอีกรอบคือ ตัว๋ นีเ้ ป็นตัว่
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พิเศษจริง ๆ คือไม่มีเลขที่นั่ง นั่นคือ สว ต้องยืนโชว์ตัวกัน 4 ชั่วโมง จึง
เป็นเวลาที่จะต้องเล่นเก้าอี้ดนตรี เวียนลุกเวียนนั่ง แต่ก็มีผู้โดยสารหลาย
คนที่ยอมแพ้ สว ลุกให้นั่งด้วยความมีน�้ำใจสุด ๆ แถมยังสอนว่าเราซื้อตั๋ว
อย่างนี้ไม่ถูก ต้องซื้ออย่างที่ระบุเลขที่นั่งแม้พูดกันไม่รู้เรื่อง แต่ก็เข้าใจกัน
ได้ สาวเหลือน้อยและหนุ่มเหลือน้อยที่ไม่สามารถหาที่นั่งได้ก็ยืนคุย เดิน
คุยกันไป ไม่แสดงอาการของความหงุดหงิดให้เกิดความตึงเครียดแต่อย่าง
ใด ขอคารวะทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ วันเดินทางกลับหลังจากขึน้ เครือ่ งทีอ่ รู มู ฉู ี่ ถึง
สนามบินอู่ฮั่น เนื่องจากเครื่องบิน delay ท�ำให้เจ้าหน้าที่สายการบินต้อง
มารับถึงประตูเครื่องบิน เมื่อรับกระเป๋าเดินทางแล้ว ต้องเดินลัดเลาะข้าง
ลานสนามบินทั้งเข็นและลากกระเป๋าเดินระยะกว่า 300 เมตร ท่ามกลาง
ความมืด เดินตามกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีใครบ่นเจ็บเข่า ปวด
ขาแต่อย่างใด เมื่อไปถึงจุดรับกระเป๋าเครื่องบินออกจากงวงไปคอยที่ลาน
จอดเครื่องบินไกลออกไปมาก รถต้องวนเวียนหาเครื่องบินที่ไปจอดคอยที่
ลานบินเพราะไม่กล้าทิ้งพวกเรา เมื่อได้ที่นั่งเรียบร้อย รัดเข็มขัด เครื่อง
บิน take off ทันที่ ทุกคนยิ้มให้กันว่าเราท�ำส�ำเร็จอีกแล้ว กิจกรรมที่เล่า
มาทั้งหมดนี้ไม่มีในโปรแกรม การเดินทางครั้งนี้แม้ไม่ราบรื่นนัก แต่ก็อยู่
ในความทรงจ�ำที่ดีของคณะเดินทาง ขอบคุณ คุณกนกวรรณ บุญยฤทธิกิจ
ทีด่ แู ละพวกเราอย่างดีตลอดการเดินทางเส้นทางสายแพรไหมทีเ่ ห็นด้วยตา
สัมผัสด้วยใจของพวกเราทุกคน
ตามที่ชมรมฯ ได้ท�ำหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ
เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาและวัสดุในการจัดท�ำหนังสือขอบคุณ ดังนัน้ ต่อไปนี้ ชมรมฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรม ในแต่ละ
เดือน หากไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับ
คุณกฤษณา สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์
081-412-1310 และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงิน
เข้าชมรมฯ โปรดแสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี
ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. อ. วรรณา-รต. ยงยุทธ วิไลรัตน์ (บริจาค 22 มิ.ย. 58)
2. รศ. ประสงค์ รายณสุ						
3. ผศ. บังอร เสตานนท์						
4. อ. สุนีย์ ลี่ไพบูลย์								
5. รศ. สุภาพรรณ ศิริแพทย์พิสุทธิ				
6. ผศ. เรวดี เศวตเศรณีี						
7. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์ี							
8. ผศ. เกษร เจริญรักษ์						
9. รศ. บุษกร เพชรวิวรรธน์						
10. ศ. ไพศาล-รศ. วีระวรรณ สิทธิกรกุล			
11. รศ. สวนา พรพัฒนกุล						
12. ผศ. ดร. พลับพลึง คงชนะ					
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนตุลาคม

อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา
ประสาทพรแสนล�้ำเลิศวันเกิดพลัน
เพิ่มพลังก�ำลังกายให้แข็งแกร่ง
ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย

เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย

1. อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์		
3. ผศ. เตือนใจ เฉลิมกิจ			
5. รศ. อัจฉรา สุขารมณ์			
7. คุณมาลี อิ่มสมบัติ				
9. คุณอัจฉรา พันธ์ศรีมังกร		
11. ผศ. ทิพาพร เผ่านิ่มมงคล		
13. คุณพวง อินสุข				
15. รศ. นิภา นิธยายน			
17. รศ. ประสงค์ เอมรัฐ			
19. รศ. วันเพ็ญ พิศาลพงษ์		
21. ผศ. วนิดา ตราชู				
23. ผศ. พริ้มเพรา ผลเจริญสุข
25. ผศ. สุนันท์ เสนาขันธ์		

2. อ. ดร. วัลลภา ไทยจินดา
4. ผศ. กอบรัตน์ เรืองผกา
6. รศ. ภาณี วัฒนโอฬาร
8. อ. งามจิตร ถวัลยวิชชจิต
10. ศ. ศรียา นิยมธรรม
12. ผศ. ยุพา ไวรักษ์สัตว์
14. อ. ลจิตร์ แผ้วสกุล
16. คุณอนันต์ ยศนาม
18. รศ. สมจิต สมัตถพันธุ์
20. ผศ. ดร. ฉันทนา ภาคบงกช
22. ผศ. จันทิมา พรหมโชติกุล
24. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
26. ผศ. ดร. อนันต์ พู่พิทยาสถาพร

http://seniorclub.swu.ac.th
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27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
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คุณวิภา คณาวงศ์			
คุณนวพร ปานอ�ำพัน		
ผศ. นิตยา วังกังวาน 		
ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง		
รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์		
รศ. เสาวนี อินทรภักดี		
รศ. โช สาลีฉัน				
รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน์		
คุณเกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ์		
ผศ. ทัศนียา สุปรีชากร		
ผศ. สมรรถชัย น้อยศิริ		
รศ. ดร. พิสมัย จารุจิตติพันธ์
คุณอังคณา โกสีย์สวัสดิ์		
คุณอารมณ์ สิทธิสาร			

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

รศ. นภาพร มัธยมางกูร
ดร. เสาวนิต รังสิยานนท์
ผศ. ดร. ดิลก ดิลกานนท์
รศ. จิราภรณ์ บุญส่ง
อ. จิรฐา ชิตประสงค์
ผศ. อาภรณ์ จ�ำปาทอง
อ. ดร. บรรชา รัตนวัย
รศ. ดร. สุนิตดา เทศนิยม
อ. วรนาฎ จิ๋วสวัสดิ์
ผศ. ดร. สุนันท์ ศลโกสุม
อ. ดร. มนัส บุญประกอบ
อ.ฉวีวรรณ กองชุ่ม
คุณพัชรินทร์ เต็กอ�ำนวย
รศ.จิตระพี ชวาลาวัณย์
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พระนิพนธ์ที่ 10
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ความดีนั้น เกิดจากรรม (การงาน) ที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
ความว่า คนเป็นคนดีเพราะกรรม เป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม ฉะนั้น เมื่อ
ละเลิกกรรมที่ชั่วผิด ท�ำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว
แต่คนที่ท�ำกรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติ (แต่งตั้ง) ว่าดีอย่างไร ก็
หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเอง เว้นไว้แต่จะ
มีตาใจบอดไปเสียแล้ว ด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละ จึงจะไม่รู้

1 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : เสริมสาระเรื่องน�้ำปัสสาวะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

น�้ำปัสสาวะปกติ - มีสีเหลือง
ดื่มน�้ำน้อย - อาจมีสีเหลืองเหมือนน�้ำชาแก่
น�้ำปัสสาวะเหลืองมากเหมือนขมิ้น - ตับอาจมีปัญหา
น�้ำปัสสาวะขุ่นขาว - แสดงว่าติดเชื้อ
น�้ำปัสสาวะเป็นเลือด - อาจเป็นนิ่ว ไตอักเสบหรือมะเร็ง (เลือดเน่า)
น�้่ำปัสสาวะสีด�ำ - เป็นปัญหาที่เม็ดเลือดแตก อาจเกิดจากมาลาเรีย
หรือแพ้ยา
7. ถ้าน�้ำปัสสาวะมีน�้ำตาลออกมาด้วย - เป็นเบาหวาน
8. ถ้าน�้ำปัสสาวะมีไข่ขาวออกมา - เป็นไตวาย
9. ถ้าตัง้ น�ำ้ ปัสสาวะทิง้ ไว้ เห็นตะกอนเป็นสีชมพูออ่ น - แสดงว่ามีกรดยูรคิ
มาก (โรคเก๊า)
10. คนปกติควรปัสสาวะไม่น้อยกว่า 400 cc. ต่อวัน
* นิ่วเกิดจากสารส�ำคัญ 3 ตัว คือ แคลเซี่ยม อ๊อกซาเลท และกรด
ยูริค (ยูริคแอซิด)

* ข้อมูลจากหนังสือเวชกรรมไทย ฉบับ รศ. 227 (พ.ศ. 2557) โดย สุชิน
พรวิศวารักษกูล
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มหาวิทยาลัยชีวิต
ผศ. สมเจตน์ อภิมณรักษา

2

การศึกษา มีความหมาย หลายหลาก ดูมาจาก ต�ำรา ที่ว่าขาน
ความเจริญ งอกงาม ตลอดกาล		 กล่าวขานถึง พฤติกรรม ของปวงชน
การศึกษา ตลอดชีวิต ถูกก�ำหนด		 ตามกฎ ตามต�ำรา ทุกแห่งหน
สิ่งแวดล้อม กับชีวิต ของทุกคน			 ไม่สบั สน ปะทะ เกิด ประสบการณ์
พึงยินดี กับสิ่ง ที่ได้มา			 ที่เสียไป ยอมรับ ไม่กล่าวขาน
ยามใช้เงิน กลัวจน ไม่ร�ำคาญ			 ยามใช้มีด ใช้ขวาน ทื่อไม่ดี
เมื่อใช้มือ ไม่ต้องกลัว มือจะด้าน		 อย่าร�ำคาญ ยกมือไหว้ มีศักดิ์ศรี
เอาชนะ ความกลัว นั้นของดี			 อุปสรรค ในชีวี ต้องสู้กัน
ความเกียจคร้าน ทั้งหลาย อย่าพบเจอ ขอเสนอ ยิ้มงาม สมานฉันท์
ใฝ่ช่วยเหลือ เชื่อใจได้ คุณอนันต์			 ต้องจัดสรร ให้ดี นะเพื่อนเกลอ
คนรวยไม่ รู้จักพอ คือคนจน		 คนจนรู้จักพอ รวยเสมอ
ปฏิบัติ ทางโลก ให้เลิศเลอ			 เจอทางธรรม เลิศลอย ผลดีพลัน
ทางโลก ไม่ชอกช�้ำ ตลอดมา		 ทางธรรม แสวงหา ต้องจัดสรร
บริหาร ชีวิต อเนกอนันต์				 ฉลาดนั้น คนแขยง เมื่อพบเจอ
ขยันให้ ขาเขย่ง ต้องมั่นคง			 ความเก่งนั้น เจาะจง สม�่ำเสมอ
อดทน และทนอด ไม่เผอเรอ			 จะพบเจอ สุขสันต์ ตลอดกาล
เมื่อก�ำเนิด เกิดมา ในโลกนี้		 จ�ำต้องมี ความสุข สนุกสนาน
อาจจะโศก เศร้าใจ พอประมาณ			 ไม่ช้านาน แปรปรวน ทั้งหญิงชาย
มันก็เป็น เช่นนี้ แหละมนุษย์		 ส�ำคัญสุด เกิดแก่ ดับสลาย
ผลจากบุญ กรรมใหม่ เก่าติดกาย		 ท่องเข้าไว้ “มันก็เป็น เช่นนั้นเอง”
2 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาแนะแนวทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะศึกษา
ศาสตร์ มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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คาดไม่ถึง วันหนึ่ง จะพาลพบ		 กว่าจะจบ พบเจอ เหมือนข่มเหง
อยากจะได้ ไม่ส�ำเร็จ อย่าได้เซ็ง			 “เช่นนั้นเอง” แน่แท้ ใช่อื่นไกล
เพื่อนแท้แท้ ของฉันนั้น มีจริงหรือ
เพื่อนซื่อซื่อ ของฉัน นั้นมีไหม
เพื่อนติงต๊อง ของฉัน นั้นคือใคร			 บอกก็ได้ คนนั้น ตัวฉันเอง
“บ่อเซียงกัง” ค�ำจีน เขากล่าวไว้		 “ไม่เป็นไร” ความหมาย นัน้ ตรงเผง
“Never mind” หมายความ เช่นนั้นเอง		 จะกริ่งเกรง ไปไย ให้ทุกข์ตรม
“บ่อเป็นหยังดอก” บอกมา เป็นค�ำลาว เหมือนทุกคราว ขัดข้อง จะสุขสม
“Elephant head mother it” น่านิยม		 “ช้างหัวแม่มัน” ขื่นขม ไปท�ำไม
ที่กล่าวมา ท�ำเพื่อ ให้จิตว่าง		 ไม่อ้างว้าง ครองกาย ให้สดใส
เปรียบเหมือนบ้าน หากว่า มีเภทภัย		 เกิดไฟไหม้ ขนไม่ทัน ทรัพย์สินเรา
ละกิเลส ไม่โลภ ควรบริจาค 		 จะน้อยมาก ให้ทาน ไม่โง่เขลา
เปรียบมนุษย์ ทุกรูปนาม ตัวของเรา		 ดุจเพลิงเผา ชีวิต สู่ความตาย
การเผื่อแผ่ ลดตระหนี่ ขอกล่าวถึง
เป็นที่พึ่ง กุศลส่ง สู่จุดหมาย
เกิดมาแล้ว แก่เจ็บ สู่ความตาย			 ยังไม่สาย เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน
สร้างพรุ่งนี้ ดีกว่าวัน นี้อย่างไร จงไม่โกรธ เกลียดริษยา คุณและฉัน
ประสานประโยชน์ สามัคคี อภัยกัน		 แตกต่างนั้น ทนได้ จะสุขใจ
โลกมืดมน เพียงใด ไม่เกรงขาม		 และเมื่อยาม ขลาดกลัว ยิ้มสู้ได้
อันทุกข์สุข นั้นส�ำคัญ อยู่ที่ใจ			 เฝ้าแต่ยิ้ม สู้ต่อไป ใจชื่นบาน
อนิจจา ตัวเรา ก็เท่านี้			 มีโลกเป็น มหาวิทยาลัย ที่จัดสรร
ค่าเล่าเรียน ชีวิต ของส�ำคัญ			 หลักสูตรนั้น แต่ละคน ค้นพบเอง
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งูสวัด คือโรคอะไร? เป็นแล้วพันรอบตัว ถึงตายหรือไม่?
โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะพุขึ้นเป็นตุ่มน�้ำใส
เล็กๆ เรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาท เกิดจากการติดเชื้องูสวัดซึ่ง
เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า Herpes zoster ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับ
อีสุกอีใส ติดต่อโดยการสัมผัสกับคนที่เป็นงูสวัดหรือไข้สุกใส ก็จัดว่าเป็น
โรคหนึ่งเท่านั้นเอง แต่มีความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าโรคงูสวัดเป็นรอบเอว
แล้วตายนั้น นั้นจริงหรือไม่ เรามารู้จักโรคนี้กันว่าเกิดจากอะไร รักษาและ
ป้องกันอย่างไร?
งูสวัดนั้นมาจากไหน : สันนิษฐานว่า ชื่อ “งูสวัด” ที่เรียกตาม
พืน้ บ้านไทย คงเพีย้ นมาจากค�ำว่า “งูตระหวัด” เป็นการเรียกตามลักษณะ
อาการของโรคที่ขึ้นเป็นแนวยาวคล้ายงู และคงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่า
งูสวัดเป็นรอบเอวแล้วตาย
ความจริงแล้ว งูสวัด (Herpes zoster or shingles ) เป็นโรค
ติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผิวหนังชนิดหนึ่ง ท�ำให้มีผื่นตุ่มขึ้นเป็นแนวยาวๆ เช่น
บริเวณชายโครง หรือบั้นเอว ท�ำให้ดูคล้ายถูกงูรัดหรือตวัด (แผลงต่อมา
เป็นงูสวัด) โรคนี้มักไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เองเป็นส่วนใหญ่
แต่บางรายหลังแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดประสาทนานเป็นแรมปี หรือ
เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้
งูสวัดเป็นโรคที่พบได้บ่อย ซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุ พบในผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง มักพบในคนอายุมากกว่า ๕๐ ปี ในเด็กและทารกพบได้
น้อยและมักมีอาการไม่รุนแรง
สาเหตุของงูสวัด : เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “เชื้ออีสุก
อีไส-งูสวัด (varicella-zoster virus หรือ vzv)” ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ครัง้ แรก (ซึง่ มักเกิดขึน้ ในวัยเด็ก) ส่วนใหญ่จะแสดงอาการของโรคอีสกุ อีใส
ส่วนน้อย จะไม่มีอาการแสดงให้ปรากฏหลังจากหายจากโรคอีสุกอีใสไป
แล้ว เชื้อจะหลบซ่อนอยู่บริเวณปมประสาทใต้ผิวหนัง และแฝงตัวอย่าง
สงบเป็นเวลานานหลายปีถึงสิบๆ ปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต�่ำ เช่น อายุมาก ถูกกระทบกระเทือน มี
ความเครียด ท�ำงานหนัก พักผ่อนไม่พอ ติดเชื้อเอชไอวี เป็นมะเร็ง ใช้ยา
ต้านมะเร็งหรือยา กดภูมคิ มุ้ กัน เชือ้ ทีแ่ ฝงตัวอยูน่ นั้ ก็จะแบ่งตัวเพิม่ จ�ำนวน
และกระจายในปมประสาท ท�ำให้เส้นประสาทอักเสบ (เกิดอาการปวด
ตามแนวเส้นประสาท) เชื้อจะกระจายไปตามเส้นประสาทที่อักเสบ และ
ปล่อยเชือ้ ไวรัสออกมาทีผ่ วิ หนัง เกิดเป็นตุม่ ใสเรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้น
ประสาท ทีเ่ ป็นโรคงูสวัดจึงมักมีประวัตเิ คยเป็นอีสกุ อีใสในวัยเด็ก หรือเคย
มีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มาก่อน โดยไม่มีอาการแสดง ซึ่งสามารถตรวจพบ
สารภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ในเลือด
จะรู้ได้ไง ว่าเป็นโรคงูสวัด : ก่อนมีผื่นขึ้น ๑-๓ วัน ผู้ป่วยจะมี
อาการปวดแปลบ บริเวณเส้นประสาททีเ่ ป็นงูสวัด อาจมีอาการคันและแสบ
ร้อน (คล้ายถูกไฟไหม้) เป็นพักๆ หรือตลอดเวลาบริเวณ พบบริเวณชาย
โครง ใบหน้า แขนหรือเพียงข้างเดียว อาจท�ำให้คดิ ว่าเป็นอาการปวดกล้าม
เนื้อ ถ้าปวด ที่ชายโครง ก็อาจท�ำให้คิดว่าเป็นโรคหัวใจ โรคกระเพาะ
อาหาร ถุงน�้ำดีอักเสบ นิ่วในไต ไส้ติ่งอักเสบได้ ถ้าปวดที่ใบหน้าข้างเดียว
อาจท�ำให้คิดว่าเป็นไมเกรน หรือโรคทางสมองได้
บางรายอาจมีอาการไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ ท้องเดินร่วมด้วย ส่วน
มากมีผื่นขึ้นตรงบริเวณที่ปวดแล้วกลายเป็นตุ่มใสเรียงตามแนวผิวหนังที่
เลี้ยง โดยเส้นประสาทที่อักเสบ ตุ่มน�้ำมักทยอยขึ้นใน ๔ วันแรก แล้ว
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ค่อยๆ แห้งตกสะเก็ดใน ๗-๑๐ วัน เมื่อตกสะเก็ดและหลุดออกไป อาการ
ปวดจะทุเลาไป รวมแล้วจะมีผื่นอยู่นาน ๑๐-๑๕ วัน ผู้ที่มีอายุมากอาจ
มีอาการนานเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ
การแยกโรคนี้ จากโรคอื่นๆ จะรู้ได้ไง : อาการมีตุ่มน�้ำใสขึ้น
ตามผิวหนัง อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ อีสุกอีใส กับเริม
อีสุกอีใส ผู้ป่วยจะมีไข้ขึ้นร่วมกับมีผื่นแดงและตุ่มน�้ำใสขึ้นกระจายๆ
ตามล�ำตัวและใบหน้า ผืน่ ตุม่ จะขึน้ ในวันแรกทีม่ ไี ข้ และมักมีอาการคันร่วม
ด้วย
เริม ผูป้ ว่ ยจะมีตมุ่ น�ำ้ ใสขึน้ หลายเม็ดอยูก่ นั เป็นหย่อม หรือกลุม่ เล็กๆ
มักขึ้นเพียงที่ เดียว เช่นที่ริมฝีปาก แก้ม จมูก หู ตา ก้น อวัยวะเพศ
เป็นต้น มักมีประวัตขิ นึ้ ซ�ำ้ ซากทีเ่ ดิมเวลามีประจ�ำเดือน ถูกแดด เครียด ได้
รับการกระทบกระเทือนเฉพาะที่ (เช่น ถอนฟัน ผ่าตัดที่บริเวณใบหน้า)
เวลาเป็นไข้หวัด หรือเป็นไข้ (เช่น ทอนซิลอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น)
การวินิจฉัยโรค : แพทย์จะวินิจฉัยจากลักษณะอาการแสดงเป็น
หลัก ได้แก่ อาการขึ้นเป็นผื่นแดงและตุ่มน�้ำใสเรียงกันเป็นแนวยาว
การดูแลตนเอง : เมื่อพบว่าเป็นงูสวัด ควรปฏิบัติดังนี้
ถ้ามีไข้หรือปวด กินพาราเซตามอลบรรเทา
ถ้ามีอาการปวดแสบปวดร้อน ทาด้วยยาแก้ผดผื่นคัน (คาลาไมน์
โลชั่น) หรือต้นเสลดพังพอนน�ำมาล้างน�้ำให้สะอาด ต�ำให้ละเอียด ผสม
เหล้าพอเหลวข้นๆ (ควรใส่เหล้าเมื่อยาเริ่มแห้ง พอกไว้ตลอดเวลา เปลี่ยน
ยาวันละ ๒-๔ ครั้ง) ตัดเล็บให้สั้น ห้ามแกะเกาผื่นตุ่ม
ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ ถ้าเป็นงูสวัดขึ้นที่ใบหน้า หรือตา หรือพบ
ในคนอายุมากกว่า ๕๐ ปี มีภูมิคุ้มกันต�่ำหรือหญิงตั้งครรภ์ มีอาการปวด
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รุนแรง ให้การดูแลเบื้องต้นแล้วไม่ทุเลา ตุ่มกลายเป็นหนองเฟะ หรือมี
ความวิตกกังวลหรือมั่นใจในการดูแลรักษาตนเอง
การรักษา : จะให้การรักษาตามอาการ ให้พาราเซตามอลบรรเทา
อาการปวดหรือไข้ ถ้าตุม่ กลายเป็นหนองเฟะเนือ่ งจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
แทรกซ้อน ก็จะให้ยาปฏิชีวนะ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า ๕๐ ปี หรืองูสวัดขึน้ ทีบ่ ริเวณหน้า หรือ
มีอาการปวดรุนแรงตั้งแต่แรกที่มีผื่นขึ้น
จะให้กนิ ยาต้านไวรัส เช่น อะไซโคลเวียร์ (acyclovir) ครัง้ ละ ๘๐๐
มก. วันละ ๕ ครั้ง ทุก ๔ ชั่วโมง (เว้นมื้อดึก ๑ มื้อ) ซึ่งจะต้องเริ่มให้
ภายใน ๔๘ -๗๒ ชั่วโมงหลังเกิดอาการจึงจะได้ผลในการลดความรุนแรง
และย่นเวลาให้หายเร็วขึน้ รวมทัง้ อาจลดอาการปวดเส้นประสาทแทรกซ้อน
ในภายหลังได้
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ (เช่น เป็นโรคเอดส์) หรือเป็นชนิด
แพร่กระจายทั้งตัว แพทย์จะรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล และให้
ยาต้านไวรัสชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นงูสวัดขึน้ ทีต่ า ควรปรึกษาจักษุแพทย์ ซึง่ จะให้กนิ
ยาต้านไวรัส และยาหยอดตาทีเ่ ข้ายาต้านไวรัส เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ทางตา
ภาวะแทรกซ้อน : ทีพ่ บบ่อยคือ อาการปวดประสาทหลังเป็นงูสวัด
(post herpetic neuralgia) โดยเฉลี่ยพบได้ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของ
ผู้ป่วยงูสวัด พบได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ที่ผู้ป่วยที่มีอายุเกิน ๕๐ ปีขึ้นไป
และมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในผู้ป่วยอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากยิ่งเป็น
รุนแรงและนาน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่แรก หรือเกิด
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ขึ้นภายหลังผื่นหายหมดแล้วก็ได้ มีลักษณะปวด ลึกๆ แบบปวดแสบปวด
ร้อนตลอดเวลา หรือปวดแบบแปลบๆ เสียวๆ (คล้ายถูกมีดแทง) เป็น
พักๆ ก็ได้ มักปวดเวลาถูกสัมผัสเพียงเบาๆ ปวดมากตอนกลางคืนหรือ
เวลาอากาศเปลี่ยนแปลง บางครั้งอาจรุนแรงมากจนทนไม่ได้ อาการปวด
มักหายได้เอง (ร้อยละ ๕๐ หายเองภายใน ๓ เดือน และร้อยละ ๗๕ จะ
หายเองภายใน ๑ ปี) บางรายอาจปวดนานเป็นแรมปี โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งถ้าขึ้นที่บริเวณใบหน้า
ภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ทีอ่ าจพบได้ เช่น มีการติดเชือ้ แบคทีเรีย
แทรกซ้อน เนือ่ งจากใช้เล็บแกะเกา หรือให้การดูแลผืน่ ตุม่ ไม่ถกู ต้อง ท�ำให้
กลายเป็นตุ่มหนอง แผลหายช้า และกลายเป็นแผลได้
ในรายที่เป็นงูสวัดขึ้นตา อาจท�ำให้เกิดกระจกตาอักเสบ แผล
กระจกตา ม่านตาอักเสบ ต้อหิน ประสาทตาอักเสบ ถึงขั้นท�ำให้สายตา
พิการได้
ในรายที่เป็นงูสวัดที่บริเวณหูด้านนอกหรือแก้วหู อาจท�ำให้เกิด
อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก (ยักคิ้ว หลับตา เม้มมุมปากไม่ได้ซีกหนึ่ง) หรือมี
อาการบ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน ตากระตุกได้
ในรายที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยเอดส์ (ซึ่งพบเป็นงูสวัด
ร่วมด้วย ประมาณร้อยละ ๑๐) มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
อาจเกิดผื่นงูสวัดแบบแพร่กระจาย คือมีตุ่มขึ้นออกนอกแนวเส้นประสาท
มากกว่า ๒๐ ตุ่ม หรือขึ้นตามแนวเส้นประสาทมากกว่า ๑ แนว อาการ
มักจะรุนแรงและเป็นอยู่นาน อาจกระจาย เข้าสู่สมองและอวัยวะภายใน
(เช่น ปอด ตับ) เป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้
ผู้หญิงที่เป็นงูสวัดขณะตั้งครรภ์ อาจแพร่เชื้อไปยังทารกในครรภ์
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ท�ำให้ทารกเกิดความผิดปกติ เช่น มีแผลเป็นตามตัว แขนขาลีบ ต้อกระจก
ตาเล็ก ศีรษะเล็ก ปัญญาอ่อน เป็นต้น
โรคนี้หายภายในกี่ว้น ถ้าพันรอบตัว จะถึงตายไหม : เป็น
โรคทีเ่ ป็นเองหายเองภายใน 2-3 สัปดาห์ มักไม่มโี รคแทรกซ้อนทีร่ า้ ยแรง
ยกเว้นว่าถ้าดูแลไม่สะอาด แผลอาจติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อน ท�ำให้กลาย
เป็นตุม่ หนอง โรคจะหายช้า และกลายเป็นแผลเป็น บางคนอาจมีงสู วัดเกิด
ขึ้นที่หน้าผาก ลามเข้ากระจกตา (ตาด�ำ) หากรักษาไม่ถูกต้อง อาจท�ำให้
กระจกตากลายเป็นแผลเป็น ตาบอดมัวได้ ถ้าเกิดที่บริเวณเส้นประสาท
ที่เลี้ยงใบหน้า (บริเวณหน้าหู) บางครั้งอาจท�ำให้เกิดอาการอัมพาตของ
ใบหน้าซีกนัน้ ท�ำให้ปากเบีย้ วและหลับตาไม่มดิ แต่โชคดีทมี่ กั จะเป็นเพียง
ชั่วคราว แล้วจะค่อยๆ หายเองใน 1-2 เดือน
ความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าโรคงูสวัดเป็นรอบเอวแล้วตายนั้น ไม่เป็น
ความจริง โดยทั่วไปงูสวัดจะขึ้นตรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเท่านั้น เช่น
ที่ชายโครง จะเกิดที่ชายโครงซีกซ้ายหรือขวาเพียงซีกเดียวเท่านั้น จะไม่
ข้ามไปยังอีกซีกหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม คนที่มีภูมิต้านทานต�่ำ เช่น เป็น
มะเร็ง หรือใช้ยารักษามะเร็ง ถ้าหากติดเชื้องูสวัดก็อาจเป็นกระจายทั่ว
ร่างกาย อาจรุนแรงถึงตายได้
ป้องกันได้ไหม : โดยการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส-งูสวัด ตั้งแต่
อายุ ๑ ขวบ ซึ่งฉีดเพียง ๑ เข็ม สามารถป้องกันได้ตลอดชีวิต
ถ้าฉีดตอนอายุมากกว่า ๑๓ ปี ควรฉีด ๒ เข็ม ห่างกัน ๔-๘ สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม การทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนอย่างเพียง
พอ การตัดความวิตกกังวล ในเรื่องต่างๆ ที่ยังมาไม่ถึง จะเป็นแนวทางที่
ดีในการป้องกันมิให้เกิดโรคนี้ขึ้นได้
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แหล่งข้อมูล

Herpes Zoster, http://emedicine.medscape.com/article/1132465-overview
Herpes Zoste, https://www.clinicalkey.com/topics/dermatology/herpes-zoster.html
โรคงูสวัด, http://www.ra.mahidol.ac.th/th/dpt/MD/know12-skin-07
งูสวัดในเด็ก, http://www.thaibizcenter.com/knowledgecenter.asp?kid=10126
นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, งูสวัด, นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 348,http://www.doctor.
or.th/article/detail/1206
โรคงูสวัด, http://www.4lifechiangmai.com/โรค-สุขภาพ/Shingles.html
รูปประกอบมาจาก http://diarioelnortino.cl/laboratorio-msd-lanza-la-primera-vacunacontra-el-herpes-zoster-a-nivel-mundial/herpes-zoster/

หมูผัดซี้ซั้ว (ต่อจากหน้า 31)

เลยดูจะชีช�้ำน้อยลง ค�ำ สรรพนาม ว่า “อั๊วกับลื๊อ” นี่ก็เกือบจะเป็นค�ำไทย
ไปแล้ว มีความหมายถึงตัวคนพูดกับฝ่ายตรงข้าม เช่น เราพูดกับเพื่อน
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “You and I” เธอกับฉัน ค�ำสรรพนามของจีน
และฝรั่งดูคล้ายไม่มีชั้นวรรณะ เช่น คนในครอบครัวเดียวกัน พ่อ แม่ ลูก
ปู่ ย่า ก็ใช้ค�ำว่า “ลื้อ” “อั๊ว” ได้เหมือนกัน แต่ถ้าคนไทยนี่ ถ้าลูกเรียกพ่อ
ว่า “ลื้อ” นี่มีเรื่องแน่ คนมีสีมักจะใช้ 2 ค�ำนี้มาก รวมถึงพวกนักเลงด้วย
เพื่อนที่สนิทกันก็ใช้ 2 ค�ำนี้ได้
ภาษาจีนที่น่าจะถือว่าเป็นค�ำไทยไปแล้ว คือ “เฮง กับ ซวย” วันนี้
เฮงจังเลยรถไม่ตดิ เลย หรือวันนีซ้ วยจังเลยรถติดไฟแดงตลอด ผมเคยได้ยนิ
อาม้าคนหนึง่ จุดธูปไหว้เจ้าในร้านขายของๆตนเอง แล้วพูดว่า “เฮงไล้ ซวย
ขือ่ น่อ” (เฮงมาซวยไป จะได้ขายของได้มากขึน้ ) แปลกตรงทีว่ า่ คนไทยมัก
จะเอาสองค�ำนี้มาพูดติดกัน เช่น “ไอ้คนเฮงซวย” หมายถึงคนไม่ดี หรือ
รถเฮงซวยคันนี้แย่จริงๆ ซ่อมเช้า ซ่อมเย็น นั่นคือ ถ้าพูดค�ำว่า “เฮงซวย”
จึงหมายถึงไม่ดี ... (อ่านต่อฉบับหน้า)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตามหาระเบิดหลงยุค
รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์ิ

3

ข้อมูลจาก น.ส.พ. เดลินิวส์ ประจ�ำวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557
ระบุว่า “มีระเบิดเกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่า ย่านลาดปลาเค้า รามอินทรา
กรุงเทพมหานคร พบผูเ้ สียชีวติ เกือบ 10 ราย” ท�ำให้สงั คมผวากับอานุภาพ
ท�ำลายล้างของระบิดหลงยุค ล่าสุดพบอีกที่ชลบุรี คาดว่าตกค้างจากสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่มีใครรู้ว่ายังเหลือระเบิดแบบนี้ตกค้างอยู่ที่ไหนอีก
ท�ำไมยังมีระเบิดแบบนี้หลงเหลืออยู่ คนที่โตทันยุค “สงครามมหาเอเชีย
บูรพา” จะนึกภาพออกทันที
ข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองของสถาบันพระ
ปกเกล้า (www.Kp 1.ac.th) ทีม่ นี ภาพร รัชตพัฒนากูล เรียบเรียง อธิบาย
ว่า แรกเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 2482 ประเทศที่เข้าร่วมสงคราม
จ�ำกัดอยู่เพียงประเทศตะวันตก คือ เยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส ขณะ
ที่เอเชียมีสงครามระหว่างจีน และญี่ปุ่น ในเวลาใกล้กัน สงคราม 2 ทวีป
นี้ต่อมาเชื่อมโยงกันและขยายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อฝรั่งเศส
ยอมแพ้เยอรมนีในเดือนมิถุนายน 2483 ท�ำให้เกิดภาวะสุญญากาศขึ้นใน
อาณานิคมของฝรั่งเศสแถบอินโดจีน จนญี่ปุ่นถือโอกาสเข้าแทรกแซงดิน
แดนเหล่านี้
ขณะเดียวกับญีป่ นุ่ ได้แสดงอิทธิพลขยายอ�ำนาจไปทางสหรัฐอเมริกา
โดยเข้าโจมตี เพิร์ล ฮาเบอร์ ของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ให้รู้ตัว เมื่อวันที่
มศว
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7 ธันวาคม 2484 (ทางประเทศไทยเวลาเดียวกันนี้ต้องถือเป็นวันที่ 8
ธันวาคม เพราะประเทศไทยกับหมู่เกาะฮาวายอยู่คนละฟากของเส้นแบ่ง
เวลาสากล (International Date Line) ทางไทยเราถือว่าญี่ปุ่นบุกประเทศ
ไทยพร้อมๆกับโจมตีเพิรล์ ฮาเบอร์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2484 สงครามโลก
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้น ญี่ปุ่นได้ส่งทหารขึ้นบกที่ชายทะเลของไทย ทั้งฟากตะวัน
ออก และตะวันตกของอ่าวไทย พร้อมๆกับที่เข้าโจมตีเพิร์ล ฮาเบอร์ ไทย
ได้เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น จึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พันธมิตรส่ง
เครื่องบินเข้าโจมตี
ปรากฏข้อมูลของโครงการหอมรดกไทยของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมนาหัวข้อ ไทยกับสงครามมหาเอเชียบูรพา ระบุว่า เครื่องบินฝ่าย
สัมพันธมิตรโจมตีทิ้งระเบิดระหว่าง พ.ศ. 2487 - 2488 เป็นระเบิด
ท�ำลาย 18,000 ลูก ระเบิดเพลิง 6,100 ลูก ระหว่าง พ.ศ. 2485 2487 เป็นการทิง้ ระเบิดช่วงกลางคืน จากมิถนุ ายน 2487 จึงเริม่ ทิง้ ระเบิด
ในเวลากลางวัน เพราะมีเครือ่ งบิน บี 29 ซึง่ มีสมรรถภาพนาการบินระยะ
สูง ปลอดภัยจากการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานจากภาคพื้นดินของไทยเรา
การโจมตีของสัมพันธมิตร มีเป้าหมายต่างๆ คือ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง
สถานีรถไฟบางกอกน้อย สถานีรถไฟช่องนนทรี สถานีรถไฟบางซือ่ โรงซ่อม
สร้างรถจักรมักกะสัน โรงไฟฟ้าวัดเลียบ โรงงานปูนซีเมนต์บางซือ่ สะพาน
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สะพานพระราม 6 ท่าเรือคลองเตย สนามบิน
ดอนเมือง สถานทูตญี่ปุ่น สนามเป้า กองสัญญาณทหารเรือ สวนลุมพินี
เป็นต้น ทุกแห่งที่กล่าวมานี้ อาจยังมีระเบิดหลงยุค ที่เป็นระเบิดท�ำลาย
อีกจ�ำนวนมาก ในเมื่อยังไม่มีการค้นหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะที่โรงซ่อม
รถจักรมักกะสัน ซึ่งมีที่ดินกว้างใหญ่และรกร้างจนถึงปัจจุบัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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เคล็ดลับสุขภาพดี: เลิกกังวลอันตรายจากไมโครเวฟ 4
แม้ว่าเครื่องไมโครเวฟจะเข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้คน
มาตลอด 50 ปีก็ตาม แต่หลายท่านก็ยังมีความกังวลในการใช้ว่า คลื่นที่
ถูกปล่อยออกมาเพือ่ ท�ำให้อาหารร้อนนัน้ อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพได้หรือ
ไม่ ทั้งที่หากคิดกลับกัน ถ้ามีอันตรายจริงแล้วท�ำไมคนทั่วบ้านทั่วเมืองถึง
ยังใช้ไมโครเวฟกันอยู่ วันนี้เคล็ดลับสุขภาพดีมีค�ำตอบมาให้คุณผู้อ่านได้
คลายข้อสงสัย ดังนี้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ หลิมก�ำเนิด ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บอกเล่าถึงการถือก�ำเนิด
ของเครื่องใช้ชนิดนี้ว่าจุดก�ำเนิดของไมโครเวฟนั้นเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ
เมื่อนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ที่พยายามหาวิธีในการปรับปรุงระบบเรดาร์
ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ท�ำการทดลองอยู่นั้นเขาพบว่าช็อกโก
แลตทีอ่ ยูใ่ นกระเป๋าเสือ้ ของตนเองละลาย จึงค้นพบว่าคลืน่ แม่เหล็ก ไฟฟ้า
ดังกล่าวสามารถท�ำให้อาหารอุ่นได้และคลื่นนั้นคือไมโครเวฟ ที่มีความถี่
อยู่ระหว่างคลื่นวิทยุและรังสีใต้แดง หรือที่เรียกว่า อินฟราเรด (Infrared)
ขนาดความยาวคลื่นประมาณ 12-33 เซนติเมตร และมีธรรมชาติเหมือน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่น อย่างเช่น คลื่นวิทยุ 3G-4G WIFI หรือแม้แต่
คลื่นที่ความถี่สูงขึ้นอย่าง แสงที่ตามองเห็น UV รังสีเอ็กซ์ (X-ray) และ
รังสีแกมมา (Gamma Ray) ที่มีความถี่สูงมากกว่าที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติบนโลกของเรา ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคก็ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ ง
คลื่นไมโครเวฟ หากยังสามารถดูโทรทัศน์ได้ ยังใช้โทรศัพท์ ใช้ WIFI ได้
4 เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2558
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ก็สามารถใช้เครื่องไมโครเวฟได้อย่างไม่ต้องกังวล
ไมโครเวฟมีกระบวนการท�ำงานอย่างไร? บางคนอาจสงสัยว่าในเมือ่
ไม่มไี ฟเป็นแหล่งความร้อนแต่ทำ� ไมเครือ่ งไมโครเวฟถึงท�ำให้อาหารร้อนได้
เรื่องนี้มีหลักการง่าย ๆ คือ การให้ความร้อนแบบ Dielectric Heating
คลื่ น ไมโครเวฟที่ ส ะท้ อ นกลั บ ไปกลั บ มาภายในเตาสามารถถ่ า ยทอด
พลังงานให้กับโมเลกุลของน�้ำได้ เนื่องจากน�้ำเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว เวลาเจอ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มันจะโดนคลื่นบังคับให้กลับขั้วไปมาตามทิศทางของ
สนามไฟฟ้าทีม่ ากับคลืน่ การขยับตัวขึน้ ลงอย่างรวดเร็วนีเ้ องทีท่ ำ� ให้โมเลกุล
ของน�้ำมีการเสียดสีกับโมเลกุลข้าง ๆ จนอุณหภูมิสูงขึ้น ความร้อนนี้เองที่
ท�ำให้อาหารสุกได้ ไม่ใช่เพราะกัมมันตรังสีอย่างที่บางคนเข้าใจ
ไมโครเวฟมีอันตรายไหม? ตู้ไมโครเวฟมีวิธีการป้องกันไม่ให้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลุดลอดออกมา สิ่งที่บุภายในตู้เป็นโลหะที่ท�ำหน้าที่
สะท้อนคลื่นให้อยู่ภายใน และหากสังเกตให้ดีที่บริเวณฝาหน้าของเครื่อง
ก็จะมีโลหะที่สานกันอยู่ซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นได้ ทั้งนี้หากคลื่นมีการรั่ว
ไหลออกมาจริง
คนจะสามารถรับรู้ได้ทันทีเพราะจะมีความร้อนออกมาจากเตา
ภาชนะที่สามารถใช้ได้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย คือภาชนะ
จ�ำพวก กระเบื้องเคลือบ เซรามิกไม่มีสีและลวดลาย แก้วทนความร้อน
และพลาสติกทนความร้อน ส่วนภาชนะทีห่ า้ มใช้กบั ไมโครเวฟคือ พลาสติก
ชนิดบางประเภท โฟม โลหะทีจ่ ะเป็นตัวน�ำไฟฟ้าท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึน้
จนอาจท�ำให้ไฟไหม้ได้ รวมถึงภาชนะปิดมิดชิด เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ก๊าซจะเกิดการขยายตัว และความดันก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย หากภาชนะ
ปิดแน่นความดันที่มากนั้นจะพยายามดันให้เกิดการระเบิดออกได้
http://seniorclub.swu.ac.th
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และอีกหนึ่งค�ำถามส�ำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือ ไมโครเวฟจะท�ำให้
คุณค่าทางอาหารเสียไปหรือไม่? เรื่องนี้ต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่า คุณค่า
ทางอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน อาจสลายตัวได้เมือ่ ได้รับความร้อน ส่วน
จะสลายตัวมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการได้รับ
ความร้อน หากเปรียบเทียบการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟกับวิธีอื่น ๆ
แล้วพบว่า ไมโครเวฟอาจท�ำให้คณ
ุ ค่าทางอาหารเสียไปน้อยกว่า เนือ่ งจาก
เวลาทีใ่ ช้ในการให้ความร้อนทีน่ อ้ ยกว่าวิธกี ารอืน่ นัน่ เอง และการอุน่ อาหาร
ด้วยไมโครเวฟบ่อย ๆ ก็ไม่ได้สง่ ผลต่อสุขภาพ หากใช้ภาชนะบรรจุทเี่ หมาะ
สม ในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามผู้บริโภคต้องท�ำความเข้าใจใหม่ว่าไมโครเวฟไม่ใช่รังสี
อันตรายเหมือนพวกกัมมันตรังสี หรือรังสีเอ็กซ์ เพราะตลอด 5 ทศวรรษ
ที่ผ่านมาที่มีการใช้เครื่องไมโครเวฟอย่างแพร่หลาย ยังไม่พบกรณีศึกษา
ใดที่ระบุว่ามีคนที่ได้รับอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ให้ความร้อน
ด้วยวิธีนี้ ต่อจากนี้ไปผู้บริโภคก็น่าจะคลายความกังวล และใช้ไมโครเวฟ
ได้อย่างสบายใจกันเสียที.
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ภูหลวงในฝัน สวรรค์บนยอดภู
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอเรียนเชิญญาติมติ รพิชิตยอดภูหลวง โดยร่วม
ศึกษาธรรมชาติกับชมรมในวันที่ 5-7 ธ.ค. 2558 รับสมัครเพียง 36 ท่าน
(เพราะที่พักมีจ�ำกัด)
เที่ยวแบบประหยัด ปลอดภัย ไร้กังวล
รวมพลบนยอดภู เราคือผู้พิชิต มวลมิตรสุขภาพดี
ชมความงดงามของธรรมชาติ สวรรค์บนภูสงู ในอ้อมกอดของขุนเขา
ดอกไม้สวยสด ทุง่ หญ้าและลีลาของป่าสนเมืองหนาว พร้อมลุยหมอกสีทอง
ยามอุษาฟ้ากระจ่าง ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาช้างผ่าน เก็บความทรงจ�ำแห่ง
ความรักและความหลังยามพระอาทิตย์อัสดงที่ผาเยือง ผาแห่งความงาม
เดินเกีย่ วก้อยร้อยใจในทุง่ หญ้าไปชม Unseen Thailand รอยเท้าไดโนเสาร์
เฉกเช่น สรวงสวรรค์ชั้นฟ้ายามทัศนา มวลดอกไม้ธรรมชาติที่ขึ้นดาระ
ดาษตามโขดหิน ทั้งสิงโตสยามเอื้องตาหิน, รองเท้านารี, เอื้องส�ำเภางาม,
กุหลาบขาว และกุหลาบแดงทีผ่ าเสด็จ เดินชมพันธุไ์ ม้ปา่ งดงามตระการตาที่
ลานสุรยิ นั เป็นวงรอบไม่ซำ�้ เดิม ชมทิวทัศน์เบือ้ งล่างทีผ่ าเตลิน่ และอีกหลาย
แห่งที่รอการมาเยือนจากท่าน ใบเมเปิ้ลสีแดงสดที่บ้านพักโคกนกกระบา
ค�่ำคืนล้อมวงผิงไฟท่ามกลางแสงดาวระยิบระยับประดับขอบฟ้า
ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถพรรณนาได้สมจริง เท่ากับท่านได้ไปเยือน
พร้อมเรา โปรแกรมพิเศษตามค�ำขอและค�ำขู่ ราคาชมรมคิดเพียง 3,800
บาท/ท่าน
ค่าบริการนี้ เป็นค่ารถตู้แอร์ 4 คัน ๆ ละ 9 คน/อาหาร 8 มื้อ/
นอนบ้านเต้นท์ 2 คืน พร้อมเครื่องนอน, มีห้องอาบน�้ำ, น�้ำร้อน+เย็น,
อาหารว่าง, เครื่องดื่ม พร้อมวิทยากรน�ำทางของภูหลวง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ส�ำรองทีน่ งั่ ด่วน ! ก่อนพลาดโอกาสทองครัง้ นีค้ รัง้ เดียว ไม่จดั อีกแล้ว
ในปีนี้ เริ่มจองพร้อมจ่ายเงินได้ที่ สอ. มศว ที่เดียว จ่ายก่อนได้ที่ก่อน เริ่ม
1 ต.ค. 58 จ่ายเต็มราคา จ่ายแล้วไม่คืนเงินแต่เปลี่ยนคนได้
นิราศภูหลวง ชมพวงบุปผา
เปาะภู เอื้องผา ไอยราดอก
ปรายหมอก ขาวมัว สลัวผา
ผาเยือง เยื้องดู ช่างงามตา 		 ผกา งามงอก ออกดอกรวง
เพลินชม บุปผา เอนอ้าออก
แตกดอก งามเด่น เห็นสีม่วง
เอื้องแซะ หมอนไข่ ออกเป็นพวง
ภูหลวง เด่นงาม นิยามไพร
มองเห็น นกปรอด เฝ้าพรอดรัก นิลตวาร้องทัก เสียงก้องใหญ่
กินแมลงหัวสีทอง ช่างว่องไว		 เพลินใจ เที่ยวชม ไม้ นก วิว
ผีเสื้อ บินเที่ยว เลี้ยวชมดอก บานออก เอื้องตาเหิร เพลิดเพลินฉิว
เลาะลัด ตัดทุ่ง ลมพัดปลิว			 ชมวิว ริมผา น่าตื่นใจ
หนวดปลาหมึก ดอกเหลือง เอื้องสีขาว เป็นพวงยาว เกาะรวม ร่วมไม้ใหญ่
นกไพร เพลินกินชิม ลิ้มดอกใบ		 วงจรให้ หลากชีวา พึ่งพากัน
มีต้นไม้ มีสายน�้ำ มีสายหมอก มีไม้ดอก มีไม้ผล มีรอยฝัน
มีจันทร์เสี้ยว เลี้ยวลดทาง หว่างตะวัน มีเธอฉัน เคียงข้างคู่ อยู่อย่างเคย
กลอนโดย นิดนรี
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หมูผัดซี้ซั้ว
ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ

5

ปลายปีนแี้ ล้วซินะ ประเทศไทยจะเข้าร่วมกลุม่ ในนามว่า “อาเชียน”
ของภูมิภาคแถบนี้โดยรวมกันถึง 10 ประเทศ เพื่อต้องการเป็นน�ำ้ หนึ่ง
ใจเดียวกันด้วยมีเป้าหมายส�ำคัญคือร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอาเชียนให้เติบโตอย่างมี
ความเข้มแข็งมั่นคงไว้เป็นก�ำแพงขวางกั้นการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก หลักส�ำคัญและควรตระหนักใน
การรวมตัวกันครัง้ นีก้ ค็ อื “ภาษา” ซึง่ ทุกคนควรรูไ้ ว้สำ� หรับการติดต่อสือ่ สาร
ให้มีความเข้าใจตรงกัน ใครรู้ภาษาใดๆมากกว่ากันก็จะได้เปรียบผู้รู้ภาษา
น้อย ส�ำหรับผมแล้วมีความมัน่ ใจว่า “ภาษา” ใดก็ได้ถา้ เรารูแ้ ละสามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น
ดังนั้น ก่อนอื่นผมขอพล่ามเรื่อง “ภาษาจีน” กับคนไทยซักหน่อยนะ
ครับ และขอออกตัวก่อนว่าตัวผมเองพูดภาษาจีนไม่ได้ รู้บ้างเพียงบางค�ำ
เท่านั้น โดยเฉพาะค�ำที่คนไทยใช้พูดร่วมกับภาษาไทยด้วยความเคยชิน
เช่น ค�ำว่า “ซี้ซั้ว” นี่ก็หมายถึง “มั่วๆ” หรือชุ่ยๆ “พูดซี้ซั้ว” ภาษาจีนว่า
“ซี้ซั้วต่า” จึงหมายถึง พูดมั่วๆ หรือพูดชุ่ยๆ
ค�ำว่า “ยัวะ” คนไทยก็พูดกันมาก หมายถึง โมโห เช่น คุณ มอม้า
ยัวะคุณ ซอช้าง ที่ไม่ชวนไปเที่ยวด้วย หรืออาจแปลว่าร้อนก็ได้ เช่น วันนี้
ยัวะจังเลย ค�ำว่า “ชีช�้ำ” หมายถึง เศร้าใจ หรือเสียใจ บางคนเติมสร้อย
เข้าไปด้วยเป็น “ชีช�้ำกะหล�่ำปี” ... (อ่านต่อที่หน้า 23)
5 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว
เรื่องนี้แถมให้อ่านก่อนเป็นกรณีพิเศษ เพราะไม่มีในสารบัญ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข�ำขัน : ฝันกลายเป็นจริง
6
อ. ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

สมชายและเยาวภาอายุไล่เลี่ยกันและแต่งงานกันมายาวนานครอบ
30 ปีเต็ม และพอดีกับที่สมชายครบอายุ 60 ปี ทั้งสองจึงฉลองจัดงาน
วันเกิดเนือ่ งในโอกาสดังกล่าว งานนีพ้ ระอินทร์ทราบเข้าและต้องการเฉลิม
ฉลองด้วย จึงส่งนางฟ้ามาปรากฏต่อหน้าสมชายและเยาวภาและจะให้พร
ส�ำหรับแต่ละคน 1 ครั้ง
เยาวภาเริ่มก่อนว่า “ตั้งแต่อยู่กินกันมาเรามีพอกินพอใช้ไม่ได้ร�่ำรวย
จึงไม่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศเลย ฉันฝันอยากจะไปเดินทาง
รอบโลกสักครั้งก่อนตาย” นางฟ้าโบกคทากายสิทธิ์หนึ่งครั้ง ทันใดนั้นตั๋ว
เครื่องบินและค่าใช้จ่ายปรากฏในมือของเยาวภา
สมชายนัง่ ตริตรองสักครูแ่ ล้วขอพรว่า “ผมฝันมานานแล้วว่าผมอยาก
ได้ภรรยาที่อายุอ่อนกว่าผม 30 ปี” นางฟ้ายิ้มแล้วโบกคทากายสิทธิ์บน
ศีรษะของสมชาย ทันใดนั้นสมชายพบว่าตัวเองอายุ 90 ปี

6 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
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