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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

25 พฤศจิกายน
วันสวรรคต ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2468
				พระมหาธีรราชเจ้า			 จอมกวี
พระราชนิพนธ์วรรณคดี
เพริศแพร้ว
สัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี
ศิกษก  เยี่ยมนา
พาชาติไทยเลิศแล้ว
เด่นด้าวสากล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุ  มศว
นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี

รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี
กล่าวขอบคุณผู้เกษียณราชการในปีนี้ ดังใจความส�ำคัญว่า “ ผมขอแสดง
ความยินดีกับผู้เกษียณทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร ซื่อสัตย์ และมีพละก�ำลังกายก�ำลังใจ
ที่สมบูรณ์ ขอให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตในวัยวันหลังเกษียณอย่างมีความสุขกับ
สิ่งที่ท่านคิดจะท�ำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะการศึกษาน�ำหลัก
ธรรมะมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคน
รอบข้าง อีกทั้งในเรื่องของการหมั่นออกก�ำลังกายพอสมควรแก่วัย สอง
สิ่งนี้น่าจะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้อย่าง
สมบูรณ์มากขึน้ นอกจากการได้ทำ� ในสิง่ ทีท่ า่ นปรารถนา ขอขอบคุณในความ
เสียสละปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมาตลอดการ
ท�ำงานของทุกท่านจนครบเกษียณอายุราชการในวันนี้ ”
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ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี ให้เกียรติ
กล่าวแก่ผเู้ กษียณ ใจความตอนหนึง่ ว่า “ วันนีร้ สู้ กึ ดีใจทีไ่ ด้มโี อกาสมาร่วม
งานวันเกษียณของมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึง่ ซึง่ ผมเชือ่ ว่าทุกท่านทีเ่ กษียณ
จะมีชีวิตที่มีความสุขกับสิ่งที่ท่านคิดจะท�ำแต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีเวลา
ได้ลงมือท�ำ นับจากนี้ไปท่านจะได้ท�ำในสิ่งต่างๆ ได้กินอาหารที่ท่านอยาก
กิน ได้ไปเที่ยวในที่ที่ท่านยังไม่ได้ไป ในฐานะที่ผมเพิ่งจะผ่านพ้นการเป็น
อธิการบดีมาเพียงไม่กว่ี นั นี้ ผมคุน้ เคยกับผูเ้ กษียณหลายต่อหลายคนในทีน่ ้ี
ไม่นอ้ ยด้วยภาระหน้าทีด่ า้ นการงานของทุกท่าน วันนีผ้ มขอขอบคุณและขอ
ชื่นชมยกย่องให้เกียรติทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยและท�ำงานในหน้าที่จนส�ำเร็จลุล่วง นับ
เป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาจน
ครบเกษียณอายุราชการ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงทั้งต่อตัว
ท่านเองและต่อมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเราแห่งนี้ ขอขอบคุณใน
ผลงานและความตั้งใจจริงของทุกท่าน”
Times Higher Education Magazine ได้สัมภาษณ์ อธิการบดี
มศว รศ. ดร.สมชาย สั น ติ วั ฒ นกุ ล รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในประเด็นเกีย่ วกับการเป็นสถาบัน
การอุดมศึกษาชั้นน�ำของไทยที่มีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการ
ศึกษาของสังคมไทยในภาคส่วนต่างๆ ในหัวข้อสนทนา The educational
identity of Srinakharinwirot University, The role of Thai higher
education institutions within ASEAN economic community,
Research, Innovation and Prospects for International Collaboration,
Internationalisation เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวุฒิ มากเจริญ นิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว ได้รับ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 นายธนวุฒิ
มากเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาส
ที่ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 (Quality Youths Scholarship
of The Year 2015)” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า
ของตนเองและการท�ำงานผลงานหรือกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ จาก
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ
มสวท. เป็นผู้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมี
ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ธันวาคม ในวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งทีค่ ณ
ุ นงลักษณ์  พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่าลงทะเบียนในการจัดงาน
แสดงมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิด ผศ.มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ 90 ปี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ดังนี้ : มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 95 คน แต่
จ่ายค่าลงทะเบียนจ�ำนวน 75 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
และใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คงเหลือเข้าสมทบทุน
ศ. ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 15,500 บาท ส่วนอีก 20 คน เป็นนักดนตรีไทย
จากชมรมข้าราชการเกษียณ จังหวัดชลบุรี และแขกของท่านอาจารย์
มาเรีย เหล่าสุนทร จึงไม่ได้เก็บเงินค่าลงทะเบียน ส่วนเงินผูบ้ ริจาคเงินเข้า
ทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร  ส�ำนักหอสมุดกลางได้ให้เจ้าหน้าที่มาเขียน
ใบเสร็จให้ ณ วันที่บริจาค ชมรมฯ ไม่ทราบยอดเงินดังกล่าว
ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลางท�ำการส่งมอบโครงการปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนวัดสระไม้แดง (ห้องสมุดพระชัยนาทมุนี) ที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากท่าน ดร. พระครูไพศาลชัยกิจ (พระเทพหิรณ
ั ย์ มหามงคล
รัฐ)  เป็นเงิน 556,000 บาท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การใช้ห้องสมุดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2558 ชมรมฯ
ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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งานรับน้องใหม่วัยเกษียณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีน้องใหม่
เข้าร่วมงานจ�ำนวน 22 คน : คุณกัญญานิษฐ์ อัครกุลวัสส์  ผศ.ชัยพร
แผ่แพทยคุณ คุณชลีนาถ สิงหเรศน์ ผศ.ญาณิสา บูรณะชัยทวี อ.ถนัด แก้ว
เจริญไพศาล ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ อ.พรพิมล ประสงค์พร คุณมณีรัตน์
กุญชรวัฒนะ รศ.รัชนี อัศวรุง่ นิรนั ดร์ คุณวิจติ ร อักษรชู อ.ศิรนิ นั ท์  ศรีเนาวรัตน์
คุณศิริรัตน์ ผศ.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ อ.อรรณพ โพธิสุข อ.อุทัยวรรณ
สายพัฒนะ คุณดวงรัตน์ ภานุวงศ์ คุณสวลักษณ์ ทองค�ำ อ.สมเกียรติ สายวงศ์
อ.สุทัสสี สมุทรโคจร รศ.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ อ.วิไลรัตน์ ขันธ์เจริญ คุณ
อรุณี สินสันธิเทศ ในงานนี้ ชมรมฯ เชิญ พลอากาศตรี นพ. บุญเลิศ
จุลเกียรติ มาบรรยายเรื่อง จิตสดใสในวัยอาวุโส ซึ่งสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดี (Secret of old age หน้า 27) ขอขอบคุณ
ส�ำนักหอสมุดกลางที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง
และ อ.พรรณี บุญประกอบ ที่ช่วยประสานงานกับท่านวิทยากรเป็น
อย่างดียิ่ง
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
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ชมรมฯ ร่วมไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประจ�ำ
ปีพุทธศักราช  2558 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ
และสมาชิก ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�ำบุญ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558) เป็นเงิน
24,100 บาท  ซึ่งได้จัดส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่กองคลังเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณ รศ.บุษกร เพชรวิวรรธน์ ที่ได้จัด
ท�ำอัลบั้มรูปคณะกรรมการฯที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของชมรมฯ ตั้งแต่ปี
2554-2558 ทั้งรูปเดี่ยว และรูปหมู่สวยงาม แสดงถึงความรัก ความสุข
ความสนุกสนานในการท�ำงานร่วมกันของคณะกรรมการฯ และเป็นปูมของ
ชมรมฯ ต่อไป
ชมรมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและน้องใหม่ทจี่ ะเกษียณอายุราชการใน
ปีนที้ ราบว่า มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นำ� รถมาจอดเพือ่ ท�ำภารกิจต่าง ๆ
ได้ โดยท่านต้องแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญฯ แก่เจ้าหน้าที่ ทางเข้าออก ใต้อาคารจอดรถ ชมรมฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้
ตามที่ชมรมฯ ได้ท�ำหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ
เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาและวัสดุในการจัดท�ำหนังสือขอบคุณ ดังนัน้ ต่อไปนี้ ชมรมฯ
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
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผศ.อาภรณ์ จ�ำปาทอง ที่ส่งการ์ดขอบคุณ
มายังคณะกรรมการบริหารฯ
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สอ มศว จ�ำกัด ได้รับหนังสือจากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 แจ้งผลการคัดเลือก
สหกรณ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2558/2559 ได้แก่ สอ. มศว จ�ำกัด
โดยคะแนนรวมทุกหมวด เป็นร้อยละ 92.97 แยกได้ ดังนี้ หมวดที่ 1
ความคิดริเริ่ม ได้คะแนน ร้อยละ 92.97 (คะแนนเต็ม 100) หมวดที่
2 ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ ได้คะแนน ร้อยละ
93.43 (คะแนนเต็ม 350) หมวดที่ 3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกต่อสหกรณ์ ได้คะแนน ร้อยละ 92.00 (คะแนนเต็ม 250) หมวด
ที่ 4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ ได้คะแนน ร้อย
ละ 84.00 (คะแนนเต็ม 150) หมวดที่ 5 ท�ำกิจกรรมด้านสาธารณะ
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้คะแนน ร้อยละ 100.00
(คะแนนเต็ม 150) จึงขอแจ้งแก่สมาชิกทราบทั่วกัน
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ มศว ทุกท่าน เลือก
คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ชุดใหม่ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26
พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00-13.30 น. ณ ที่ท�ำการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับ อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง และ
ครอบครัว ที่สูญเสียคุณแม่ชูเลี้ยง ลิ่มทอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558
สวดอภิธรรม ณ วัดโพธาราม อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1923 ตุลาคม 2558 และบรรจุ วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.

http://seniorclub.swu.ac.th

9

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2558

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. สุนีย์  เหมะประสิทธิ์
คุณเกศณี  ชยาวิวัฒนาวงศ์
คุณเสาวนีย์  หนูฤกษ์
คุณมาลี  อิ่มสมบัติ  
ผศ. อารยา  นันทจิต
รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี

  

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. คุณกัญญานิษฐ์  อัครกุลวัสส์ 2. ผศ. ชัยพร  แผ่แพทยคุณ
3. คุณชลีนาถ  สิงหเรศร์
4. ผศ. ญาณิสา  บูรณะชัยทวี
5. อ. ถนัด  แก้วเจริญไพศาล
6. คุณบุญเรือง  แตงไทย
7. ศ. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
8. อ. ประพาฬ  เฟื่องฟูสกุล
9. อ. พรพิมล  ประสงค์พร
10. คุณมณีรัตน์  กุญชรวัฒนะ
11. รศ. รัชนี  อัศวรุ่งนิรันดร์
12. คุณวิจิตร  อักษรชู
13. อ. ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์     14. คุณศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์
15. ผศ. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ 16. รศ. อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม
17. อ. อรรณพ  โพธิสุข
18. อ. อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ
19. อ. วัฒนา  ศรีสมบัติ
20. คุณดวงรัตน์  ภานุวงศ์
21. อ. วิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน

อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา
ประสาทพรแสนล�้ำเลิศวันเกิดพลัน
เพิ่มพลังก�ำลังกายให้แข็งแกร่ง
ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย

เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย

1. ผศ. ดร. ศีลา  จายนียโยธิน
3. รศ. สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์
5. อ. จรัญ  สงวนสัจพงษ์   
7. รศ. วรรณี  ชาลี  
9. ผศ. อารยา นันทจิต  
10.
11. เภสัชกรหญิงสุวณี  กาญจนลักษณ  
13. คุณสาทร  สงขกุล
15. ผศ. ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์
17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี
19. รศ. สุมาลี  เหลืองสกุล
21. ผศ. จารุวรรณ  ไวยเจตน์
23. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th

พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข
4. ผศ. เจริญศรี  หมวดสง
6. รศ. สายทิพย์  นุกูลกิจ
8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร
ผศ. บังอร  เสตะนนท์
12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
14. ผศ. สุรีย์  แขวงโสภา
16. อ. เชาวนา  ชวลิตธ�ำรง
18. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์
20. ผศ. เพราพรรณ  ธรรมา
22. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
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คุณรัชนีบูลย์  ผิวสุพรรณ
26.
อ. บังอร ทิพยสูตร
28.
ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์
30.
ผศ. กัลยาณี  กาญจนดุล
32.
คุณสมใจนึก  วรรณพิณ
34.
รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
36.
ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม
38.
รศ. สุนทร  จันทร์ตรี
40.
ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว
42.
คุณสัณหกช  สัมมาชีพ
44.
ผศ. จงรักษ์  พงษ์โสภณ
46.
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
48.
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
50.
อ. เกื้อกูล  พุกกะพันธุ์
52.
ผศ. จินดา เภาพิจิตร
54.
อ. ดร. นิยดา  จิตต์จรัส
56.
อ. พัธนี  โชติกเสถียร
58.
อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  60.
รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   62.
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล  
64.
คุณพิมศรี  เปานิล
66.
อ. อรรณพ  โพธิสุข

คุณรัตนา  พุกพูน
คุณเทียนทอง ชินะผา
อ. เมตต์  แย้มวงษ์  
ผศ. ปราโมทย์  ฉลูกัลป์
ผศ. ดร. วีระ  สุภากิจ
ผศ. อัมพร  เมฆานันท์
รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์
คุณวนิดา ธรรมเกษร
รศ. กมล เอกไทยเจริญ
ผศ. ภัทรา ไชยเวช
รศ. ล้วน  สายยศ
คุณยุพิน  องคานนท์
ผศ. อนงค์  สินธุประมา
ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน
คุณอาภา  มหาผล
อ. รัฐ  สาเรือง
รศ. ศรีภูมิ  อัครมาส
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พระนิพนธ์ที่ 11
1
สมเด็จพระญาณสังวร

มิตรเป็นเรื่องส�ำคัญของบุคคล และยอดของมิตรคือธรรมที่พึงอบรม
ให้มอี ยูใ่ นจิตใจ เพราะธรรมย่อมเป็นมิตรประจ�ำตน ไม่มพี รากออกไปจาก
ตนได้ กลับย่อมช่วยตนเองอยู่เสมอ
แต่เมื่อว่าถึงบุคคลอยู่ด้วยกัน มิตรที่ดีเป็นผู้พึงปรารถนา ทั้งในเวลา
ปกติ ทัง้ ในเวลาคับขัน ลักษณะของมิตรทีด่ ปี ระการหนึง่ อันจะขาดเสียมิได้
ก็คือ ปัญญา มิตรผู้มีปัญญา ย่อมจะสามารถให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องให้เกิด
ประโยชน์ปราศจากโทษ ส่วนมิตรทีข่ าดปัญญา แม้จะปรารถนาดี ก็เหมือน
มุ่งร้าย
1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : 7 อุปนิสัย
ที่สุดยอดคนส�ำเร็จต้องท�ำหลังตื่นนอน
หนึง่ ชัว่ โมงหลังตืน่ นอนเป็นช่วงเวลาพิเศษหรือเรียกว่า Golden hour
1 ชั่วโมงที่ส�ำคัญนี้ “อย่ามอบให้ใคร มันต้องเป็นของคุณ” คนส�ำเร็จใช้
เวลาส�ำคัญท�ำ 7 อุปนิสัย คือ
1. ดื่มน�้ำทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว อย่าลืมว่าร่างกายคุณขาดน�้ำมาทั้ง
คืน เหมือนไปเดินบนทะเลทรายมา 6-8 ชั่วโมง ดื่มไปเลย 2 แก้วใหญ่ๆ
เพื่อให้น�้ำหล่อเลี้ยงสมอง ร่างกายและเพิ่มความสดชื่น
2. ยืดเส้นยืดสาย ออกก�ำลังกายเบาๆ หรืออย่างน้อยๆ ให้ยืดเส้น
ยืดสาย นอกจากเป็นการกระตุ้นร่างกายให้สดชื่นและเกิดการตื่นตัวแล้ว
ยังช่วยกระตุ้นการท�ำงานของสมอง ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดและจิตใจเรา
อีกด้วย เพื่อเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆ ในวันนี้
3. ห้ามเชค line, facebook เช้านี้เป็นของคุณ คุณต้องfocus เรื่อง
ของคุณ อย่าให้สงิ่ อืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่ หรือสิง่ ทีค่ นอืน่ ป้อนเข้ามา มากวนใจ มากวน
สมาธิ รวมไปถึงการฟังข่าวลบๆ ไม่ว่าจะทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
4. ท�ำสมาธิ 5-10 นาที การนั่งสมาธิช่วยได้มากในเรื่องลดความ
ตึงเครียด คลายความกังวล ท�ำให้สมองตื่นตัว ท�ำให้การควบคุมอารมณ์
เป็นไปได้ด้วยดี ช่วยเพิ่มพลังทางความคิดและพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ขึ้น
5. หายใจเข้าออกยาวๆ การหายใจให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตาม
อัตราส่วน 1:4:1 เช่น หายใจเข้า 4 วินาที แล้วกลั้นไว้ 16 วินาที หายใจ
ออก 4 วินาที อย่างน้อย 10 ครัง้ ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามอัตราส่วนนี้
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แล้วคุณจะรู้สึกว่ามีสมาธิ สมองโล่ง ปลอดโปร่ง เพราะออกซิเจนสามารถ
ไปเลี้ยงสมองได้เป็นอย่างดี
6. ขอบคุณสิ่งดีๆ คนส่วนใหญ่มักมองแต่สิ่งที่ขาด คนส�ำเร็จส�ำนึก
ขอบคุณสิ่งที่มี เริ่มต้นเช้าวันใหม่ในทุกๆ วันด้วยการขอบคุณทุกๆ อย่าง
ในชีวิต ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว บ้าน เตียงนอน พี่น้อง ครู
อาจารย์และผองเพือ่ น ร่างกาย แขนขา ส�ำคัญคือการขอบคุณสิง่ ดีๆ ทีม่ อี ยู่
ในปัจจุบนั ผลการวิจยั พบว่า การฝึกขอบคุณคือการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ทางสมองแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ นัน่ จะส่งผลให้สมองและจิตของเรามีพลัง
เข้มแข็ง สร้างสรรค์และสงบ
7. ทบทวนเป้าหมาย ความฝัน เขียนมันลงไปในกระดาษในทุกๆ
วัน ไม่ว่าจะเรื่องเงิน งาน สุขภาพ สังคม ครอบครัว แล้วคุณจะพบสิ่ง
มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น บางสิ่งมาง่ายๆ โดยไม่ต้องออกแรงด้วยซ�้ำ “ถ้าความ
ฝันคุณมีค่าพอ ให้เขียนมันลงไป”
หลายคนเริม่ บ่น ท�ำไมมันเยอะจัง ตอนปฏิบตั จิ ริงใช้เวลาเพียงไม่นาน
แต่ได้ผลลัพท์มหาศาล ถ้าคุณท�ำตามทุกๆ วันจนกลายเป็นนิสยั คุณได้กา้ ว
ไปใกล้ความส�ำเร็จอีกขัน้ แล้ว ทีส่ ำ� คัญอย่าอ่านเฉยๆ มันจะไม่ได้ประโยชน์
ใดๆ เลย.. “ลงมือท�ำทันที”
“ความส�ำเร็จ เริ่มต้นจากตัวคุณเอง”
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ ของ : คุณบัณฑิต อึ้งรังษี
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โคลนติดล้อ : การท�ำตนให้ต�่ำต้อย
อัศวพาหุ

อนิจจา ! แม้แต่ชอื่ ก็เย้ยตัวเอง ! เราทัง้ หลายเรียกตัวว่าไทยกลับเป็น
ทาสแห่งความประพฤติดจุ ทาสนัน้ เอง คือ ความประพฤติทำ� ตนให้ตำ�่ ต้อย
ข้าพเจ้าจะไม่ว่าเลยแม้แต่เล็กน้อย ถ้าท่านพอใจจะตั้งคนชาติอื่นไว้ในที่
ส�ำหรับบูชา และเมื่อเขาอยากจะนั่งอยู่ในที่อันสูงจนเวียนหัวเช่นนั้นก็เชิญ
เถิด แต่เหตุใด ท่านจึงต้องตีราคาคนร่วมชาติของท่านให้ต�่ำไปเสียกว่าขี้
ตีนของคนจ�ำพวกที่ท่านพอใจจะบูชานั้นด้วยเล่า ?
สิ่งใดที่จะได้รับความสรรเสริญของท่านโดยจริงใจ เว้นไว้แต่ที่ฝรั่ง
เขาได้ยนื่ มือเข้ามาเกีย่ วข้องด้วยแล้วเป็นไม่มี คนร่วมชาติของท่านไม่เป็นที่
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เชือ่ ถือได้วา่ จะท�ำอะไรส�ำเร็จถูกต้องโดยพละตนเองเลย และถึงแม้ผทู้ เี่ คย
ศึกษามาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทีด่ ที สี่ ดุ ในยุโรป แม้จะได้เคยรับความ
ฝึกหัดมาแล้วอย่างดีในส�ำนักที่ดีที่สุด และถึงแม้จะได้มีความเชี่ยวชาญใน
กิจการมาแล้วนานเพียงใด ก็อย่าส�ำคัญเลยว่าจะได้ท�ำกิจการอะไรที่ใหญ่
และส�ำคัญจริง เว้นแต่จะสามารถส�ำแดงให้ปรากฏว่าหมายขาวอยูใ่ ต้หมวก
กะโล่จงึ่ จะใช้ได้ การทีช่ าวยุโรปเขาส�ำคัญว่าตัวเขาและชาติของเขาเป็นเช่น
นั้นก็ควรอยู่ แต่เหตุใดเราคนไทยจึ่งได้พลอยติดตามเขาไปด้วยเล่า ? ลืม
เสียทีเดียวหรือว่าการที่เราคิดเช่นนั้น ก็เสมอว่าเราขาดความนับถือในตัว
เราเอง อันลักษณะซึ่งถ้าไร้แล้ว ก็ไม่มีชนหมู่ใดจะด�ำรงคงตั้งอยู่เป็นชาติที่
ปกครองตนเองต่อไปได้
ตามความจริงนั้น ความนิยมฝรั่งได้เริ่มบังเกิดขึ้นแต่ความพอใจใน
ความสะดวกสบายของเรา ในเวลาทีเ่ ราแรกเริม่ ใช้วธิ ฝี รัง่ มาบ�ำรุงปกครอง
บ้านเมืองของเรานั้น ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มีคนน้อยตัวซึ่งรู้จักใช้วิธีนั้น ๆ
และก็เป็นธรรมดาทีเ่ ราจะต้องว่าจ้างฝรัง่ เข้ามาแนะน�ำลูท่ างให้เราเดิน ชาว
ยุโรปได้นำ� นิสยั ทีข่ ยันและความสามารถท�ำการงานได้มากเข้ามากับเขาด้วย
คนไทยผู้ที่เกียจคร้านอยู่โดยนิสัยแล้วจึ่งนิยมมาก เพราะฉะนั้นคนไทยได้
เริม่ ชอบใช้ฝรัง่ คล้าย ๆ กับทีเ่ ราชอบใช้จนี กล่าวคือ ฝรัง่ ได้เปรียบทีม่ สี มอง
ความคิดดีกว่าจีนเป็นอันมาก การใช้ฝรัง่ จึง่ เป็นการสะดวก เพราะใช่แต่เขา
ได้ช่วยให้เราไม่ต้องท�ำงานด้วยก�ำลัง ทั้งเขายังได้ปลดเปลื้องความล�ำบาก
ของเราในการทีต่ อ้ งคิดอีกด้วย เราเป็นแต่ควักกระเป๋า ฝรัง่ เขาจัดการเสร็จ
การที่มีนิสัยเช่นนี้ ซึ่งเดิมเกิดแต่ความเกียจคร้านมากกว่าอย่างอื่น ในไม่
ช้าก็ทวีขึ้นโดยล�ำดับ จนได้มาเป็นอย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ กล่าวคือ ความ
เชื่อถืออันฝังอยู่แน่นอน ว่าการงานอะไรถ้าจะท�ำให้ดีแล้วต้องอาศัยฝรั่ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผลแห่งความเชื่อถืออันนี้ท�ำให้ยกฝรั่งขึ้นไว้ในที่อันสูงเลิศ ส่วนคนไทยนั้น
ตกต�่ำลงไปเกือบที่สุด นี่แหละเป็นเหตุให้คนครึ่งชาติพอใจใช้กางเกงผ้า
ขาวอย่างสกปรกทีส่ ดุ ยิง่ กว่าใช้ผา้ ม่วงอย่างดี โดยเหตุทเี่ ขาอยากให้คนทัง้
หลายส�ำคัญว่า ตัวเขาก็ดีเกือบเท่าฝรั่ง เพราะฉะนั้นจึงดีกว่าคนไทย คน
ไทยเราบางคนที่ปลอมตัวใช้กางเกงกับเขาบ้างก็มี ก็ด้วยความประสงค์มุ่ง
หมายเช่นเดียวกัน
ถ้าจะว่าไปแล้ว ต้องนับว่าพวกนักเรียนซึง่ ได้สง่ ออกไปศึกษาวิชาการ
ณ ประเทศยุโรปชุดแรกนั้น ไม่มีใครอาจปฏิเสธได้เลยว่าเป็นทางที่ไม่ชอบ
เพราะความมุ่งหมายมีอยู่ที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ไปแสวงหาวิชา เพื่อจะได้
สามารถท�ำการงานอย่างทีเ่ ราต้องจ้างฝรัง่ ท�ำอยูน่ นั่ ได้ พวกนักเรียนชุดแรก
เหล่านี้ ได้ไปแสวงหาความรู้มาได้ต่าง ๆ กัน และวิชาซึ่งเห็นได้อย่างชัด
ทีส่ ดุ นัน้ ก็คอื ในแผนกแสวงหาความสนุกส�ำราญส่วนตัวอย่างฝรัง่ กล่าวคือ
การยิงนก ซึง่ มันหาผิดมิได้ กับการดืม่ เหล้าบรัน่ ดีกบั โซดา อันท�ำลายก�ำลัง
กาย และก�ำลังความคิดของตนเอง เมื่อได้วิชาดังที่กล่าวนี้มาแล้ว ซ�้ำหัน
เข้าไปหานิสัยเกียจคร้านเดิมของตน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็..นั่นแหละ ! ถ้า
เขาไม่ได้ออกไปจากบ้านเรือนเสียแต่แรกจะดีกว่า ! ตัวอย่างอันเลวทรามดัง
กล่าวมานี้ กลับช่วยส่งเสริมความเชือ่ ถือทีว่ า่ คนของเราไม่สามารถทีจ่ ะยก
ตัวขึน้ ให้เสมอกับชาวยุโรปในเชิงท�ำการงานอันเป็นประโยชน์ พวกนักเรียน
เหล่านี้ กลับท�ำชื่อเสียงของตัวให้ปรากฏว่าเป็นคนอวดดี และนอกจากนี้ก็
ท�ำอะไรไม่ได้เลย
การที่เป็นเช่นนี้ ท�ำให้คนไทยทั้งหลายดูถูกความสามารถของตนเอง
มากขึน้ และการใช้ฝรัง่ ในการงานซึง่ คนไทยอาจท�ำได้ดเี ท่ากันด้วยเงินเดือน
แต่เพียงครึง่ หนึง่ หรือส่วน ๑ ใน ๓ ของฝรัง่ ก็จะมีมากขึน้ การตีราคาความ
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สามารถของคนไทยเราต�ำ่ เช่นนีจ้ ะมีอยูต่ อ่ ไปอีกสักเท่าใด ? การส่งนักเรียน
ออกไปศึกษาวิชาในยุโรปปีละหลาย ๆ คนนั้น ถ้าเราไม่ไว้ใจให้เขาท�ำการ
งานอันต้องรับผิดชอบแล้วจะมีประโยชน์อะไร ? การศึกษาในบ้านเมืองของ
เราเองนั้นเล่า ถ้าคนของเราจะเป็นอะไรไม่ได้ นอกจากลูกสมุนแล้วก็จะมี
คุณอย่างไร ?
ในทีน่ ขี้ า้ พเจ้าจะต้องขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามิได้ตงั้ ปัญหา
เหล่านี้แก่รัฐบาลโดยเฉพาะเลย ความจริงถ้าจะกล่าวให้เป็นยุติธรรมแล้ว
บัดนี้ มีกระทรวงทบวงการอยูห่ ลายแผนกซึง่ ได้แสดงวิถที างด�ำเนินการโดย
ชอบอยูแ่ ล้ว ยกตัวอย่าง นอกจากผูแ้ นะน�ำ ทีป่ รึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์
อันเป็นพิเศษแล้วก็ไม่มีชาวยุโรปเลยในกองทัพบกของเรา และในกองทัพ
เรือก็ยงั มีอยูอ่ กี แต่ ๒-๓ คนเท่านัน้ ทัง้ การตัง้ แพทย์ไทยให้ทำ� การในหน้าที่
นายแพทย์ใหญ่ในกองทัพเรือ ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ด�ำเนินการ
ไปในวิถีอันถูกต้องแล้ว
ถ้อยค�ำเหล่านี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะกล่าวต่อท่านผู้เป็นสาธารณชน
ตราบใดท่านยังคงแสดงความเชือ่ ถือในความสามารถแห่งชนชาติอนื่ ยิง่ กว่า
ชนชาติของท่าน รัฐบาลก็คงจะต้องใช้คนต่างชาติอยู่ตราบนั้น ด้วยเหตุว่า
รัฐบาลจ�ำเป็นจะต้องกระท�ำการเพื่อรักษาความไว้วางใจแห่งสาธารณชน
ท่านไม่ควรจะลืมเสียว่า คนเราทุกคนที่มีความภักดีต่อชาติย่อมนึกถึง
ประโยชน์แห่งบ้านเมืองของตนยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศอื่น เพราะ
ฉะนั้นจะไม่เป็นการเหลือวิสัยหรือ ที่จะหวังให้ชาวต่างประเทศเขาระลึก
ถึงประโยชน์ของเมืองไทยเท่ากับเราผู้เป็นไทยเอง และเพราะฉะนั้นถ้า
คนไทยเราได้มีโอกาสประกอบการงานเพื่อประโยชน์และความเจริญแห่ง
บ้านเมืองของเราเองให้มากขึ้น จะไม่เป็นคุณแก่บ้านเมืองของเราหรือ ?
http://seniorclub.swu.ac.th
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การศึกษากับยาพิษแอบแฝง 2
วรากรณ์ สามโกเศศ

ผู้เขียนได้มีโอกาสกล่าวปาฐกถา “100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์” ซึ่งจัด
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอน�ำเนื้อหาส�ำคัญของ
สิ่งที่พูดในวันนั้นมาเขียน
การศึกษาเป็นสิ่งที่ดี น�ำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ใครๆ ก็นึกถึง
แต่ด้านดีของการศึกษา อย่างไรก็ดี การศึกษามีโอกาสเป็นยาพิษแก่
สาธารณชน เด็กและเยาวชนได้ในหลายลักษณะ
การศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้ข้อเท็จจริง ไม่ใช่การรู้หรือไม่รู้ ไม่ใช่การ
ฝึกท่องจ�ำ  ไม่ใช้สิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียน ฯลฯ หากเป็นการฝึกฝนให้คิด
เป็น “กระบวนการ” ฝึกฝนความคิด เป็น”กระบวนการ” สร้างความใฝ่
รู้ เป็นการยกระดับความคิดอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลไกการสร้าง
จริยธรรมและคุณธรรม
พจนานุกรมให้ค�ำจ�ำกัดความของ “คุณธรรม” ว่า คือ ความดี และ
เป็นธรรม ส่วน “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่ควรเป็นข้อควรปฏิบัติ ส่วน
“ธรรม” คือ คุณความดี ความจริง ความถูกต้อง ดังนั้น เมื่อเอาคุณธรรม
และจริยธรรมมารวมกันก็หมายถึง ความดี ความเป็นธรรม ความถูกต้อง
อันเป็นข้อควรปฏิบัติ (“จรรยาบรรณ” คือ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติของผู้
ประกอบอาชีพการงาน)
เมื่อการศึกษามีความหมายเช่นนี้ การศึกษาจึงเป็นสิ่งพึงปรารถนา
ส�ำหรับมนุษยชาติ เพราะท�ำให้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีความสามารถ
2  สำ�รับโลก สกุลไทย 3180 หน้า 21
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ยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท�ำให้มคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมเป็นอาภรณ์ประดับ
อย่างไรก็ดี อาจมียาพิษเข้าไปแอบแฝงทางการศึกษา จนท�ำให้
เจ้าของร่างกายป่วยจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ ยาพิษการศึกษานี้เปรียบเหมือน
สารปรอททีห่ ากมนุษย์ซมึ ซับสารนีเ้ ข้าไปในร่างกายแล้ว ก็จะไปปิดกัน้ การ
ท�ำงานของเอมไซม์ ซึง่ ผลิตสารต้านอนุมลู อิสระ (antioxidants) ซึง่ มีหน้าที่
ท�ำลายอนุมูลอิสระ (oxidants) เมื่อเป็นดังนี้ เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายก็จะ
ถูกท�ำลายลงเรือ่ ยๆ จนเกิดการอุดตันในเส้นเลือด ระบบท�ำงานของร่างกาย
ล้มเหลว และตายในที่สุด (เคยมีนักวิจัยถูกสารปรอท 1 กรัม หยดลงบน
แขน ถึงแก่ชีวิตในเวลา 10 เดือน)
สารปรอทท�ำให้คนตายช้าๆ หรือพิการ เช่นเดียวกับการศึกษาที่มี
ยาพิษแอบแฝงกระท�ำต่อร่างกายมนุษย์ กล่าวคือมิได้ท�ำให้ตายทันที หาก
ร่างกายเสื่อมลง ยาพิษแอบแฝงเหล่านี้ได้แก่
1. การศึกษาชนิดทีไ่ ม่ยดึ ถือ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” หากยึดถือ พ่อ
แม่ หรือครูเป็นศูนย์กลาง การยึดถือ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” หมายความ
ว่าการศึกษาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของตัวนักเรียนเป็นหลัก ทุกอย่างกระท�ำ
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้รับการศึกษา หากพ่อ แม่ที่เป็นครูคนแรก
ของลูก หรือครูเน้นประโยชน์ของตนเองเป็นส�ำคัญอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ก็ตาม ยาพิษแอบแฝงก็จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น พ่อ แม่ละเลยศีลธรรม
ต่างยึดถือความสนุกส�ำราญของตัวเองเป็นหลักจนละเลยการอบรมสั่งสอน
ลูก เด็กก็จะเติบโตขึ้นพร้อมด้วยยาพิษ และจะมียาพิษใดที่ร้ายแรงไปกว่า
การขาดศีลธรรม
ครูทไี่ ม่กระท�ำตนทีด่ ใี ห้นกั เรียนเห็นเป็นตัวอย่าง คอร์รปั ชัน่ และการ
ไร้จริยธรรมและคุณธรรมที่เด็กเห็นทุกวันในโรงเรียนคือยาพิษ การคุน้ เคย
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กับความไม่ดี การเห็นการท�ำความชั่วเป็นเรื่องธรรมดา ตลอดจนเห็นอก
เห็นใจคนเลวล้วนท�ำให้เห็น “กงจักรเป็นดอกบัว” และยาพิษก็เพิ่มพูนขึ้น
ในตัวเยาวชน
2. การครอบง�ำความคิดของศิษย์โดยพ่อ แม่และครู กล่าวคือ ต้อง
คิดเหมือน ตอบอย่างที่สอน เชื่ออย่างที่ผู้ใหญ่เชื่อ คือการใส่ยาพิษอีก
ลักษณะหนึ่ง เด็กจะถูกยัดเยียดอคติ ซึ่งการกระท�ำเยี่ยงนี้ คือการบังคับ
ศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ท�ำให้ศิษย์เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นทาง
ปัญญาอีกด้วย
3. การจงใจ “ล้างสมอง” ด้วยลัทธิการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
อุดมการณ์ ตลอดจนการเป็นชาตินิยมอย่างบ้าคลั่ง คือยาพิษที่ท�ำให้
ศิษย์มองโลกแคบ มีความเป็นตัวตนของตนเองน้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ
กระบวนการบั่นทอนทางความคิด
4. การศึกษาจากครูที่ไม่มีความพร้อม พ่อ แม่ และครูที่สอนเด็ก
ด้วยเนื้อหาที่ผิด โซเชียลมีเดียที่ให้ข้อมูลผิดๆ ท�ำให้สืบทอดยาพิษไปใน
สาธารณชนและเยาวชนอย่างไม่รจู้ บ ผูเ้ สพสารสนเทศทีผ่ ดิ ก็จะถูกกระทบ
โดยไม่รู้ตัวและอย่างไม่เป็นธรรม
5. การศึกษาที่จงใจให้เกิดลักษณะพิเศษ เช่น “ว่านอนสอนง่าย”
งมงายด้วยไสยศาสตร์อย่างขาดระบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ เน้นการ
จดจ�ำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ ท�ำให้กระบวนการฝึกฝนความคิดประสบ
ปัญหา ยาพิษชนิดนีร้ า้ ยแรงเพราะท�ำให้จมปลักอยูใ่ นหล่มของการไร้ความ
มีเหตุมีผล
6. การศึกษาที่ขาดคุณภาพท�ำให้ผู้เรียนเสียเวลาและโอกาส การ
เล่าเรียนยาวนาน แต่ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเท่ากับผู้ที่ใช้เวลาไม่กี่ปี
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หมายถึงการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ท้ังทรัพยากรของภาครัฐและของผู้
เรียน
7. “พ่อแม่รังแกฉัน” คือยาพิษอีกลักษณะหนึ่ง พ่อ แม่ อุ้มชูลูกเกิน
เหตุและตามใจอย่างไร้ขอบเขตจนเป็นคนอ่อนแอ ขาดวินยั (เด็กทีม่ วี นิ ยั ใน
ตอนต้นชีวิตอาจล�ำบากแต่จะสบายไปตลอดชีวิตที่เหลือ ส่วนที่สบายตอน
ต้นชีวิตก็จะล�ำบากไปตลอดชีวิต เพราะวินัยคือปัจจัยส�ำคัญยิ่งของความ
ส�ำเร็จ) หรือ พ่อ แม่เลิกกัน ก่นด่าอดีตคู่ชีวิตให้ลูกฟังจนเกลียดชังไปด้วย
(การกระท�ำเช่นนี้ คือ การเอายาพิษใส่ในถังน�้ำที่บ้าน คนที่จะดื่มเข้าไปก็
คือ ลูก และตนเองนั่นแหละ)
8. “หลักสูตรที่แอบแฝง” คือยาพิษที่ไม่ตั้งใจ การศึกษาในทุก
ประเทศต่างมีหลักสูตรที่แอบแฝงอย่างจงใจ เช่น การปลูกฝังการเป็นคน
อเมริกันของสหรัฐอเมริกา เพื่อหล่อหลอมคนอพยพจากทุกสารทิศให้เป็น
หนึง่ เดียว การสอนให้คนเป็นคนกลมกลืนไม่แปลกแยกจนคล้อยตามกันของ
คนญี่ปุ่น ฯลฯ ท�ำให้ผู้รับการศึกษาไม่อาจพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นอิสระ
และบกพร่องในกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
สังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเสพยาพิษทั้ง 8 อยู่ตลอดเวลา
อย่างไม่รตู้ วั จนมีสว่ นท�ำให้ความคิดของคนไทยปลกเปลีย้ ขาดกระกวนการ
คิดที่เป็นไปอย่างมีเหตุผลเท่าที่ควร
เราจะดีท็อกซ์ร่างกายของเรากันอย่างไร เพื่อล้างสารพิษ
ของสารอันตรายเหล่านี้
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หมูผัดซี้ซั้ว
ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ

3

ปลายปีนแี้ ล้วซินะ ประเทศไทยจะเข้าร่วมกลุม่ ในนามว่า “อาเชียน”
ของภูมิภาคแถบนี้โดยรวมกันถึง 10 ประเทศ เพื่อต้องการเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ด้วยมีเป้าหมายส�ำคัญคือร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอาเชียน ให้เติบโตอย่างมี
ความเข้มแข็งมั่นคงไว้ เป็นก�ำแพงขวางกั้นการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก หลักส�ำคัญและควรตระหนักใน
การรวมตัวกันครัง้ นีก้ ค็ อื “ภาษา” ซึง่ ทุกคนควรรูไ้ ว้สำ� หรับการติดต่อสือ่ สาร
ให้มีความเข้าใจตรงกัน ใครรู้ภาษาใดๆมากกว่ากันก็จะได้เปรียบผู้รู้ภาษา
น้อย ส�ำหรับผมแล้วมีความมั่นใจว่า “ภาษา” ใดก็ได้ถ้าเรารู้และสามารถ
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 คุณมอม้า
ยัวะคุณ ชอช้าง ที่ไม่ชวนไปเที่ยวด้วย หรืออาจแปลว่าร้อนก็ได้ เช่น วันนี้
ยัวะจังเลย ค�ำว่า “ชีช�้ำ” หมายถึง เศร้าใจ หรือเสียใจ บางคนเติมสร้อย
เข้าไปด้วยเป็น “ชีช�้ำกะหล�่ำปี” เลยดูจะชีช�้ำน้อยลง ค�ำสรรพนาม ว่า
3  ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มศว
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“อั๊วกับลื๊อ” นี่ก็เกือบจะเป็นค�ำไทยไปแล้ว มีความหมายถึงตัวคนพูดกับ
ฝ่ายตรงข้าม เช่น เราพูดกับเพื่อน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “You and I”
เธอกับฉัน ค�ำสรรพนามของจีนและฝรั่งดูคล้ายไม่มีชั้นวรรณะ เช่น คนใน
ครอบครัวเดียวกัน พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ก็ใช้ค�ำว่า “ลื้อ” “อั๊ว” ได้เหมือน
กัน แต่คนไทยนี่ ถ้าลูกเรียกพ่อว่า “ลื้อ” นี่มีเรื่องแน่ คนมีสีมักจะใช้ 2
ค�ำนี้มาก รวมถึงพวกนักเลงด้วย เพื่อนที่สนิทกันก็ใช้ 2 ค�ำนี้ได้
ภาษาจีนที่น่าจะถือว่าเป็นค�ำไทยไปแล้ว คือ “เฮง กับ ซวย” วัน
นี้เฮงจังเลยรถไม่ติดเลย หรือวันนี้ซวยจังเลยรถติดไฟแดงตลอด ผมเคย
ได้ยินอาม้าคนหนึ่งจุดธูปไหว้เจ้าในร้านขายของๆตนเอง แล้วพูดว่า “เฮง
ไล้ ซวยขื่อน่อ” (เฮงมาซวยไป จะได้ขายของได้มากขึ้น) แปลกตรงที่ว่า
คนไทยมักจะเอาสองค�ำนี้มาพูดติดกัน เช่น “ไอ้คนเฮงซวย” หมายถึงคน
ไม่ดี หรือ รถเฮงซวยคันนี้แย่จริงๆ ซ่อมเช้า ซ่อมเย็น นั่นคือ ถ้าพูดค�ำว่า
“เฮงซวย” จึงหมายถึงไม่ดี ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับ เพราะผม
“แค่ลูกค่อนเอง ไม่ใช่ลูกครึ่ง” ที่เขียนถึงภาษาจีนก็เพราะมีค�ำว่า ซี้ซั้วอยู่
ที่หัวเรื่องครับ
คราวนี้มาพูดถึง “หมูผัดซี้ซั้ว” ได้แล้ว ผมเป็นคนที่ชอบท�ำกับข้าว
กินเองอยูบ่ า้ งบางโอกาส แต่เทียบกับเชฟกระทะเหล็กไม่ได้หรอกครับ เป็น
เพียงแค่กระทะอะลูมิเนียมเท่านั้น รสชาติอยู่ในระดับหิวๆแหลกล่าย แต่
คนใกล้ตัวมักจะพูดว่า “มิหิว มิควรแหลก” ยังไง! ก็ตามก็ยังดีกว่าไม่มี
อะไรจะกิน เครื่องปรุง “หมูผัดซี้ซั้ว” มีดังต่อไปนี้
1) เนื้อหมูสันคอ 2 - 3 ขีด หั่นบางชิ้นใหญ่หน่อย
2) ขิงซอยครึ่งถ้วยน�้ำพริก
3) น�้ำตาลปี๊บประมาณ 2 ช้อนโต๊ะแก่ๆ
http://seniorclub.swu.ac.th
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4) ใบมะกรูด 4 - 5 ใบ
6) ลูกมะกรูดผลปานกลาง 1 ลูก (ขาดไม่ได้)
เมือ่ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ตงั้ กระทะให้รอ้ นพอสมาควร ใส่นำ�้ มันพืชลง
ไป ประมาณค่อนทัพพี ใส่หมูลงไป ผัดพอเริ่มสุก ก็ใส่ซีอิ๊วลงไป (น�้ำปลา
ก็ได้) กะว่าพอเค็ม ความเค็มจะช่วยท�ำให้เนื้อหมูคายน�้ำออกมาตามหลัก
ออสโมซีส ท�ำให้มนี �้ำเพิม่ ขึน้ จะได้ไม่ต้องใส่นำ�้ มันมาก ใส่น�้ำตาลปี๊บลงไป
เอามะกรูดมาผ่า 2 ซีก บีบน�้ำลงไปจนหมดได้เพราะมะกรูดไม่เปรี้ยวมาก
เหมือนมะนาว เอาซีกที่บีบไปแล้วมาซีกหนึ่งหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไป ใส่ขิงลง
ไป ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไป คนให้ทั่ว กะว่าขิงสุกก็ปิดไฟ ตักขึ้นได้
เวลารับประทาน จะหอมผิวมะกรูด หมูจะมีรสขมเล็กน้อย (น้อย
มาก) แต่ถา้ รับประทานเปลือกมะกรูดชิน้ เล็กๆด้วยก็จะขมอีกนิดหน่อย (ขม
น้อยกว่าสะเดา) หอมมะกรูดมากขึ้น และถ้ารับประทานไม่หมด เอาใส่ตู้
เย็นไว้ มื้อต่อไปเอามาอุ่นด้วยไมโครเวฟ กลิ่นมะกรูดจะหอมไปทั้งบ้าน
ส�ำหรับท่านทีไ่ ม่รบั ประทานเนือ้ หมู จะใช้เนือ้ ไก่ หรือเนือ้ วัวก็ได้ เนือ้
งูอย่าดีกว่า เดี๋ยวมันจะกัดเอา ตามซุปเปอร์มาเก็ตของห้างใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มี
เนื้อสัตว์แปลกๆแช่แข็งอยู่หลายประเภท เช่น ปลาบึก มีเป็นประจ�ำ เนื้อ
แกะ ก็เคยเห็น แต่ที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ คือ เนื้อจระเข้ ใครอยากจะลอง
กินดูบ้างก็ได้ สุดท้ายขอเปลี่ยนชื่อเมนูเป็น “หมูผัดมะกรูด” ดีกว่านะครับ
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“Secret of old age” 30 ข้อ ส�ำหรับผู้เข้าสู่วัยชรา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

อย่ากลัวความแก่
อย่าเสียใจที่แก่
รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถ
อย่ารอหาความสุขก่อนจะเสียดายภายหลัง
รีบไปเที่ยวตามสถานที่ๆ อยากไป
หาเวลาเจอเพื่อนเก่า
สังสรรค์กับเขาเพราะเวลาเหลือน้อย
เงินที่เก็บไว้ในธนาคาร ตายแล้วเอาไปไม่ได้
ใช้เงินหาความสุขเมื่อยังมีชีวิต
อยากกินอะไรที่ชอบก็กิน
หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา

http://seniorclub.swu.ac.th
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

อย่าวิตกกลัวกับความเจ็บป่วย
ทุกคนต้องผ่านการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา
ถ้าวิตกเรื่องแก่เจ็บตายแล้วมีความสุขก็ให้วิตกไปเถิด
รีบจัดการปัญหาเสียก่อนตาย
ปล่อยให้หมอดูแลสุขภาพ พระเจ้าดูแลชีวิต และตนเองดูแลอารมณ์
อย่ากังวลกับลูกหลาน พวกเขาช่วยตัวเองได้
สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น
สนใจดูแลคู่ชีวิตที่ชราด้วยกันให้มากขึ้น
เก็บเงินเกษียณไว้กับตัวเอง
พบเพื่อนเก่าให้บ่อยมากขึ้น เพราะเวลาเหลือน้อยลง
ยิ้มให้ตนเองและคนอื่นทุกวัน
ท�ำชีวิตให้มีความสุข
ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องให้ดังๆ ไปเลย
ความหวังสิ้นสุด ถ้าหยุดความเชื่อ
ความรักจะสิ้นสุด ถ้าหยุดใส่ใจ
ชีวิตจะสิ้นสุข ถ้าหยุดยิ้ม
มิตรภาพจะสิ้นสุด ถ้าหยุดแบ่งปัน
ขอให้โชคดี มีอายุยั่งยืน

หมายเหตุ : พลอากาศตรี นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ สรุปการบรรยายด้วย “Secret of
old age” ๓๐ ข้อ ส�ำหรับผู้เข้าสูว่ ัยชรา ของ ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช

28

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2558

ประโยชน์ของการใส่บาตร ที่อาจคาดไม่ถึง

4

ความงดงามหนึง่ ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให้หลัง่ ไหลข้ามน�ำ้
ข้ามทะเลเข้ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศถึงแดนดินถิ่นไทย คือ ภาพของพระ
สงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อย ออกเดินเรียงรายบิณฑบาตในยามเช้า ซึ่งสี
ของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ไทย ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ชาวพุทธทัว่ โลกว่ามีความอุดมด้วยปฏิปทาอันน่าเลือ่ มใสทีส่ ดุ ยังคงสง่างาม
และศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเมื่อกระทบกับแสงทองของดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงสุก
ประกายในยามเช้า
ประเทศไทยนับว่าเป็นเมืองที่มีโชค ที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็น
สมณะออกเดินบิณฑบาตในยามเช้าแทบทุกตรอกซอกซอย โดยไม่ต้อง
ล�ำบากล�ำบนดิ้นรนหาพระสงฆ์เพื่อใส่บาตรเหมือนกับประเทศอินเดียเนปาล ที่เคยเป็นถึงต้นก�ำเนิดพระพุทธศาสนา ไม่ต้องกระเสือกกระสน
ดั้นด้นบินลัดฟ้ามาเพื่อชมความงามของประเพณีการบิณฑบาตอย่างพวก
ฝรั่งมังค่า แต่ด้วยความที่ในปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันและเร่งรีบมากขึ้น
จึงท�ำให้ชาวพุทธเราเองกลับยิ่งออกห่างจากประเพณีอันดีงามอย่างการ
ตักบาตรพระในยามเช้า ทั้งที่คุณประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้ามี
มากมายหลายประการด้วยกัน คือ
1. การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธ
เจ้าตรัสไว้ คือ 1) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2) คนดีมีปัญญาย่อมชอบ
คบค้าสมาคมด้วย 3) มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ
4 ที่มา http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXU
XdOekEzTURJMU9BPT0
http://seniorclub.swu.ac.th
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5) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
2. การใส่บาตรทุกวัน ท�ำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิต
ให้คลุกเคล้าอยูก่ บั กุศล ซึง่ เป็นทางแห่งความเจริญ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัส
รับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมน�ำสุขมาให้” เพราะเมื่อตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่
จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆานุสติ เพราะ
นึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะน�ำใส่บาตรพระ ถือ
เป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึง 2 กองด้วยกัน
3. เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้
เป็นสุขและ สร้างสังคมให้ร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลัก ของการให้ทาน
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อก�ำจัดความตระหนี่ มุ่งสู่ความดีและความ
เสียสละ
4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการ
เสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวยและความ
คล่องตัวในโลก ยิ่งท�ำทุกวัน กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถหลีก
พ้นความยากจนได้อย่างถาวร
5. เพือ่ การอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่บคุ คลอันเป็นทีร่ กั ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว อัน
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ
6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
เรา เอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ
7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ ให้ลกู หลานมีแบบ
อย่างในการท�ำความดีสบื ต่อไป เพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำ� ตัวอย่างไว้ ลูก
หลานก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าท�ำ แล้ววัฒนธรรม ที่ดี
งามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด
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8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้อง
อยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มี
อาหารย่อมไม่อาจด�ำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุค
ปัจจุบัน
9. การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กบั ชาวพุทธ เป็นการ
หยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร
จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขนึ้ ซึง่ พลังนีจ้ ะช่วยสร้างสรรค์สงั คมให้เกิด
ความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อม
ท�ำให้เกิดสุข” ท�ำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบ
อันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้
ประโยชน์ 9 ประการของการใส่บาตรนี้ นับเป็นคุณอนันต์ เป็นลาภ
มหันต์ของชาวพุทธ ทีส่ ามารถสร้างเสริมใส่ตวั ได้ทกุ วัน ...เมือ่ การใส่บาตร
มีคณ
ุ ค่าถึงเพียงนี้ แล้ว เราในฐานะชาวพุทธจะยอมปล่อยให้เสียประโยชน์
และความสุขในส่วนนี้ไปเปล่าๆ ได้เชียวหรือ?

http://seniorclub.swu.ac.th
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ข�ำขัน : ยอดหญิง
5
อ. ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

ธงชัยหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวในวัยสามสิบกว่าๆ แต่เขาก็ยังด�ำรงความ
เป็นหนุ่มโสดที่รับผิดชอบดูแลธุรกิจหลายสิบล้านของครอบครัวที่มีคุณพ่อ
เป็นคนริเริ่ม
วันหนึ่ง คุณพ่อในวัยไม้ใกล้ฝั่ง ได้แจ้งให้ธงชัยทราบว่าจะมอบ
ทรัพย์สินทั้งหมดให้เขาทันทีที่หมดลมหายใจ ธงชัยจึงนึกขึ้นได้ว่าเขาควร
จะหาคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝาเสียที
ในการประชุมเกี่ยวกับการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น ธงชัยจึง
ฉวยโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย และเขาก็ดีใจที่ได้พบกับนงนุช สาวสวยที่
แสดงวิสยั ทัศน์เป็นเยีย่ มในเวทีเสวนาทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนธุรกิจและการ
เงิน เขาคิดว่าใช่แล้ว นงนุชคนนีแ้ หละคือผูห้ ญิงในฝันของเขา รวดเร็วปาน
กามนิตหนุ่มที่ได้เจอวาสิฏฐี เขาแนะน�ำตัวเอง “ผมเป็นชายหนุ่มธรรมดา
ไม่ได้เก่งกาจอะไรมาก แต่อีกไม่นานพ่อผมจะต้องจากโลกนี้ไป ทิ้งบริษัท
ที่มีรายได้หลายสิบล้านบาทต่อปี รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วย ผมต้องการ
เพื่อนคู่คิด นี่นามบัตรของผมครับ”
นงนุชยิ้มรับนามบัตรและรู้ซึ้งถึงไมตรีจิตที่ธงชัยมอบให้
สามเดือนต่อมานงนุช ได้กลายเป็น “แม่เลี้ยง” ที่สมบูรณ์ของธงชัย
ตามกฎหมาย

5  ข้าราชการบำ�นาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว
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