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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

วันมาฆบูชา
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สังคมในแวดวง มศว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เสด็จพระราชด�ำเนินติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระ
ราชด�ำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
พร้อมทั้งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มศว ณ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านทุง่ กบินทร์ จ. สระแก้ว เมือ่ วันที่ 13
มกราคม 2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์
พระราชทาน ไปออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่นักเรียนและประชาชน
ที่เจ็บป่วย พร้อมทั้งคัดกรองผู้ป่วยโรคที่ต้องรีบบ�ำบัดรักษา เพื่อส่งตัวไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอและจังหวัด
นิสิต มศว ฝ่าด่านเข้าสู่ 80 คนสุดท้าย โครงการ Young
Webmaster Camp ครั้งที่ 13 ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย โดยชมรม
เยาวชนผูด้ แู ลเว็บไทย ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารก้าวสูว่ ชิ าชีพเว็บ
มาสเตอร์ หรือ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 13 นี้ เปิดโอกาส
ให้นสิ ติ นักศึกษาจากทัว่ ประเทศทีม่ ใี จรักในการท�ำเว็บไซต์ เข้าอบรมและ
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ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์เว็บไซต์พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากกู
รูผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังในวงการอย่างใกล้ชิดใน 4 สาขา คือ 1)
Web Programming 2) Web Design 3) Web Marketing และ
4) Web Contents พร้อมส่งผลงานประชันไอเดียสุดสร้างสรรค์กบั หัวข้อ
“Digital Revolution ปฏิวัติวงการดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม
2559 ณ มศว ประสานมิตร
ส�ำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ในปี
นี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,149 คน ท�ำการคัดเลือกผ่านโจทย์และการสัมภาษณ์
จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูด้ แู ลเว็บไซต์ชอื่ ดัง จนเหลือ 80 คนสุดท้าย
(สาขาละ 20 คน) โดยมีนิสิต มศว ผ่านเข้าโครงการทั้งหมด 6 คน คือ
เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 4 คน และนิสิตชั้นปีที่ 3 อีก 2 คน
ดังนี้
1. นางสาววรัญญา กุลจรัสสุธี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (Web Marketing)
2. นางสาวอทิตยา สักกะพลางกูร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(Web Marketing)
3. นายวงศ์ณัฐ ชัยศิริพานิช นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(Web Marketing)
4. นายวรพล รินสถิตนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(Web Programing)
5. นายภคนันท์ จุลเสน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(Web Marketing)
6. นายบุลากร ไตรนภากุล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดคณะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมศาสตร์ (Web Marketing)
ในงานนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ผศ. ดร. สมภพ รอดอัมพร ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มศว เป็นประธานในพิธเี ปิด โดยนายอภิศลิ ป์ ตรุงกานนท์
นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และProduct Development Manager
Pantip.com เป็นผู้กล่าวรายงาน และคุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้ก่อตั้ง
Macthai.com และผูจ้ ดั การโครงการเป็นผูก้ ล่าวความเป็นมาของโครงการ
Young Webmaster Camp ครั้งที่ 13 ในส่วนของคณะผู้จัดโครงการนั้น
เป็นตัวแทนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้
รับการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ Young Webmaster Camp ครั้ง
ที่ 12 ในปีที่ผ่านมา โดยเป็นนิสิต มศว จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม นิสิตปัจจุบัน 3 คน บัณฑิต 3 คน, คณะศึกษาศาสตร์ นิสิต
ปัจจุบัน 1 คน และคณะสังคมศาสตร์ บัณฑิต 1 คน ผู้สนใจติดตาม
ชมภาพบรรยากาศการอบรมทั้ง 4 วันได้ทาง https://www.facebook.
com/ywcth/ และพร้อมทัง้ ติดตามการน�ำเสนอเว็บไซต์ทสี่ ร้างสรรค์ภายใน
โครงการทั้งหมด 10 เว็บไซต์ ผ่านทาง https://www.youtube.com/
watch?v=Q-iO5eMDc44
นิสิต มศว คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ Railway Mission
ภาระกิจติด train คือ น.ส. ปาวีณา บุญเหลือ และ น.ส. พิมลวรรณ
พันธ์วุ้น นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้น
ปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้รบั เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จากโครงการ Railway
Mission ภาระกิจติด train ซึง่ จัดโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ สถานี
รถไฟหัวล�ำโพง โดยมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 200 กว่าทีม จากผลงาน
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ของนิสิตที่ชนะเลิศ คือ การออกแบบทริปท่องเที่ยวโดยรถไฟ (railway
mission) ด้วยแนวคิดย้อนความทรงจ�ำ ไปหาน้องๆ ที่ปางสีดา โดยนิสิต
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการไปออกค่ายยุวอาสา เเล้วประทับใจกับสถานที่
จึงออกแบบท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปัน ความสุข พร้อมทั้งเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปพร้อมกัน
Dr.Yeo-Pyo อธิการบดีมหาวิทยาลัย Chungbuk National
University (CBNU) พร้อมคณะ 5 ท่าน จากประเทศเกาหลีใต้ เข้า
เยีย่ มเยือนและพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์
ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และคณะผู้บริหารของกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมี
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแวดล้อม
เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งจะได้ขยายผลการ
เจรจาครั้งนี้ไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และ/หรือ นิสิต
ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านวิชาการในด้าน
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการบริหารงานมหาวิทยาลัยของทั้ง
สองฝ่าย ในโอกาสนี้อธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัย จึงได้ลงนามความร่วม
มือ Memorandum of Understanding - MOU ร่วมกัน เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2559 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร 3 )
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มีนาคม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ พาสมาชิกไปเที่ยวไร่จิม ทอมป์สัน ปักธงชัย ตามค�ำ
เรียกร้องของสมาชิก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (28 คน) และวันที่ 4
มกราคม 2559 (30 คน) และถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ แต่งตั้งคณาจารย์ มศว ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด
หนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 โดยมี รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา เป็น
กรรมการในคณะกรรมการด�ำเนินงาน และเป็นประธานกลุ่มหนังสือ
ส�ำหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี ประเภทบันเทิงคดีและสารคดี ซึ่งมีกรรมการ
ในกลุ่ม ดังนี้ 1) ผศ. เกษร เจริญรักษ์ 2) รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 3)
อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์ กลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี
ประเภทสารคดี มี ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์ เป็นกรรมการ และกลุ่ม
หนังสือรวมเรื่องสั้นมี 1) ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล 2) อ. ดร. พรธาดา
สุวัชนวนิช เป็นกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2559 ประธานฯ เชิญชวนบริจาคชุดนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านคลอง 1
อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึง่ เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กมีจำ� นวนนักเรียน
48 คน โรงเรียนอยู่ในโครงการใช้สื่อ 60 พรรษาที่ อ. ดร. สมปรารถนา
6
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วงศ์บุญหนัก และ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ ติดตามการใช้สื่อฯ พบว่า
นักเรียนใส่ชุดนักเรียนที่ปักชื่อโรงเรียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเสื้อที่ได้รับมาจาก
การบริจาค ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนนักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่า
ตายาย จากการติดตามการใช้สื่อ 60 พรรษา พบว่าผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
และคุณครูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนการสอนตลอดเวลา 4 ภาค
เรียนทีไ่ ปติดตามการใช้สอื่ ฯ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 จึงเห็น
ควรให้การสนับสนุน ซื้อชุดนักเรียน พร้อมปักชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียนให้
กับนักเรียนทุกคน จ�ำนวน 48 ชุดๆ ละ 400 บาท ได้รับเงินบริจาคทั้ง
สิน 45,400 บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้โอนเงินจ�ำนวนดัง
กล่าวให้โรงเรียนแล้ว และโรงเรียนได้ดำ� เนินการแจกชุดนักเรียนใหม่ให้แก่
นักเรียนทุกคนเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินทีเ่ หลือทางโรงเรียนจัดหาเครือ่ งพิมพ์
เอกสารใหม่ และวัสดุเพื่อการเรียนการสอนตามความจ�ำเป็น ผู้อ�ำนวย
การโรงเรียน (นางสาวสวรรค์ สมสาย) ฝากขอบคุณทุกท่าน และขอ
อนุโมทนาในกุศลจิตมา ณ โอกาสนี้ (โรงเรียนจะออกใบอนุโมทนา
บัตรให้ตามรายชื่อผู้บริจาคที่ได้แนบไป เพื่อการลดหย่อนภาษี)
ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 การบรรยายของคณะแพทย์
ด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เรื่อง ปวดข้อไหล่-ข้อเข่า ณ หอดนตรี
และการแสดงอโศกมนตรี (หอประชุมเล็ก) ขั้น 4 อาคารนวัตกรรม :
ศ.สาโรช บัวศรี (ดูก�ำหนดการหน้า 32)
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญประจ�ำปี
ณ ห้องแปดเหลี่ยมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
http://seniorclub.swu.ac.th

7

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2559

09.00-09.45 น. ประธานชมรมฯสรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2558
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยาย สูงวัยใจสุข โดย นายแพทย์อนึ่ง
โพธิสิทธิ์
12.00-14.00 น. รับประทานอาหารและร้องเพลง ร่วมกัน
ผศ.อุไร บัวทอง ฝากขอบคุณผูท้ รี่ ว่ มท�ำบุญในงานบ�ำเพ็ญกุศลศพ
ศ.ดร.สมพร บัวทอง และยังมีเงินจากส่วนที่เหลืออยู่เป็นเงิน 203,170
บาท ซึง่ ทางครอบครัวขอเชิญชวนทุกท่านได้รว่ มอนุโมทนาบุญให้ ศ.ดร.สมพร
บัวทอง อีกครั้ง โดยได้จัดสรรด้วยการบริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อ
ซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นเงิน จ�ำนวน 100,000 บาท ให้กองทุน ศ.ดร.สม
พร บัวทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
กองทุน ศ.ดร.สมพร บัวทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำนวนเงิน
50,000 บาท และให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว จ�ำนวนเงิน 3,170 บาท
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจ
สอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏ
รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันท
เกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และ
หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

รศ. เชียรศรี วิวิธสิริ							
ผศ. อุไร บัวทอง 							
อ. พิทยาภรณ์ ด�ำรงกุลรัตน์					
รศ. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา				
รศ. สุชา ณ พัทลุง							
รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา				
ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง						
อ. สุภณิดา สุวณิชย์							
อ. อัธยา ภาดานุพงศ์ 						
อ. ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย						

1,000
3,170
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

		 1. อ. พิทยาภรณ์ ด�ำรงกุลรัตน์
		 2. อ. เพลินจันทร์ จันทะบุตร
		 3. อ. ทวีป เกตุทับทิม

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

1. รศ. ดร. สกล พงศกร			 2. คุณศรียา สุดสาย
3. อ. ทรงศรี เฮงสุนทร			 4. อ. ประยูร สะสม
5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์		 6. อ. วรดี สิรพิทูร
7. ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล		 8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช
9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน
11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข			 12. อ. มารศรี ตันติวงศ์
13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ		 14. คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร
15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 16. อ. น�้ำทิพย์ มากชู
17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล		 18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์		 20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร
21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล
23. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์		 24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ		 26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย
คุณศศิน ปิณฑะดิษ			 28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ		
30. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ		 32. อ. ถนัด แก้วเจริญไพศาล
รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่		 34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์
อ. สมบัติ เทศน้อย			 36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช		 38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
ดร. สุวพร เซ็มเฮง			 40. อ. ชมภร กมลสุทธิ
คุณมานิต ศรยุทธเสนี		 42. คุณบรรจง แสงทอง
รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ		 44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ
ศ. ดร. ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์
46. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง
ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์
48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
ผศ. องอาจ จิยะจันทน์		 50. ผศ. วิรัช วิหครัตน์
รศ. ดร. อารี พันธ์มณี		 52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย
รศ. ประณต เค้าฉิม			 54. ผศ. วัลลดา สุขมาก
ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง			 56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ
ผศ.ดร.พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง 58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์
ผศ. ร.ท. ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 60. คุณสังเวียน รอดกร

61. คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ
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พระนิพนธ์ที่ 14
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆ คน พิจารณาให้ทราบหลักกรรม
เนืองๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท พยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดี
เพราะทุกๆ คน สามารถละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดีได้
การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ ก็เพราะยังประมาท มิได้พิจารณาให้รู้
ตระหนักในหลักกรรม และไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อผลของกรรม ไม่เชื่อความที่
สัตว์มีกรรมเป็นของตน ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาท และมีศรัทธา ความเชื่อ
ดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่ว ท�ำกรรมดีได้ตามสมควร
1 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : ในชีวิตของคนเรา

ในชีวิตของคนเรา
ไม่จ�ำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชัดในทุกเรื่อง
เพราะน�้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา คนที่ใสสะอาดเกินไปไร้เพื่อน
ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป
ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป
ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป
ทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เจ็บปวดคือตนเอง
สีด�ำก็คือ สีด�ำ สีขาวก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ
วางอคติและความยึดติดของตนลงเสีย ใจคุณจะกว้างขึ้นมาในทันที

http://seniorclub.swu.ac.th
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มาฆบูชา

วันมาฆบูชา “วันจาตุรงคสันนิบาต” วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับขึ้น 15 ค�่ำ กลางเดือน 3
หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8
สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค�่ำกลางเดือน 4 หรือ
ประมาณเดือนมีนาคม
วันมาฆบูชา ในปฏิทินสุริยคติ
วันมาฆบูชา ปี 2559 ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันมาฆบูชา ปี 2560 ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประวัติวันมาฆบูชาในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจาก
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ�้ำ
สุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
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ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน 3
ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ
ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ
4 ประการ คือ
วันมาฆบูชา ย่อมาจากค�ำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชา
พระในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเป็น “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุม
อันประกอบด้วยองค์ 4 ซึง่ เป็นเหตุการณ์อศั จรรย์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมกันในสมัย
พุทธกาล คือ
1.วันมาฆบูชา เป็นวันที่ พระสงฆ์จ�ำนวน 1,250 รูป ซึ่งจาริกไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ
วัดเวฬุวนั มหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ทีเ่ มืองราชคฤห์ แคว้น
มคธ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3 พระจันทร์เต็ม
ดวง)
2.วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์จ�ำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็น
พระอรหันต์ เป็นผู้ทรงอภิญญา 6 และเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชจาก
พระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
3.พระสงฆ์จำ� นวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้
มีการนัดหมายกันในวันมาฆบูชานี้
4.วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อัน
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ “โอวาทปาติโมกข์”
การถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย
พิ ธี วั น มาฆบู ช านี้ เดิ ม ที เ ดี ย วในประเทศไทยไม่ เ คยท� ำ มาก่ อ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัย
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่ได้นิยมกันว่า วันมาฆะบูรณมี
พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของ
พระพุทธเจ้า 1,250 รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 ประการ เรียกว่า
จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ในทีป่ ระชุม
สงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นัก
ปราชญ์ จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์สาวก 1,250 รูปนั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส การประกอบ
พิธีมาฆะบูชา ได้เริ่มในพระบรมมหาราชวังก่อน ในสมัยรัชกาลที่ 4 มี
พิธีการพระราชกุศลในเวลาเช้า พระสงฆ์ วัดบวรนิเวศวิหารและ วัดราช
ประดิษฐ์ 30 รูป ฉันในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลาค�่ำ
เสด็จออกทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งมนัสการแล้ว พระสงฆ์สวดท�ำวัตรเย็นเสร็จ
แล้ว สวดมนต์ต่อไป มีสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ด้วย สวดมนต์จบทรง
จุดเทียนรายตามราวรอบพระอุโบสถ 1,250 เล่ม มีการประโคมอีกครั้ง
หนึ่งแล้วจึงมีการเทศนา โอวาทปาติโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษา
บาลีและ ภาษาไทย เครื่องกัณฑ์ มีจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ต�ำลึง และ
ขนมต่าง ๆ เทศนาจบพระสงฆ์ซึ่งสวดมนต์ 30 รูป สวดรับการประกอบ
พระราชกุศลเกี่ยวกับ วันมาฆบูชา ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง
ทุกปีมิได้ขาด สมัยต่อมามีการเว้นบ้าง เช่น รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกเองบ้าง มิได้เสด็จออกเองบ้าง
เพราะมักเป็นเวลาที่ประสบกับเวลาเสด็จประพาสหัวเมืองบ่อย ๆ หากถูก
คราวเสด็จไปประพาสบางปะอินหรือพระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระ
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ปฐมเจดีย์ พระแท่นดงรัง ก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชา ในสถานที่นั้น ๆ
ขึ้นอีก ส่วนหนึ่งต่างหากจากในพระบรมมหาราชวังเดิมที่มีการประกอบ
พิธีในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาก็ขยายออกไปให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามอย่างเป็นระบบสืบมาจนปัจจุบัน มีการบูชา ด้วยการเวียนเทียน และ
บ�ำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ส่วนก�ำหนดวันประกอบพิธีมาฆบูชานั้น ปกติตรงกับ
วันเพ็ญ เดือน 3 หากปีใด เป็นอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนจะเลื่อน
ไปตรงกับวันเพ็ญเดือน 4
หลักธรรมที่ควรน�ำไปปฏิบัติ
หลักธรรมที่ควรน�ำไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลัก
ค�ำสอนค�ำส�ำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในชีวติ เป็นไปเพือ่ ความหลุดพ้น หรือค�ำสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธ
ศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์
1,250 รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุ วนาราม ในวัน
เพ็ญเดือน 3 ทีเ่ ราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา 20
พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา) คาถา
โอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)
		 “สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ”
แปล : การไม่ท�ำความชั่วทั้งปวง, การบ�ำเพ็ญแต่ความดี, การท�ำจิต
ของตนให้ผอ่ งใส นีเ้ ป็นค�ำสอนของ พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ขันติ คือความอด
กลัน้ เป็นตบะอย่างยิง่ , พระพุทธเจ้าทัง้ หลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม
ผู้ท�ำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็น
สมณะ การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำ� ร้าย ความส�ำรวมในปาฏิโมกข์ ความ
เป็นผูร้ จู้ กั ประมาณในอาหาร ทีน่ งั่ นอนอันสงัด ความเพียรในอธิจติ นีเ้ ป็น
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจ�ำกันได้มาก
ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ท�ำชั่ว ท�ำแต่ความดี ท�ำจิตใจให้ผ่องใส
หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6 ดังนี้
หลักการ 3
1. การไม่ท�ำบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ท�ำบาป
ทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ อัน
เป็น ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความชั่วทางกาย ได้แก่ การ
ฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกาม ความชั่วทางวาจา ได้แก่
การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ ความชั่วทางใจ ได้แก่ การ
อยากได้สมบัตขิ องผูอ้ นื่ การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากท�ำนองคลอง
ธรรม
2. การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การท�ำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่
กุศลกรรมบถ 10 เป็นแบบของการท�ำฝ่ายดีมี 10 อย่าง อันเป็นความดีทาง
กาย ทางวาจาและทางใจ ความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆา่ สัตว์ ไม่ทำ� ร้าย
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เบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขา
ไม่ได้ให้ มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดใน
กาม
การท�ำความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูด
ค�ำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่ค�ำจริง พูดค�ำอ่อนหวาน พูดค�ำให้เกิด
ความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ
การท�ำความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิด
เสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปรารถนาดีและมี
ความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามท�ำนองคลองธรรม เช่น เห็น
ว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
3. การท�ำจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การท�ำจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจาก
นิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี 5 ประการ ได้แก่
		 3.1 ความพอใจในกาม (กามฉันทะ)
		 3.2 ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท)
		 3.3 ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ)
		 3.4 ความฟุ้งซ่าน ร�ำคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ
		 3.5 ความลังเลสงสัย (วิกจิ ฉา) เช่น สงสัยในการท�ำความดีความ
ชัว่ ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธกี ารท�ำจิตให้ปฏิบตั สิ มถะผ่องใส ทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้
จากการละบาปทั้งปวง ด้วยการถือศืลและบ�ำเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วย
การ และวิปัสสนา จนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง
อุดมการณ์ 4
1. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ท�ำบาปทั้งทางกาย วาจา
ใจ
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2. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการท�ำร้าย รบกวน
หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนา เกิดขึ้นได้จาการด�ำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8
วิธีการ 6
1. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร
2. ไม่ท�ำร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3. ส�ำรวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา
กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม
4. รูจ้ กั ประมาณ ได้แก่ รูจ้ กั ความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการ
ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
5. อยูใ่ นสถานทีท่ สี่ งัด ได้แก่ อยูใ่ นสถานทีส่ งบมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ หมาะ
สม
6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝกึ หัดช�ำระจิตให้สงบมีสขุ ภาพคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ดี
วั ด ราชาธิ ว าสวิ ห าร https://www.facebook.com/WadRaChathiWaSWihar/
posts/496862917089769
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นิทานจีน
กาลครั้งหนึ่ง มีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวัน เขาอยากจะมีชีวิต
เหมือนคนปกติ เพราะฉะนัน้ เขาจึงมักจะขอทานเสบียงกรังและตุนไว้ แต่
ว่าเขากักตุนเสบียงมาหลายปี ยุง้ ฉางของเขาก็มเี พียงข้าวสารนิดหน่อย เขา
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมเป็นเช่นนั้น เขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุ
คืนวันหนึ่ง เขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่เสบียง ในที่สุด
เขาเห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินเสบียงของเขา เขาโกรธมาก ตะโกนไปที่
เจ้าหนูว่า “บ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะ แกท�ำไมไม่ไปกินท�ำไมเจาะจง
มากินอาหารข้าที่กักตุนมาด้วยความล�ำบาก” เจ้าหนูพูดขึ้นว่า “ชะตาของ
เจ้ามีข้าวสารได้แค่8ส่วน เดินให้ทั่วหล้า ก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถัง”
ขอทานถามเจ้าหนู “ท�ำไมเป็นเช่นนั้น” เจ้าหนูตอบว่า “ข้าก็ไม่รู้ เจ้าไป
ถามพระพุทธองค์สิ”
ขอทานจึงตัดสินใจ เดินทางไปทางทิศตะวันตกเพือ่ ถามพระพุทธองค์
ว่าเหตุผลอันใดถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้
เจ้าขอทานก็ออกเดินทาง เขาขอทานระหว่างทาง เดินทางไปไกลมาก
วันหนึง่ เขาเดินจนฟ้ามืดถึงจะพบบ้านคนหลังหนึง่ รีบไปเคาะประตู มีพอ่
บ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไร เขาบอกขอข้าวกินหน่อย พอดีเศรษฐี
เจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้า เลยถามขอทานว่า มืดอย่างนี้แล้วท�ำไมยังเดิน
ทางอยู่อีก ขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟัง
บอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ เศรษฐีได้ยนิ ดังนัน้ รีบเชิญ
ขอทานเข้าไปนั่งในบ้าน ให้เสบียงกรังและเงินกับเขาจ�ำนวนหนึ่ง ขอทาน
ถามว่าท�ำไมท�ำเช่นนัน้ เศรษฐีจงึ เล่าเหตุผลให้ฟงั ว่า ลูกสาวข้าอายุ16 ปีแล้ว
http://seniorclub.swu.ac.th
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ยังพูดไม่ได้ ขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วย
เศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามทีท่ ำ� ให้ลกู สาวพูดได้ เขาก็จะให้ลกู สาว
แต่งงานกับคนนั้น ขอทานได้ฟังเช่นนั้น คิดว่าไหนๆ ก็จะไปหาพระพุทธ
องค์อยูแ่ ล้ว เราก็ถอื โอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ ขอทานจึงรับปากจะถามให้
ขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่า เดินถึงเขาลูกหนึง่ เห็น
วัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ ก็เลยเข้าไปขอน�้ำดื่ม เห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าดีบุก
ท่าทางแก่มาก แต่ดูกระฉับกระเฉง พระชราให้น�้ำเขาดื่มและบอกให้เขา
พักผ่อนสักครู่ แล้วถามเขาว่าจะไปไหน ขอทานบอกจุดหมายทีจ่ ะไป พระ
ชรารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่า ขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธองค์ให้
หน่อย ข้าเข้าฌานฝึกฝนมา 500 กว่าปีแล้ว ตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์
แล้ว ท�ำไมยังบินขึ้นไปไม่ได้ ขอทานก็เลยรับปากพระชรา
เดินไปข้างหน้า ผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึง ขอทานมาถึงริม
แม่น�้ำสายหนึ่ง ในแม่น�้ำไม่มีเรือสักล�ำ ขอทานร้อนรนใจ จะท�ำอย่างไรดี
จะข้ามไปยังไง ขอทานร้องไห้และพูดว่า หรือว่าชีวิตข้าจะต้องล�ำบากเช่น
นี้หรือ ทันใดนั้น เต่ายักษ์แก่ตวั หนึ่งโผล่ขนึ้ เหนือน�้ำ เต่าแก่พูดภาษาคนได้
ถามขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ท�ำไม ขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เต่าแก่พูด
กับเขาว่า ข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมา 1000 ปีแล้ว ตามหลักน่าจะกลาย
เป็นมังกรบินไปแล้ว ท�ำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ๆ ตัวหนึ่ง ถ้าเจ้าไปพบพระ
พุทธองค์ชว่ ยถามให้ขา้ ด้วย ข้าจะให้เจ้าขีข่ า้ มแม่นำ�้ ไปฝัง่ ตรงข้าม ขอทาน
รับปากด้วยความดีใจ
ขอทานเดินไปจ�ำไม่ได้ว่าอีกกี่วัน แต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอ คิดใน
ใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะ แดนสุขาวดีน่าจะถึงแล้ว ขอทานเสียใจมาก
เลยผลอยหลับไปแบบงุนงง
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ทันใดนั้นพระพุทธองค์ปรากฏองค์ขึ้น ขอทานดีใจมาก พระพุทธ
องค์ถามขอทานว่า เจ้ามาไกลขนาดนี้ น่าจะมีค�ำถามอะไรที่ส�ำคัญมากใช่
ไหม ใช่เจ้าค่ะ ข้าน้อยจะถามค�ำถามหลายค�ำถาม หวังว่าท่านจะอธิบาย
ให้ข้าน้อยเข้าใจได้ พระพุทธองค์ตอบว่า ได้สิ แต่มเี งื่อนไขหนึ่งนะเจ้าถาม
ได้สูงสุดแค่ 3 ค�ำถามเท่านั้น เพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกิน 3 ค�ำถามมา
ก่อน ขอทานตอบตกลง คิดในใจว่า ข้าจะถามค�ำถามไหนดี ขอทานรู้สึก
ว่าค�ำถามของตนเองช่างไม่มีความส�ำคัญเลย
เต่าแก่เข้าฌานมา1000ปีแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่าย ค�ำถามเขาน่าจะลอง
ถามดู
พระชราปฏิบัติมา500ปี ก็ล�ำบากมาก ค�ำถามเขาก็น่าจะถามดู
ลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนัก พูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้ยังไง
ค�ำถามของเขาก็น่าจะถามดู และแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถาม
ค�ำถามที่1
พระพุทธองค์ตอบเขาว่า เต่าแก่ไม่ยอมสละกระดองของมัน ก็เลยไม่
สามารถกลายเป็นมังกรได้ ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตรีอยู่ 24 เม็ด ถ้า
มันยอมสละกระดอง มันก็จะกลายเป็นมังกรได้
ค�ำถามที2่ ท่านตอบว่า พระชราถือไม้เท้าวิเศษทัง้ วัน ในใจพะวงแต่
ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษ ใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้น 1 ที บนพื้นก็จะกลายเป็น
ธารน�้ำใส ถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้าทิ้ง เขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้ว
ขอทานดีใจมาก จึงถามค�ำถามที่ 3 ท่านตอบว่า ถ้าเด็กสาวได้พบ
คนที่เธอรัก เธอก็จะพูดได้เอง และทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็หายไป
ขอทานรูส้ กึ ว่า ปัญหาของตัวเองไม่มอี ะไรส�ำคัญ กลับไปขอทานตาม
เดิมดีกว่า แล้วจึงรีบเดินทางกลับ ขอทานกลับมาถึงริมแม่นำ�้ เต่าแก่คำ� นวน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้ว จึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไง ขอทาน
พูดว่า เจ้าพาข้าข้ามแม่นำ�้ ไปก่อน ข้าจะเล่าให้ฟงั เต่าพาขอทานข้ามแม่นำ�้
ไป ขอทานเล่าสาเหตุให้ฟงั เต่าฟังแล้วเข้าใจทันที จึงถอดกระดองออกยก
ให้ขอทานและพูดว่า ในนีม้ ไี ข่มกุ ราตรี 24 เม็ด เป็นของทีห่ าค่ามิได้ ส�ำหรับ
ข้าไม่มีประโยชน์แล้ว ข้าขอยกให้เจ้า เต่าแก่จึงกลายเป็นมังกร บินหายไป
ขอทานเอาไข่มุกราตรี 24 เม็ด รีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบกับ
พระชรา พระชรารีบถามว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไร ขอทานเล่า
สาเหตุให้ฟงั พระชราได้ฟงั ดีใจมาก จึงมอบไม้เท้าวิเศษให้แก่ขอทาน พระ
ชราจึงขี่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไป
ขอทานเดินทางมาถึงหน้าบ้านเศรษฐี ทันใดนั้น มีหญิงสาววิ่งออก
มาและตะโกนเสียงดังว่า คนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้ว เศรษฐี
ก็วิ่งออกมา เขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวเขาพูดได้ ขอทานถ่ายทอดค�ำตรัส
พระพุทธองค์ เศรษฐีดีใจมาก จึงให้ลูกสาวแต่งงานกับขอทาน
ความรักที่ให้ออกไป ความรักก็จะย้อนกลับคืนมา
ความสุขที่ให้ออกไป ความสุขก็จะย้อนกลับคืนมา
คิดเผื่อคนอื่น ย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณ
นี่คือเหตุและผล นี่คือกฏเกณฑ์
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อาหารต้านมะเร็ง
ผศ. โสภัณ วีรชัย

2

ดร. ออซ กล่าวว่าในร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวทุกคน มะเร็ง
เกิดขึ้นได้อย่างไร เลือดเป็นสายพานแห่งชีวิต เลือดน�ำสารอาหารและ
อ๊อกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย และเกิดการหล่อเลี้ยงของหลอด
เลือดที่เรียกว่า “กระบวนการ แอนจิโอเจเนซิส (ANGIOGENESIS) เป็น
กระบวนการกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและ
สมานบาดแผล กลไกนีส้ ลับซับซ้อนและต้องสมดุล แต่เซลล์มะเร็งในตัวเรา
ท�ำลายความสมดุลนี้ โดยปล่อยสารเคมีออกมากระตุน้ การสร้างหลอดเลือด
มากเกินไป แทนทีห่ ลอดเลือดจะไปเลีย้ งเฉพาะเซลล์ดี แต่กลับไปเลีย้ งเซลล์
มะเร็งด้วย ยิ่งได้รับเลือดมากเซลล์เนื้อร้ายนี้ก็จะยิ่งแบ่งตัวเร็วและเจริญ
เติบโตได้เร็วขึ้น นี่คือกระบวนการของเซลล์มะเร็งท�ำลายร่างกายทีละนิด
จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย เซลล์จิ๋ว (มะเร็ง) จะโต 6 หมื่นเท่าภายใน 2
สัปดาห์ เราเท่านัน้ ทีจ่ ะยับยัง้ มันได้เหมือนกับเมล็ดพืชในกระถางทีม่ เี ฉพาะ
ดินและปุ๋ย ถ้าเราไม่รดน�้ำมันก็โตไม่ได้
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นผู้หญิงอายุ 40-50 ปี จ�ำนวน 40 %
ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็ง แต่มีเชื้อมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้ตัว เป็นผู้ชาย 50-60
ปี 50 % มีมะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่รู้ตัว ถ้าพวกเราอายุ 70 ปีขึ้นไป จะ
มีมะเร็งต่อมไทรอยด์เกือบ 100 % แต่พวกเราก็อยู่กับมันได้โดยการยับยั้ง
มัน
2 ข้าราชการบำ�นาญ คณะศึกษาศาสตร์ มศว นำ�เสนอเรื่องนี้โดยย่อและเก็บ
ความบางตอนจากบทโทรทัศน์ของ THAI PBS. ช่อง 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน
2558 เวลา 14:30 น. ในรายการ ดร. ออซ โชว์ (THE DR. OZ SHOW)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ดร. ออซ กล่าวอีกว่ามีผู้ค้นพบวิธีป้องกันมะเร็ง คือ Dr. William
Lee เป็นทั้งหมอรักษาและนักวิจัยโรคมะเร็ง ดร. ลี กล่าวว่าเขารักษาโรค
มะเร็ง แต่ญาติเขาสองคนต้องเสียชีวติ จากมะเร็ง เขารูส้ กึ เสียใจมากทีช่ ว่ ย
ไม่ได้ นี่คือสาเหตุที่ท�ำให้เขาต้องมาศึกษาเรื่องมะเร็งอย่างจริงจัง
ดร. ลี กล่าวว่าได้คน้ พบวิธสี ร้างหลอดเลือดใหม่ซงึ่ ท�ำให้เซลล์มะเร็ง
ฝ่อ โดยการกินอาหารตามธรรมชาติ อาหาราที่เรากินทุกวันควรเป็นยาได้
เช่น มะเขือเทศปรุงสุก กินอาทิตย์ละ 2-3 ลูก ก็จะป้องกันมะเร็งต่อมลูก
หมากได้ การป้องกันโรคช่วยคนได้มากกว่าการรักษา จึงขึ้นอยู่กับตัวเรา
ว่าจะเลือกกินอย่างไร เราทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัว และร่างกายก็มีวิธี
ก�ำจัดเซลล์มะเร็งจิ๋วพวกนี้ โดยกินอาหารตามธรรมชาติ อาหารกว่า 100
ชนิดสามารถยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้ มีคนเป็นล้านร่วมโครงการ
วิจัย ได้ผลว่ามีอาหาร 5 อย่างที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีคือ (5 Foods to
Starve Cancer) มีดังนี้
1. ผักฉ่อย (BOK CHOY) หรือกวางตุ้งฮ่องเต้ เป็นผักจีน สามารถ
ต้านมะเร็ง คือ สารแรตตินิน กินสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละครึ่งถ้วย ดร. ออซ
กล่าวเสริมว่า ช่วยต้านมะเร็งเต้านมด้วย
2. มะเขือเทศปรุงสุก (TOMATOES) มะเขือเทศทัง้ ดิบและสุกมีธาตุ
ไลโปตีน เพิ่มเป็น 2 เท่า ไลโปตีนยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้ ถ้าให้
ดีควรตุ๋นมะเขือเทศในน�้ำมันมะกอกครึ่งชั่วโมง ร่างกายจะดูดซึมได้ดี ควร
กินสัปดาห์ละ 2-3 ถ้วย
3. ปลาลิ้นหมา (FLOUNDER) เป็นปลาเนื้อขาวอุดมด้วยโอเมก้า
3 ที่ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้ กินสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งๆละ 170
กรัม ซึ่งมีขนาด เท่ากับฝ่ามือ
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4. สตรอว์เบอรี่ (STRAWBERRIES) อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
ซึ่งเป็นตัวการไปยับยั้งการสร้างหลอดเลือดไม่ให้ไปเลี้ยงหลอดเลือดใหม่
(มะเร็ง) กินครั้งละ 1 ถ้วยตวง (กินได้ทุกวันจะดี)
5. อาร์ติโช๊ค (ARTICHOKES) ใจหรือส่วนในของดอกอาร์ติโช๊ค
มีคุณสมบัติต้านมะเร็งได้อย่างดี เป็นดอกไม้ที่เราใช้ใจดอกข้างในมาปรุง
เป็นอาหาร มีสารยับยั้งหลอดเลือดอย่างน้อย 3 ชนิด บางชนิดเหมือนมี
ในน�้ำนม กินวันละ ถ้วย หรือ 1 ดอกหั่น 4 กินทุกวัน
ดร. ออซ ถามสรุปกับ ดร. ลี ว่ามั่นใจในอาหารเหล่านี้แค่ไหน ดร.
ลี ตอบว่า เขามั่นใจเต็มเปี่ยมในคุณค่าอาหารเหล่านี้ ความตอนหนึ่งของ
รายการนีเ้ มือ่ วันเสาร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 ดร. ออซ ได้พดู ว่า สาหร่าย
และเต้าหู้ สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้เป็นอย่างดี
ต่อไปนี้ เป็นเรื่องของผู้เขียน เพราะเคยเขียนหนังสือเรื่อง “อาหาร
รักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือ” เมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว จึงมีความรู้เล็กน้อย
เกี่ยวกับเรื่องอาหารและมะเร็งบ้าง
ผักฉ่อย หรือกวางตุ้งฮ่องเต้ มีรูปร่างลักษณะคล้ายผักกวางตุ้ง แต่
ต้นเล็กกว่า ก้านจะมีสีเขียวอ่อน ต้นสูงประมาณ 1 คืบ กินดิบรสจะขม
กว่าผักกาดหอม หรือผักสลัดบ้างเล็กน้อย ชื่อภาษาไทยมีหลากหลาย เช่น
จักรพรรดิน้อย ฮ่องเต้น้อย กวางตุ้งไต้หวัน และผักไต้หวัน เป็นต้น แล้ว
แต่ผู้ผลิตจ�ำหน่าย จะตั้งชื่อ
มะเขือเทศปรุงสุก ผูเ้ ขียนกินมานานหลายปีแล้ว วิธปี รุงสุกแบบง่ายๆ
ก็คือเอามะเขือเทศผ่า 4 เข้าไมโครเวฟ 3 นาที หรือกินย�ำปลากระป๋อง
ก็จะได้น�้ำมะเขือเทศสุกด้วย
ปลาลิน้ หมา ถ้าซือ้ ทีห่ า้ งให้เขานึง่ ใช้เต้าเจีย้ วเป็นน�ำ้ จิม้ จะอร่อยมาก
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพื่อใช้ค�ำสุภาพ ผู้เขียนจะพูดว่า ขอซื้อปลาลิ้นสุนัข ผู้ขายจะมองหน้าแล้ว
อมยิ้ม แต่บางคนก็เขม่นเอา
สตรอว์เบอรี่ หน้าหนาวจะราคาถูก เพราะมาจากทางเหนือ ถ้าเป็น
ของนอกจะแพงมาก แต่ถา้ เป็นมะเร็งก็ตอ้ งกิน ขนาดถ้วยตวง ปริมาตรจะ
พอๆ กับกระป๋องนม
อาร์ตโิ ช๊ค เป็นดอกไม้สเี ขียวคล้ายดอกบัว ขนาดพอๆ กับก�ำปัน้ ผูช้ าย
หนักประมาณ 2 ขีด มีกลีบเหมือนฟันปลาสลับกันเป็นชั้นๆ เอากลีบด้าน
นอกที่แข็งออก จนถึงกลีบภายในที่อ่อน รูปเหมือนดอกบัวตูม แล้วผ่ากิน
จะมีรสหวานนิดๆ ดอกละ 100 กว่าบาท ในสหรัฐอเมริกา 1 เหรียญ
เนื่องจากเซลล์ในร่างกายเรามีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา บางคนจึง
เชื่อว่ามะเร็งเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ในบางครั้ง อนุมูลอิสระ
(Free Radical) ก็จะเข้าแทรกทันที ก่อให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้น นานเข้านับ
สิบๆ ปี เซลล์นี้จะโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นก้อนมะเร็ง ขณะเดียวกัน ถ้ามีสาร
ต้านอนุมลู อิสระ (Anti Oxidant) อยูด่ ว้ ย สารต้านอนุมลู อิสระจะเข้าแทรก
จุดนั้นก่อน อนุมูลอิสระจึงท�ำให้ไม่เกิดเซลล์ใหม่ที่จะก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง
ได้ ผักสีเขียว มังคุด และขมิ้นชันมีสารต้านอนุมูลอิสระมาก
อนุมูลอิสระ มีอยู่ในอากาศ เช่น จากควันบุหรี่ ท่อไอเสีย ฝุ่นละออง
จากอาหาร เช่น ถั่วขึ้นรา จนมีสารอัลฟาท๊อกซิน อาหารย่าง ปิ้ง หรือ
ทอดจนไหม้ น�้ำมันที่ทอดอาหารบ่อยครั้ง หรือนานเกินไป (Deep Fry)
จนสีออกด�ำ จากน�้ำ เช่น แอลกอฮอล์ ในสุรา เบียร์ หรือไวน์ เป็นต้น
ถ้าถือว่ามะเร็งเป็นเซลล์มีชีวิต ที่ต้องการอาหารไปหล่อเลี้ยง คือ
โปรตีน ไขมัน ความเค็ม และหวาน ในการต่อสู้กับเขา บางคนจึงต้อง
จ�ำกัดอาหารในบางโอกาส เพื่อตัดเสบียงของโรคร้ายนี้ ผู้ที่ใช้อาหารรักษา
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มะเร็งเป็นคนแรก ก็คือ จอร์จ โอซาวะ โดยตั้งค�ำว่าแมคโครไบโอติคส์
(Marcrobiotics) ขึ้น คนที่เผยแพร่ความคิดนี้ก็คือ มิชิโอะ คึชิ (คูชิ) หลัก
การส�ำคัญก็คือ ต้องกินข้าวกล้อง 50-60 % ผัก 25 % ถั่วและสาหร่าย
15 % ห้ามกิน เนื้อ นม ไข่ น�้ำตาล ของหวานจากผลไม้ น�้ำมันชนิดต่างๆ
และ ฯลฯ การกินอาหารแต่ละค�ำต้องเคี้ยวอย่างน้อย 50-100 ครั้งก่อน
กลืน ท�ำให้อิ่มเร็วและดีต่อระบบการย่อย ถือว่าเห็ดหอมคืออาหารชั้นยอด
ในการต่อสู้กับมะเร็ง
ในการต่อสู้กับมะเร็ง เนื่องจากว่าร่างกาย อาหาร และยา ได้ช่วย
กันท�ำลายเซลล์มะเร็ง จึงท�ำให้เกิดมลพิษ หรือของเสียในร่างกายมากกว่า
ปกติ แต่รา่ งกายขับของเสียเหล่านีอ้ อกมาได้ในปริมาณจ�ำกัด จึงต้องมีการ
สวนกาแฟ (Detoxify) เพื่อช่วยขับของเสียเหล่านี้ออกจากร่างกาย ตาม
ทฤษฎีของ ดร. แมกซ์เกอร์สัน (DR. MAX GERSON) ท�ำให้ร่างกาย
รู้สึกสบายขึ้น
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออก
มายืนยันจากผลวิจยั ว่าการกิน แฮม เบคอน หรือไส้กรอกประจ�ำ จะท�ำให้
เป็นมะเร็งได้ แพทย์ไทยก็ออกแถลงว่า ถ้าจะกินอาหารพวกนี้ก็ต้องกิน
ผักมากๆ ขอถามท่านผู้อ่านว่า อาหารต่อไปนี้ควรระวังไหม คือ แหนม
ปลาส้ม ไส้กรอก หม�่ำ (อันใหญ่กว่าไส้กรอก) ปลาร้าดิบ กุนเชียง และ
หมูยอ เต้าหู้เป็นอาหารที่ให้ทั้งโปรตีน และมีสาร Flavonoids สู้กับมะเร็ง
ด้วย
การใช้สมุนไพรบางอย่างช่วยสูม้ ะเร็ง เช่น ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลาย
โจร หญ้าปักกิ่ง และ ฯลฯ ตามที่สังเกต จะได้ผลก็ต่อเมื่อสมุนไพร ได้
สัมผัสกับมะเร็งโดยตรง เช่น มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ปัจจุบันก็มี
http://seniorclub.swu.ac.th
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ยารักษามะเร็งในล�ำไส้แล้วได้ผล 100 % เพราะยาเข้าไปสัมผัสกับมะเร็ง
ได้โดยตรง
ก่อนจบมีคนถามว่า เราจะอยู่เพื่อกิน หรือจะกินเพื่ออยู่ และขอเพิ่ม
สุภาษิตจากนิรนาม ที่ว่าอีก “คือยอดมิตรคือความรู้ ยอดศัตรูคือความเจ็บ
ป่วย” ขอผู้อ่านทุกคนจงปราศจากโรคมะเร็งถ้วนทั่วทุกตัวคน สวัสดี
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ข�ำขัน
ชายคนหนึ่ง ดื่มเหล้าจนเมาได้ที่ก็ขับรถจะกลับบ้าน สักพักใหญ่ ก็
โทรบอกเพื่อนว่า
“. แม่ง รถกูถูกงัดว่ะ แม่งเอาไปหมดเลย พวงมาลัย วิทยุ แอร์
แม้กระทั่ง เบรคมือ มันก็เอาไปจนหมด”
เพื่อนรับโทรศัพท์แล้ว รีบโทรแจ้งต�ำรวจ ให้รีบไปดู. สักพักใหญ่
ต�ำรวจ โทรรายงานว่า
“. เรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีอะไรสูญหาย เพื่อนคุณเข้าไปนั่งที่เบาะ
หลังน่ะครับ” !!!

ภรรยา: ที่รักคะ ไข่ตุ๋นสูตรใหม่ที่น้องคิดขึ้นมาเอง รสชาดเป็นไง
บ้างน่ะ พี่ชิมแล้วยัง?
สามี: อ๋อ ชิมแล้ว รสชาดราวกับนั่งทานบนเรือข้ามฟากศิริราชที่
ลอยล�ำนิ่งอยู่กลางเจ้าพระยาเลยหละ
ภรรยา: มันเป็นยังไงเหรอ ที่ว่าลอยกลางเจ้าพระยาน่ะ
สามี: ก็ “มันไม่เข้าท่า” ไง

http://seniorclub.swu.ac.th
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