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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. 086-077-4077
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
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อาเศียรวาท
				พระชนมพรรษาห้ารอบ		 สถาพร
			พระเกียรติเกริกก�ำจร			 ทั่วหล้า
			ไทยเทิดพระมิ่งขวัญ			 ดุจเทพ เสด็จเอย
			ถวายพระพรทั่วหน้า			 แซ่ซ้องทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.วิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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วันสงกรานต์
สักวาวันสงกรานต์ปีห้าเก้าน้าวน�ำชัก ใจประจักษ์สิ่งดีงามตามวิถี
ของชีวิตจิตเรืองรามความพอดี
สู่ครอบครัวไทยมีสุขทั่วทุกชน
ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อีกสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายประทานผล
แด่ครอบครัวสมาชิกชมรมฯทั่วทุกคน   พึงได้ยลสบอายุ วรรณะ สุขะ พละเอย
ผศ.สุพิน ทองธานี ประพันธ์
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411 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1

วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นวันครบ 411 ปี วันสิ้นพระชนม์ ของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทกลอนต่อไปนี้น�ำมาจากแผ่นศิลาจารึก
หินอ่อนที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วังจันทร์ และที่พระเจดีย์หลัง
พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กับอีกแห่งหนึ่งที่หน้า
ของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ค่ายโสณ
บัณฑิตย์ อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเห็นว่าเป็นการดีที่จะท�ำให้
ผู้คนในชาติได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ บทกลอนที่ว่า
มีดังนี้
1 ที่มา : สกุลไทยรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3159
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แด่...ลูกหลานเหลนโหลนไทย
อันอังคารสังขารของกูนี้
บัดนี้ผ่านสี่ร้อยปีหามีไม่
ถึงกายกูตัวกูจะจากไป
วิญญาณไซร้ยังอยู่คู่แผ่นดิน
ก็แผ่นดินผืนนี้หรือมิใช่
ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลาน
บัดนี้เหลนโหลนอยู่สุขมานาน
ถึงปราศปราณยังอยู่คู่พวกมึง
กูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระ
น�ำคนไทยสู่ชัยชนะมิรู้สิ้น
ถึงตัวตายรักษ์ไว้ซึ่งแผ่นดิน
ปณิธานมิเลือนสิ้นถึงสิ้นปราณ
แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ แม้นมันผู้ใดคิดมุ่งร้ายต้องตายสิ้น
เหตุเพราะกูผู้ต่อสู้กู้แผ่นดิน
ยังดูแลตราบสิ้นชั่วกาลนาน
กรุงศรีฯเคยคลุกคลีด้วยสีเลือด แผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหล
แต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทย ถึงไม่มีใครวิญญาณกูจะสู้เอง
						
....ด้วยจิตคารวะแด่ผู้แต่ง
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“67 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ”
ยี่สิบแปดเมษายนมงคลดิถี
เป็นวัน “ศรีนครินทรวิโรฒ”สถาน
มหาวิทยาลัยเลื่องชื่อวิชาการ
มีรากฐานอันยาวนานน่าจ�ำนรรจ์
จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ที่หมายมุ่งผลิตครูผู้สร้างสรรค์
เริ่มเดิมทีสังกัดกรมสามัญ
ได้เลื่อนชั้นขึ้นเป็น “วิทยาลัย”
ชื่อ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” วิทยาเขตแปดสาขาทุกภาคได้
นักศึกษาพาขบวนร้องร่วมใจ
ยกฐานะวิทยาลัยให้เทียมทัน
ยี่สิบแปดมิถุนาปีหนึ่งเจ็ด
ก็ส�ำเร็จสมตามความใฝ่ฝัน
มีประกาศราชกิจจานุเบกษาพลัน นับเป็นวันยกฐานะวิทยาลัย
เป็น “มหาวิทยาลัย”นามอุโฆษ “ศรีนครินทรวิโรฒ” โปรดตั้งให้
พระราชทานนามมาน่าภูมใิ จ   ความหมายไซร้ “ความเจริญแห่งบ้านเมือง”
ยี่สิบแปดเมษายนชนวันเกิด ก่อก�ำเนิดจากโรงเรียนจนฟูเฟื่อง
เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่รุ่งเรือง
ชื่อลือเลื่องพัฒนาศึกษาไทย
ได้ผลิตบัณฑิตทุกระดับ
ออกไปรับใช้ชาติทุกภาคได้
หกสิบเจ็ดปีแล้วยังก้าวไกล
พัฒนาต่อเนื่องไปอย่างงอกงาม
แตกสาขาวิชาหลายแขนง
ศูนย์รวมแหล่งวิทยาน่าเกรงขาม
น้อมคุณธรรมน�ำความรู้เคียงคู่ตาม ให้สมนาม “ความรุ่งเรืองแห่งนคร”
พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
มศว จัด “งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์
ใกล้กรุง” ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 8-9 เมษายน 2559 ณ บริเวณหอพระ
สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ท�ำบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง สรงน�้ำพระพุทธรูป รดน�้ำขอพรผู้อาวุโส ประกวด
เทพีสงกรานต์นครนายก ประกวดรถบุปผชาติ ประกวดท�ำอาหาร ฯลฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มศว ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ทรัพย์พิทยากร นายธีรธัช สนธิสถาพร
นายศุภกิตต์ ฤทธิศาสตร์ นายภีมวัจน์ ทองปอน นางสาวรุง่ นภา มหัจฉริยพันธุ์
นางสาวพิมพ์มนัส พรมรอด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
Construction Award และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Total
Cost Award. ในการแข่งขันรายการ Asia Steel Bridge Competition
2016 ที่ Tokyo Institute of Technology เมือง Tokyo ประเทศ ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้น
ปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่ 3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิต
ชั้นปีที่ 2 ส�ำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว ที่
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
และน�ำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2559 โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์
และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
6
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอขอบคุณสมาชิก
ทุกท่านที่มีกุศลจิต ได้ช่วยกันหมุนเวียนบริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ทุกเดือน
ท�ำให้ชมรมฯ มีเงินเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ทั้งแก่สมาชิก และได้ท�ำบุญกุศลร่วมกันตลอดทั้งปี ในปี 2558 ชมรมฯ ได้
ร่วมท�ำบุญในกิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,200 บาท (สามหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เงินส่วนที่เหลือได้น�ำฝากเข้าบัญชีของชมรมฯ
สะสมไว้เป็นทุนในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ เพื่อให้มีความต่อ
เนื่อง อย่างยั่งยืนของมวลสมาชิกในวันข้างหน้า ในนามของคณะกรรมการ
บริหาร ชมรมฯ ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในความเอื้ออาทรของสมาชิก
ชมรมฯ ขอขอบคุณในกุศลจิตอันดีงามของท่าน และขอกุศลจิตจาก
การได้ท�ำบุญร่วมกันนี้จงส่งผลให้ท่านประสบความสุขกาย สุขใจ สุขภาพ
แข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยร้ายแรงทั้งปวง
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม
สภา 1 สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสทีไ่ ด้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล” ประเภทวิชาการ/วิจยั เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล เมื่อวันศุกร์ ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณลานเล่นล้อ หน้าอาคารส�ำนักงานอธิการบดี
(อาคาร 9) มศว ตั้งแต่เวลา 07.30-10.30 น.
วันที่ 23-27 กุมภาพันธุ์ 2559 ชมรมฯ พาสมาชิกไป
ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่
5 วัน 4 คืน มีสมาชิกร่วมเดินทาง 38 คน ก่อนการเดินทางมีเรื่องให้
ลุ้นระทึกกับนกแอร์ที่ก�ำลังมีปัญหายกเลิกเที่ยวบิน แต่เที่ยวบิน DD3210
ของคณะเราบินได้ตามปกติ และท่องเที่ยวได้ตามก�ำหนดการ วันแรก ที่ท�ำการไปรษณีย์ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวัน
ตกได้อย่างลงตัว ซึ่งยังใช้ท�ำงานได้จนถึงทุกวันนี้ มีรูปลุงโฮฯที่มีรอยยิ้ม
ของวีรบุรุษอยู่ห้องโถงใหญ่ โบสถ์นอร์เทรอดาม หลังคาสูงที่สร้างในสมัย
ที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส - พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ดูแล้ว
ท�ำให้จิตใจเศร้าหมอง - ท�ำเนียบประธานนาธิบดีที่ดูเรียบง่าย อาศัยฮวง
จุ้ยในการวางแบบแปลนในการสร้าง - ชม The Mist Show การแสดง
ทางวัฒนธรรมที่ใช้ท�ำนองดนตรีดั้งเดิมของเวียดนาม ประกอบกับท่าเต้น
บัลเล่ย์ที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมด้วยท่าเต้นที่สวยงาม และมีไม้เคาะจังหวะ
ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ในความเงียบผู้ชมท�ำไม้ตกเกิดเสียงดังกันเป็นระยะๆ
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ยิ่งระวังไม้ยิ่งหล่น!!! - หลังอาหารเย็นเดินออกก�ำลังกาย
โดยไปดูตลาดเบนถันที่มีของขายมากมายอยู่ใกล้โรงแรมที่พัก วันที่สองออกเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังเมืองดาลัด ทานอาหารกลางวัน แล้วขึ้น
กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ ไปยังวัดตั๊กลาม เข้าไปไหว้พระในโบสถ์ที่สะอาด
สวยงาม ทุกครั้งที่มีคนน�ำเงินไปท�ำบุญในบาตรใหญ่ พระภิกษุที่ยืนอยู่จะ
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เคาะทีบ่ าตรเสียงดังเหมือนระฆัง ฟังดูดี แล้วออกมาหามุมถ่ายรูปดอกไม้ที่
ปลูกไว้กันตามความพอใจ - แวะชม XQ Historical Embroidery Village
ร้านปักไหมที่แสดงไว้ราคาหลายหมื่นบาทถึงล้านบาท ฝีมือสวยใช้ไหมปัก
ได้สวยงาม ในแต่ละมุมมีช่างปักไหมก�ำลังท�ำงานด้วยความตั้งใจ ท�ำให้
คิดถึงเรื่อง มู่หลาน ได้แต่เดินดูและชื่นชมชิ้นงานเท่านั้น - ชมพระราชวัง
ตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม - หลัง
จากนั้นไปเดินถนนคนเดิน โจ้และพงษ์ สั่งเต้าหู้ น�้ำถั่วเหลือง น�้ำถั่วลิสง
พร้อมปาท่องโก๋ตัวยาวเกือบศอก นั่งล้อมวงโต๊ะ เก้าอี้ตัวเตี้ยๆ แบ่งกันชิม
นัง่ เบียดกันสนุกสนานดูกลมกลืนดูราวกับเป็นคนเวียดนาม คืนนีโ้ รงแรมหรู
ในห้องนอนมีสามเตียงนอน ส�ำหรับสองคน ชดเชยกับคืนที่ผ่านมา บาง
ห้องมีเตียงใหญ่เตียงเดียว วันที่สาม - ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูก
ไว้ให้ถ่ายรูปอีกเหมือนกัน ระหว่างที่เดินชมสวนถ่ายรูปแดดออก ฝนตกก็
ไม่รู้จะวิ่งไปหลบฝนที่ไหน ลมพัด แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการหามุมถ่ายรูป
ของ สว ทั้งหลาย - ทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางไปจังหวัดฟานเทียด
ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง พงษ์ (ไกด์เวียดนาม พูดภาษาไทยได้ดีมาก)
เล่าเรื่องสนุกๆ ให้ฟัง หลายเรื่อง ชวนให้เราหัวเราะ เรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วยัง
นึกข�ำ คือ เมื่อพงษ์ พาคณะทัวร์ชาวเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทย วันหนึ่งที่
จะปล่อยให้ลกู ทัวร์ไปเทีย่ วซือ้ ของกันเอง อยูๆ่ ก็มโี ทรศัพท์จากต�ำรวจท่อง
เที่ยวแจ้งว่าลูกทัวร์ของคุณไปอยู่ฉะเชิงเทรา พงษ์ก็งงว่าไปได้อย่างไร ลูก
ทัวร์กลับมาเล่าว่า ออกจากโรงแรมแล้ว ซื้อของแล้วจึงนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้
ถามชื่อโรงแรม และไม่ได้เอานามบัตรของโรงแรมติดตัวกันมาเลย ช่วยกัน
ค้นตามตัวว่ามีอะไรทีพ่ อจะบอกกับแท็กซีไ่ ด้บา้ งว่าพักทีไ่ หน ก็ไปพบสบูใ่ ส่
กล่องเล็กๆ ของโรงแรม จึงให้แท็กซี่ดูว่าจะไปที่นี่ แท็กซี่ดูแล้วก็พยักหน้า
http://seniorclub.swu.ac.th
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ว่าเข้าใจ ปรากฏว่าแท็กซี่พาไปโรงงานท�ำสบู่ที่เขียนไว้ที่กล่อง โรงงาน
อยู่ที่ฉะเชิงเทรา ด้วยเหตุนี้เขาจึงไปฉะเชิงเทรา!!! ยิ่งเข้าใกล้จังหวัดฟาน
เทียดก็จะเห็นเนินทรายเป็นระยะ แสดงว่าก�ำลังเข้าเขตทะเลทราย ทาน
อาหารเย็นทีโ่ รงแรมทีพ่ กั เป็นโรงแรมใหม่ทสี่ วยงาม ทันสมัย สะอาด ห้อง
พักทุกห้องหันหน้าสู่ทะเล เห็นพระอาทิตย์ตกและขึ้นสวยงาม วันที่สี่ เตรียมตัวไปลุยทะเลทรายขาว โจ้เตือนให้แต่งตัวให้ทะมัดทะแมง หมวก
แว่นตา ผ้าคลุมหน้า ซึ่งแต่แรกก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องมีผ้าคลุมหน้า เมื่อ
ไปถึงทะเลทรายขาวต้องนั่งรถจี๊ปคันละ 5 คน ตะลุยทรายขึ้นไปบนเนิน
ทรายขาว สวยงาม และเข้าใจได้ว่าท�ำไมต้องใช้หมวก แว่นกันแดด ผ้า
คลุมหน้า เพราะลมแรงมาก ทรายปลิวเข้าหน้า เข้าตา เข้าปาก เม็ดทราย
เล็กๆ พัดถูกแขน ขา เหมือนถูกขัดด้วยกระดาษทรายเจ็บๆ คันๆ ทิวทัศน์
โดยรอบสวยงาม ท้องฟ้าตัดกับแนวทะเลทราย ออกจากทะเลทรายขาวไป
ทะเลทรายแดง เม็ดทรายเป็นสีแดง ที่นี่มีกิจกรรม คือ เล่น slider พวก
เราแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือพวกไม่ขึ้นไปเล่น slider นั่งทานน�้ำ ขนม ซื้อของ
ทีเ่ อามาขายปลาหมึกแห้งตากแดดตัวโตราคาถูกกว่าทีบ่ า้ นเรามาก อีกกลุม่
หนึง่ ตามโจ้พร้อมลาก slider เดินขึน้ ไปหาเนินทราย ได้ทเี่ หมาะสมแล้ว โจ้
และเจ้าของ slider ทีเ่ ช่าก็จะสอนว่าจะนัง่ อย่างไรเมือ่ slide ลงไปจากเนิน
ทราย ถ้าเห็นรูปถ่ายตอนที่ slider ลงมาคงหัวเราะกันงอหาย สนุกสนาน
กันมาก ตอนลงก็ลื่นลงไปเหมือนเล่นกระดานลื่น แต่ตอนตะกุยทรายขึ้น
มานี่ซิ ร้อนก็ร้อน แต่สนุกไปอีกแบบ - ทานกลางวันแล้ว พงษ์กับโจ้พา
ไปเดินย�่ำน�้ำอุ่นที่ ล�ำธารนางฟ้า (Fairy Stream) เดินไปชื่นชมธรรมชาติ
ที่ร่มรื่น บางส่วนข้าง ๆ เป็นล�ำธารทราย บางส่วนภูมิประเทศคล้ายแพะ
เมืองผีที่บ้านเรา เป็นการเดินออกก�ำลังกายที่เพลิดเพลิน - ทานอาหาร
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เย็นกลับโรงแรม จัดกระเป๋าเดินทาง วันที่ห้า - ทานอาหารเช้าแล้วออก
เดินทางกลับโฮจีมินห์ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ระหว่างทาง พงษ์เล่า
ประวัตศิ าสตร์เวียดนามได้อย่างน่าสนใจมาก - ทานอาหารกลางวัน - ชม
อนุสาวรีย์ประธานาธิบดี โฮจีมินต์ ถ่ายรูปท�ำท่าเลียนแบบลุงโฮฯ - ซื้อ
ของที่ตลาดเบนถัน - ไปครั้งนี้หลงรัก “เฝอ” และกลับสู่ประเทศไทยด้วย
ความสุข และรอยยิ้ม
สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปทั้งหมดสนุกสนานกับการท่องเที่ยวครั้งนี้
ขอบคุณ คุณมนตรี จ้อยสุดใจ (คุณใหม่) ของรุ้งทองทัวร์ที่ตั้งใจจัด
โปรแกรมนีใ้ ห้ชมรมฯ คุณณพศร คงเสมา (โจ้) ทีด่ แู ลพวกเราเป็นอย่าง
ดี ไกด์พงษ์ พูดภาษาไทยฉะฉาน ตั้งใจท�ำงานและประสานงานกับโจ้ได้
อย่างราบรื่น อาหาร โรงแรมดี - ดีมาก โปรดติดตามโปรแกรมต่อไปค่ะ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก
จ�ำนวน 14 คน ไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ
ศาลาสหทัยสมาคม ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอขอบคุณอาจารย์
จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง ทีช่ ว่ ยประสานงานกับส�ำนักพระราชวังท�ำให้ได้รบั ความ
สะดวกในหลายประการ
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ประชุมสามัญประจ�ำปี ณ ห้องแปดเหลีย่ ม
อาคารวิจัยฯต่อเนื่อง มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 74 คน นายแพทย์
อนึ่ง โพธิสิทธิ์ บรรยายเรื่อง สูงวัยใจสุข : การเลือกใช้น�้ำมันเพื่อ
ประกอบอาหาร สมาชิกให้ความสนใจมาก ชมรมฯ ขอขอบคุณ
นายแพทย์อนึ่ง โพธิ์สิทธิ์ และทีมงานมา ณ โอกาสนี้ และได้น�ำ
บทความที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับที่คุณหมอบรรยายมาลงในฉบับนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน 54 คน ไป
กราบคารวะสรีระ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) และ
ร่วมถวายเงินท�ำบุญ เป็นเงิน 22,000 บาท (เงินชมรมฯ 2,000 บาท) ขอ
อนุโมทนาบุญร่วมกัน หลังจากขึน้ ไปกราบบนศาลา ถ่ายรูปร่วมกัน และนัง่
สมาธิชว่ งสัน้ ๆ แล้วกราบลาหลวงพ่อจรัญฯ ขึน้ รถต่อไปยัง วัดสว่างอารมณ์
อ.เมือง อ.ต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี เพื่อดูหนังใหญ่ ทุกคนชื่นชมประทับใจ คณะ
ผู้อนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ที่นับว่าจะหาดูได้ยาก ตัวหนังใหญ่ที่น�ำมา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แสดงและที่ตั้งแสดงไว้มีความสมบูรณ์ งดงาม ละเอียดประณีตด้วยการ
แกะตัวหนัง การใช้สี ผู้แสดงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แสดงด้วยจิตวิญญาณของ
ความรักในการแสดงจากทั้งสีหน้า แววตา อารมณ์ท่าของผู้เล่น รวมทั้ง
นักดนตรีที่ช่วยให้การร้องและการแสดงมีสีสัน ชมรมฯ ได้มอบเงินจ�ำนวน
4,000++ บาท (และสมาชิกผู้ร่วมเดินทางได้ร่วมสมทบอีกจ�ำนวนมาก)
และมอบเงินให้กับนักแสดงและนักดนตรีทั้งหมด 12 คน มีป้ายที่เขียนไว้
ว่า “ศิลปวัฒนธรรมไทย หนังใหญ่คตู่ น้ โพธิ์ น�ำมาโชว์ให้ทา่ นดู และเรียนรู้
เรือ่ งราว” ชมรมฯจึงเป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละชืน่ ชมเรือ่ งราวของหนัง
ใหญ่ และมีความสุขร่วมกัน ถึงเวลาอาหารกลางวันที่ไพบูลย์ภัตตาคาร
อาหารรสชาติถูกปาก หลังอาหาร ตัด cake “Happy Birthday” สมาชิก
ร่วมเดินทางที่เกิดในเดือน มีนาคม ทั้งหมด 5 ท่าน คือ อ.ผกายวรรณ
เจียมเจริญ (ตรงกับวันเกิด 28 มีนาคม อายุ 80 ปี) อ.สมสุข
ธีระพิจิตร รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล คุณดวงใจ หนุนภักดี และคุณ
อิสรี อิสระธ�ำรงค์ กระจายรายได้ซื้อขนมของฝากที่ร้านไพบูลย์แล้ว
วิทยากรท้องถิ่น คุณโกศล ขันติทานย์ มาเล่าเรื่องค่ายบางระจัน ราย
ละเอียดหลายเรือ่ งทีไ่ ม่เคยทราบมาก่อน ท�ำให้ได้เห็นภาพของความฉลาด
ความเสียสละทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายในการต่อสูเ้ พือ่ รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลกู
หลานที่ควรแก่การระลึกเคารพสักการะอย่างยิ่ง เดินมาถึงบ่อน�้ำศักดิ์ศักดิ์
ของหลวงปู่ธรรมโชติ  สว ซื้อน�้ำแล้วหาบเป็นเทพีหาบจากบ่อน�้ำไปเทลง
สระน�้ำศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเอาจริงเอาจัง ถ้ามีเวลาคงหาบน�้ำกันจนเต็มสระ
น�้ำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ธรรมโชติแน่นอน อ�ำลาสิงห์บรุ ีกันเกือบหกโมงเย็น
ถึง มศว เวลา 20.00 น แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความอิ่มใจ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผศ.เกษร เจริญรักษ์ ที่ท�ำแซนวิชอร่อยไป
เป็นอาหารว่าง คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ และคุณสมบัติ จีนะวัฒน์
ที่น�ำงาด�ำไปฝากสมาชิกเกือบทุกทริป ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์ ที่ถ่าย
รูปกิจกรรมนี้อย่างทั่วถึงและตั้งใจ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ คุณ
อุมาพร นาคะวัจนะ คุณจ�ำรูญ เลียบใย คุณกัญญา จันทร์ดี ที่
มีส่วนช่วยให้การเดินทางนี้ราบรื่น และรศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ที่ช่วย
ประสานงานกับนักวิจยั ของจังหวัดสิงห์บรุ ที ำ� ให้ได้รบั ความรู้ ความประทับ
ใจ และความสนุกสนานตลอดการเดินทาง
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ดร.สุรพล วัฒนวิกย์กิจ ได้ไปร่วมค่ายคณิตศาสตร์ที่ประเทศ
สาธารณรัฐอเมริกา และสามารถรับชมวิดิโอได้ทาง https://www.
youtube.com/ โดยค้นหา 1. Kalamazoo Math Camp 2005 2.
Kalamazoo 2005 Valuable Experience 3. Kalamazoo 2005 Making
Friends. วิดีโอสั้น ๆ ยาวไม่เกินห้านาที และยังได้จัดท�ำวิดีโอ โดยเอา
จดหมายที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อปี 2004 เกี่ยว
กับการบริการห้องสมุดให้กับผู้เกษียณได้รับทราบ ซึ่งสามารถค้นหาจาก  
Surapon Thanking SWU Library และ Surapon SWU Library for
Retirees
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในการดูแลสุขภาพ
ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 ทุกวัน
พุธที่ 2 หรือ 4 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. จัดโดยหน่วยพัฒนา
สุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02 256 5416
02 256 5489 ดังก�ำหนดการนี้
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 การออกก�ำลังกายเพื่อการทรงตัว
ของผู้สูงอายุ โดย อ.ส�ำราญ ทาสี
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 อาหารเพื่อสุขภาพ โดย อ.กุลวดี
บุณยทรัพยากร
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2559 สุข...อยู่หนใด โดย นพ ลักญฉน์ศักดิ์
อรรฆยากร
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฝังเข็มใน
ผู้สูงอายุ โดย นพ ธนวัฒน์ ชนวิริยะ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 มดลูกและอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
http://seniorclub.swu.ac.th
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หย่อนในสตรี โดย รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องไต เรื่องตาย โดย พญ.ปวีณา
สุสัณฐิตพงษ์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2559 ภูมิแพ้หรือเป็นไซนัส ท�ำไมคัดจมูก
ทั้งปี โดย ผศ.ดร.นพ.มล.กรเกียรติ สนิทวงศ์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กระดูกบางในผู้สูงอายุ โดย
รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 คลินิกความสุข โดย อ.ธนวัชร์
เกตน์วิมุติ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วม บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทองสว่าง
เนื่องจาก รศ.ทัศนีย์ ทองสว่าง อดีตอาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มศว ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันศุกร์ ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 สวดพระอภิธรรม วันที่ 20- 27 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 18.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชทานเพลิง
ศพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น
16
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ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลิ่มไทย
เนื่องจาก รศ.ปรีชา ลิ่มไทย อดีตอาจารย์สังกัด คณะสังคมศาสตร์
มศว ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สวด วันที่
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. ณ คริสตจักรร่มเย็น ถนน
พัฒนาการ 17 แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ พระราชทานเพลิง
ศพ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ฌาปนสถานคริสจักรเมเธอดิสท์ รังสิต
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ตัณฑุลเวลส์
รศ.ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส์ อดีตอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สวดพระอภิธรรม วันที่
21 , 23-24 , 25-27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัดประยุร
วงศาวาส  พระราชทานเพลิงศพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลิ่มทอง
เนื่ อ งจาก อ.เกยู ร ลิ่ ม ทอง อดี ต อาจารย์ วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา
ประสานมิตร(รุ่นแสนแสบ) ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
สวดพระอภิธรรม วันที่ 16-21 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัด
ธาตุทอง พระราชทานเพลิงศพ เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทิพย์พทิ กั ษ์
เนื่องจาก อ.ธวัช ทิพย์พิทักษ์ อดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ผ่ายมัธยม) ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
สวดพระอภิธรรม วันที่ 24-26 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ
วัดธาตุทอง พระราชทานเพลิงศพ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
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ผู้บริจาคเงินเดือนมีนาคม
1. รศ. อารี  พันธุ์มณี
2. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
3. ผศ. ระวีวรรณ  พันธ์พานิช
4. อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
5. ผศ. ประพัตรา  ศิริสุทธิกุล
6. คุณนิตยา  ตันสุภา
7. ผศ. สุพจน์  ไชยสังข์
8. อ. ละออ  อัมพรพรรดิ์
9. ผศ. พรรณรัตน์  พลอยเลื่อมแสง
10. ผศ. นันทนา  วงษ์อินทร์
11. รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ์
12. รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร
13. ผศ. มาลี  โทณานนท์
14. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
15. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล
16. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน  วัฑฒนาธร
17. รศ. เบ็ญญา  สุทัศน์ ณ อยุธยา
18. คุณอรุณี  สินสันธิเทศ
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณอิสรี  อิสระธ�ำรงค์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนเมษายน
พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ

1. ผศ. วิชิต  โชติกธีรกุล
3. คุณชวนชื่น  กาญจนภี
5. คุณจรินทร์  ยางจิต
7. คุณพรสนอง  แตงไทย
9. คุณวานิช  วาณิชยากรกุล
11. คุณวิไล  มาโนชญ์จิต
13. ผศ. ทรงกลด  อภิมณฑ์รักษา
15. ศ. ดร. ประเสริฐ  วิทยารัฐ
17. อ. อุไร  สังขนันท์
19. คุณติ๋ม  วินิจวงษ์
21. คุณเสถียร  โพธิ์สุวรรณ
23. รศ. สุรภี  อิงคากุล
25. อ. นฤมล  เกตุปมา
27. รศ. นิภา  ศรีไพโรจน์
29. อ. ทัศนีย์  เจตสันติ์

2. รศ. ปราณี  วานิชเจริญธรรม
4. อ. สมบูรณ์  ศิงฆมานนท์
6. คุณไพรัช  ชินะผา
8. รศ. เทเวศร์  พิริยะพฤนท์
10. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
12. อ. สุภาลักษณ์  พงษ์สุธรรม
14. อ. วิวัฒน์  บุรทัต
16. อ. ดารา  ภาคสุชน
18. อ. สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต
20. อ. ดร. กาญจนา  รุ่งตรานนท์
22. ผศ. จันทร์พิมพ์  พละพงศ์
24. ผศ. สนั่น  วีระพงษ์
26. ผศ. ดร. สายสนม  ธรรมพิทักษ์
28. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร
30. ผศ. ศรีนวล  มั่นเปล่ง

http://seniorclub.swu.ac.th
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31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

67.
69.
71.
73.
75.
77.
20

รศ. หทัย  ตันหยง
รศ. สมหวัง  คุรุรัตนะ
ผศ. ธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวช
อ. นวธิตา  อติแพทย์
ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
อ. ปราณีต  เลิศไกร
อ. สมทรง  วิเชียร
ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล
ผศ. วันเพ็ญ  พงษ์ประยูร
ศ. ดร. เสาวนีย์  จักรพิทักษ์
อ. ดร. พัฒนา  ชัชพงศ์
ผศ. เพ็ญณี  ดิสกะประกาย
ผศ. จ�ำรัส  น้อยแสงศรี
อ. อรพินท์  แก้วลาย
คุณพรนิภา  โชติกเสถียร
คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
อ. ชุลีพร  สุภธีระ
ผศ. ประเสริฐ  เชษฐพันธ์

รศ. นฤมล  กาญจนทัต
อ. สมชาย สุริยะศิริบุตร
อ. ทิพมาศ  แก้วซิม
คุณชลีนาถ  สิงหเรศร์
คุณวิจิตร  อักษรชู
ผศ. สุดใจ  พงศ์กล�่ำ

32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.

68.
70.
72.
74.
76.

ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์
คุณชูศรี  บุญยฤทธิ์
ผศ. มาลี  โทณานนท์
ผศ. สุวณิช  พรหมสุทธิรักษ์
อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
อ. ธนพรรณ  สิทธิสุนทร
รศ. พวา  พันธุ์เมฆา
ผศ. ชื่นจิตต์  ศรีรัตน์
ผศ. วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา
ผศ. จิตต์  หมวดสง
ผศ. อุษณา  กาญจนทัต
รศ. ผกา  แสงสุวรรณ
อ. ช�ำนาญ  แสงแก้ว
อ. ดร. สุวรรณา  พันธุรัตน์
ผศ. สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม
รศ. จุฑามาศ  เทพชัยศรี
ผศ. พัชรินทร์  ขวัญชัย  
รศ. คุณหญิงเต็มสิริ  บุณยสิงห์

คุณดวงดาว  พันธิตพงษ์
ผศ. บรรจง  สัพพะเลข
ผศ. รัตนา  เจริญสาธิต
คุณสมศรี  ส่งวัฒนา
รศ. มาลี  โอวกุสุมสิริกุล
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พระนิพนธ์ที่ 16
2
สมเด็จพระญาณสังวร

ความเชื่อกรรม ถ้าเชื่อให้ถูกทาง ก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่างๆ ได้
เป็นอันมาก และส�ำหรับคนเรามีปัญญาสร้างกรรมใหม่ๆ ขึ้นได้ดีๆ มีพระ
ธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติรักษาอยู่ ก็เป็นผู้มีสรณะก�ำจัดทุกข์ภัยต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
คนทุกคน ถ้ารู้ภาวะของตนเองและรับเอาบาปบุญมาถือตามควร
แก่ภาวะ เช่นว่า รับศีล 5 มาเท่านั้น หรือรับศีลข้อใดข้อหนึ่ง เป็นเวลา
สักเท่าใดก็ตาม ก็ถือเพียงนั้นว่า เป็นบุญหรือบาปของตน นอกนั้นไม่ต้อง
ค�ำนึงถึง เพราะมิได้รับมาถือ ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไปคิดถึงบุญบาปใน
เรื่องมากมายที่ตนมิได้รับมาถือไว้
2 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ประโยชน์ของน�้ำมะพร้าวสด
1. ให้รา่ งกายพลังสูงดีกว่ายาชูกำ� ลัง 2. เพิม่ น�ำ้ เลือดเหมือนน�ำ้ เกลือ
3. มีกรดอะมิโนทีใ่ ช้ในการสร้างกล้ามเนือ้ 4. รักษาและซ่อมแซมร่างกาย
หลังบาดเจ็บ 5. ปรับสมดุลยภาพของร่างกาย 6. เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่
ธรรมชาติที่ดีที่สุด 7. ป้องกันโรคหลอดเลือดแข็ง 8. ลดความเสี่ยงจาก
การเป็นโรคหัวใจ 9. มีภูมิต้านทานโรคสูง 10. ป้องกันมะเร็ง 11. ลด
ความดันโลหิต 12. ช่วยให้ระดับน�้ำตาลในเลือดคงที่ 13. ป้องกันโรค
เบาหวาน 14. ท�ำให้ไตท�ำงานดีขึ้น...ป้องกันโรคไต 15. ลดคลอเรส
เตอรอล 16. ช่วยการเจริญเติบโตของร่างกาย 17. เพิ่มน�้ำในคนที่ขาด
น�้ำเรื้อรัง 18. ช่วยระบบอวัยวะเพศมีประสิทธิภาพดีขึ้น 19. เลี่ยงการ
แข็งตัวของเลือด 20. ป้องกันต้อหินและต้อกระจกในตา 21. ช่วยให้การ
ขับถ่ายดีขึ้น...ลดอาการท้องผูก 22. ชะลอความแก่ชรา 23. ขับสารพิษ
โลหะหนักออกจากร่างกาย 24. ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน 25. ท�ำให้ผม
สลวยสวยและยาวเร็ว 26. ลดปัญหาผมร่วง...หัวล้าน 27. ท�ำลายการ
เติบโตของยีสต์ในร่างกาย 28. ช่วยลดความอยากของหวาน 29. ป้องกัน
โรคผิวหนัง 30. สมดุลฮอร์โมนในร่างกาย 31. ชะล้างร่างกายให้สะอาด
32. สลายนิ่วในไต 33. มีธาตุโปตัสเซียม แม็คเนเซียม เหล็ก 34. มี
เอ็มไซน์ชว่ ยย่อยและเผาผลาญอาหาร 35. ท�ำให้กระเพาะปัสสาวะท�ำงาน
ดีขึ้น 36. มีธาตุสังกะสี ซีลีเนียม ไอโอดีน แมงกานิส 37. อุดมด้วย
วิตามิน B รวมและวิตามิน C 38. ช่วยลดไขมัน...ลดน�ำ้ หนัก 39. ฆ่าเชือ้
ไวรัสและเชื้อรา 40. ช่วยทดแทนน�้ำและสารอาหารหลังท้องร่วง
22
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สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต
ปัญญาเป็นทรัพย์ล�้ำ
เป็นสิ่งอันประเสริฐ
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด
รู้จักน�ำตนพ้น

เลอเลิศ
ยิ่งล้น
ชูชื่อ
จากห้องทุกข์กรรม

พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศาสนสุภาษิตค�ำโคลง 11 ธันวาคม 2519

สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษา 3
จากพระราชนิพนธ์ทอี่ ญ
ั เชิญมากล่าวอ้างนี้ จะเห็นได้วา่ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่
มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมจะต้องแสวงหาความรู้หรือการศึกษาทุกรูปแบบ
เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ปัญญา” ที่สามารถน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นต้น
เหตุแห่ง “ทุกข์” ได้ เพราะพระองค์ท่านเปรียบปัญญาดุจแสงสว่าง และ
ทรงขยายความไว้ว่า “...ตามหลัก วิทยาศาสตร์ คนและสัตว์จะมองเห็น
3 ที่มา บทความของคุณกล้า สมตระกูล อดีตรองอธิบดีกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน
http://seniorclub.swu.ac.th
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สิ่งต่าง ๆ ได้จะต้องมีแสงสว่าง เช่น ถ้าเราน�ำเอาขวดใบหนึ่ง ไปตั้งไว้
ในห้องที่มิดชิด แสงสว่างลอดเข้าไม่ได้ แม้เราจะรู้ว่ามีขวดอยู่ในห้องนั่น
ก็จริง แต่เราก็ไม่สามารถมองเห็นขวดนั้นได้ เนื่องด้วยแสงสว่างจากนอก
ห้องไม่สามารถลอดเข้ามาในห้องได้แต่ปัญญานั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใด
ย่อมสามารถส่องน�ำทางให้แก่มนุษย์ได้ แสงธรรมดาจากดวงอาทิตย์ ดวง
ไฟ หรือแหล่งก�ำเนิด อื่น ๆ ก็ตาม ไม่อาจท�ำให้บุคคลที่สายตาพิการมอง
เห็นได้ แต่แสงแห่งปัญญานั่นอาจท�ำให้ทุกคนมองเห็นได้...” หมายความ
ว่า ปัญญาท�ำให้คนเราเห็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตได้
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและโดยวิธีใด การแสวงหา “ความรู้”
หรือ “การศึกษา” คงเป็นค�ำตอบที่ทุกคนคงกล่าวได้ตรงกัน แต่การศึกษา
โดยทั่วไป มิได้มีความหมายถึงเฉพาะการไปโรงเรียน ฟังค�ำสั่งสอนของ
ครู อ่านหนังสือ หรือท�ำการบ้านเท่านั้น แต่ “การศึกษา” ในที่นี้หมาย
ถึง การที่จะได้มาซึ่งความรู้ทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในและนอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ซึ่งรวมเรียกว่า การศึกษาตลอด
ชีวิต และควรต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องจนมีบางคนกล่าวว่า “ชีวิต
คือ การศึกษา และการศึกษาก็คือชีวิต” ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาการต่างๆ ใน
สังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา หากผู้ใดไม่แสวงหาความ
รู้อย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นผู้ด้อยการศึกษา ดังพระราชด�ำรัสของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันไหว้ครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2526 ว่า
“ วิชาการต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ มิได้อยู่นิ่งกับที่ แต่เปลี่ยนแปลง
ก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลาคนทีเ่ รียน จบสูง ๆ ถ้าอยากจะอยูอ่ ย่างก้าวหน้า ควร
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ท�ำการค้นคว้าศึกษา เล่าเรียนต่อไป แม้จะมิใช่ การศึกษาเล่าเรียนในระบบ
เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชมนิทรรศการว่า
มีอะไรใหม่ ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ก็
จ�ำเป็น ท�ำให้เรารู้ว่าวิทยาการ ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว สิง่ แวดล้อมรอบตัว
เรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จากแนวพระราชด�ำริและพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการศึกษา จะเห็นว่า พระองค์ทรง
เป็นผูท้ ตี่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาทุกรูปแบบ และสนพระทัยที่
จะส่งเสริมและพัฒนาให้พสกนิกร ทุกหมูเ่ หล่า นับจากเด็กเล็กไปถึงผูใ้ หญ่
และจากผู้ไม่รู้หนังสือไปจนถึงผู้ที่เรียนจบปริญญาสูง ๆ ให้พยายามสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป แม้พระองค์เองซึ่งมีพระปรีชา
ญานในทุกด้าน นับแต่ทรงส�ำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง และทรงได้รับ รางวัลเหรียญทองเรียนเยี่ยมตลอดหลักสูตร
และทรงส�ำเร็จอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษา
ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันทรงด�ำรงพระยศเป็น
พลโทหญิงต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
ทรงเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อกี ด้วย แต่กท็ รง
มิได้นงิ่ เฉยต่อการทีจ่ ะแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง สมกับทีป่ วงชน
ชาวไทยได้ขนานนามพระองค์ท่านว่า “เจ้าฟ้านักการศึกษา”
พระผู้เป็นภาพลักษณ์ของนักการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ในความหมายของ
Edgar Faure อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส
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และคณะ ได้ให้ความหมายว่า “การศึกษาตลอดชีวติ ไม่ใช่ระบบการศึกษา
แต่อย่างใด หากเป็นแม่บทของการศึกษา โดยรวม โดยรวมเอกสารแต่ละ
แบบมาจัดให้มคี วามต่อเนือ่ ง ผสมผสานและเสริมซึง่ กันและกัน” และ R.H
Dave นักศึกษาอีกผูห้ นึง่ ทีใ่ ห้นยิ ามของการศึกษาตลอดชีวติ ว่า “การศึกษา
ตลอดชีวิต” เป็นแนวคิดที่พยายามมองการศึกษาในภาพรวม ซึ่งได้รวม
เอาการศึกษาในระบบโรงเรียน (Nonformal Edcation) และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (Informal Education) ให้มีการประสานสัมพันธ์ทั้งในด้าน
ของความต่อเนื่องของเวลา (ชั่วชีวิตคน) และเนื้อหา (สาระที่คนต้องน�ำ
ความรู้ไปใช้) ซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตจะต้องมีลักษณะที่ยืดหยุ่นในด้าน
เวลา สถานที่ เนือ้ หา และเทคนิคการเรียนการสอน ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) การแลกเปลี่ยนความรู้
ซึง่ กันและกัน และมีใจกว้างยอมรับว่าการเรียนรูม้ หี ลายรูปแบบและหลาย
วิธีการ
จากค�ำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีภาพลักษณ์ของนักการศึกษาตลอดชีวิตอย่าง
ชัดเจนที่สุด กล่าวคือ พยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ทุกรูป
แบบ ทั้งการประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ใช้อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท นับตั้งแต่การใช้อุปกรณ์การสื่อสาร
ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วย
พระองค์เอง ด้านเนื้อหาทรงสนพระทัยที่จะเรียนรู้ทุกเรื่อง ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับพระองค์เอง และเรื่องที่จะน�ำไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาชีวิตของพสกนิกร
ส่วนด้านสถานทีเ่ รียนทรงเล็งเห็นว่า ทุก ๆ สถานทีม่ คี วามรูท้ จี่ ะให้พระองค์
ศึกษาไม่ว่าในป่าเขา ทุ่งนา โรงงาน หรือ ท้องทะเล เป็นต้น ทรงแลก
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เปลี่ยนความรู้กับบุคคลทุกระดับ นับตั้งแต่เกษตรกร กรรมกรผู้ใช้แรงงาน
ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังจะเห็นได้
จากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาหาความรู้อย่าง
สม�่ำเสมอ หัวใจส�ำคัญของการเป็นนักการศึกษาตลอดชีวิต มีจุดเริ่มต้นอยู่
ที่การฝึกตนให้เป็นคนตื่นตัวต่อการศึกษา นั่นหมายถึง ความอยากรู้อยาก
เห็นในเรื่องในสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลาดังพระด�ำรัสที่ทรงพระราชทานไว้ว่า
“…เราควรคิดว่า เราเป็นได้ทั้งนักเรียนที่ดีตลอดเวลา และมีคุณสมบัติ
ของครูที่ดีตลอดเวลาเช่นกัน ผู้ที่สนใจความรู้ต่าง ๆ ไม่ควรประมาทผู้อื่น
ไม่ว่าผู้ใดเราควรถือว่า คนทุกคนสิ่งทุกสิ่ง เป็นครูให้ความรู้แก่เราได้หมด
ถ้าเราประมาทคนหรือสิ่งนั้นโดยไม่เปิดตา เปิดใจให้กว้างในการรับรู้ ขาด
ศรัทธาในครูผู้ให้ความรู้ เราอาจไม่ได้รับความรู้ที่ดี… แหล่งที่จะหาความรู้
มิใช่เพียงแค่บุคคลอาจเป็นแหล่งอื่น ๆ รอบตัว”
จากพระราชด�ำรัสที่กล่าวนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีนับเป็นพระผู้เป็นแบบฉบับของนักการศึกษาตลอดชีวิตที่ดี
พยายามแสวงหาความรู้ความเข้าใจสู่พระองค์เองตลอดเวลา โดยมิได้ทรง
ถือว่า ส�ำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตหรือเป็นผูท้ มี่ สี มบัตปิ ญ
ั ญาเฉลียว
ฉลาด ได้รางวัลเหรียญทองในการเรียนแล้ว ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จาก
ชาวนาชาวไร่หรือบุคคลอื่นใดอีก ภาพที่พสกนิกรชาวไทยมักจะได้พบเห็น
เมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินไป ณ ทีเ่ ป็นพระจริยาวัตรของการทรงสมุดบันทึก
เหตุการณ์ ข้อมูล ความรูท้ พี่ ระองค์ได้รบั จากบุคคลทุกระดับ และสิง่ แวดล้อม
รอบพระองค์ ที่จะทรงน�ำวิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อเป็นองค์ความรู้รวบยอด
ของพระองค์เองหรือทรงถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อไป นับเป็นพระจริยาวัตร
ที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนในความเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างแท้จริง
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น�้ำมันพืช : ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

4

การเลือกใช้นำ�้ มันในการประกอบอาหาร  น�ำ้ มันถือเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญในการประกอบอาหาร ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของไขมันที่เป็นแหล่ง
พลังงานและยังมีสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ถืงแม้ว่าน�้ำมันจะมีความ
ส�ำคัญต่อร่างกาย แต่การรับประทานมากจนเกินไป หรือเลือกใช้ไม่ถูกวิธี
การอาจก่อให้เกิดผลเสีย และก่อให้เกิดโรคกับร่างกายได้เช่นกัน ปัจจุบนั มี
น�ำ้ มันหลากหลายประเภทให้เลือกบริโภค ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเและเลือกชนิดน�้ำมันเพื่อน�ำมาปรุงอาหาร
ได้อย่างถูกต้อง
ท�ำความรูจ้ กั ชนิดของน�ำ้ มันกันก่อน น�ำ้ มันส�ำหรับปรุงอาหารถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่น�้ำมันพืชและน�้ำมันที่มาจากไขมันสัตว์
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่า น�ำ้ มันพืชต่างจากน�ำ้ มันหมูหรือน�ำ้ มัน
สัตว์ ตรงที่ให้พลังงานน้อยกว่าน�้ำมันสัตว์ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ความ
จริงแล้วไม่วา่ น�ำ้ มันพืชหรือน�ำ้ มันสัตว์กจ็ ะให้พลังงานต่อหน่วยน�ำ้ หนัก เท่า
กัน คือ 1 กรัม จะให้พลังงานเท่ากับ 9 kcal ดังนั้นความเชื่อที่ว่ากิน
น�้ำมันพืชแล้วไม่อ้วน จึงไม่เป็นความจริง เพราะไม่ว่าน�้ำมันอะไร หากกิน
มากเกินก็ท�ำให้น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน
หากแต่ น�้ำมันสัตว์เช่น น�้ำมันหมูจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
กรดไขมันอิม่ ตัวซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไขได้งา่ ยเมือ่ อากาศเย็น ไขมันสัตว์มกี ลิน่
เหม็นหืนได้งา่ ยเมือ่ ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมธิ รรมดา ไขมันจากสัตว์นอกจากมีไขมัน
อิ่มตัวแล้วยังมีโคเลสเตอรอลอีกด้วย การกินไขมันสัตว์มากอาจจะท�ำให้
4  ที่มา Credit: หมอชาวบ้าน, manager.co.th, health.kapook.com, กอง
โภชนาการ กรมอนามัย
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ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อการเกิดโรค
หัวใจขาดเลือด ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการใช้น�้ำมันมะพร้าว
เนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากเช่นกัน
น�ำ้ มันพืช (ยกเว้นน�ำ้ มันมะพร้าว และน�ำ้ มันเมล็ดปาล์ม) มีคณ
ุ สมบัติ
ทีต่ รงข้ามกับน�ำ้ มันสัตว์ น�ำ้ มันพืชส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่
อิ่มตัว ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าน�้ำมัน
สัตว์ ไขมันไม่อิ่มตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นไข แม้จะอยู่ในที่เย็นเช่น แช่ตู้เย็น แต่
จะท�ำปฏิกิริยากับความร้อนและออกซิเจนได้ง่าย และมักท�ำให้เกิดกลิ่น
เหม็นหืนภายหลังจากใช้ประกอบอาหารแล้ว
ปัจจุบนั มีนำ�้ มันพืชหลายชนิดทีเ่ ป็นน�ำ้ มันผสม เช่น น�ำ้ มันร�ำข้าวผสม
น�ำ้ มันฝ้าย หรือน�ำ้ มันปาล์ม โอเลอินผสมน�ำ้ มันทานตะวัน เป็นต้น แต่ไม่วา่
จะเป็นน�ำ้ มันพืชชนิดผสมหรือไม่ผสม ต่างก็มปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพเหมือนกัน
น�้ำมันที่นิยมใช้ปรุงอาหารในปัจจุบัน ได้แก่
น�้ำมันมะกอก
เป็นน�ำ้ มันทีม่ กี รดไขมันไม่อมิ่ ตัวมากทีส่ ดุ ซึง่ จะช่วยลดคอเลสเตอรอล
ชนิดไม่ดใี นร่างกาย อีกทัง้ ยังมีสารต้านอนุมลู อิสระ มีวติ ามินเอ เบต้าแคโร
ทีน ที่จะช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น ลดรอยเหี่ยวย่นได้ น�้ำมันมะกอกมี
จุดเกิดควันต�่ำ (หมายถึง เกิดควันได้ง่าย) จึงไม่เหมาะกับการปรุงอาหาร
ทีต่ อ้ งใช้ความร้อน นิยมน�ำมาท�ำเป็นน�ำ้ สลัด หรือเป็นส่วนประกอบของน�ำ้
สลัด ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือมีราคาแพงและมีกลิ่นค่อนข้างฉุน
น�้ำมันถั่วเหลือง,น�้ำมันเมล็ดทานตะวัน,น�้ำมันข้าวโพด
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลาง ไม่เป็นไขที่อุณหภูมิต�่ำ  แต่
ถ้าผ่านความร้อนอุณหภูมิสูงมากจะเกิดอนุมูลอิสระได้ง่าย จึงเหมาะกับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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การปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลาง เช่น การผัด หรืออาจน�ำมาท�ำ
น�้ำสลัด และมาการีน
น�้ำมันร�ำข้าว
น�ำ้ มันร�ำข้าวเป็นน�ำ้ มันพืชชนิดหนึง่ ผลิตจากร�ำข้าว มีโอริซานอล ซึง่
สารตัวนี้มีแต่ในร�ำข้าว สารตัวนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันการ
เกิดออกซิเดชั่นได้สูง ท�ำให้ไม่ต้องใส่สารกันหืนในน�้ำมันร�ำข้าว คุณภาพ
ทางโภชนาการของน�้ำมันร�ำข้าวก็ไม่แตกต่างจากน�้ำมันถั่วเหลืองนัก
น�้ำมันเมล็ดค�ำฝอย
เป็นน�้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่สุดในบรรดาน�้ำมันพืชที่ใช้
ปรุง อาหาร และยังมีกรดไขมันที่จ�ำเป็นส�ำหรับร่างกาย ปัจจุบันจึงเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติและอาหารเพื่อสุขภาพ
น�้ำมันปาล์ม
เป็นน�้ำมันพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทใน ในวงการอาหารบ้านเรา
มากขึ้ น จุ ด ขายที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณาคื อ ไม่ มี ก ลิ่ น หื น และทอดได้ ก รอบ
เนื่องจากมีกรดไขมันที่มีความอิ่มตัวมากกว่าน�้ำมันพืชชนิดอื่นที่กล่าวมา
แล้วท�ำให้น้�ำมันปาล์มมีกลิ่นหืนยากกว่า และยังไม่เกิดควันเมื่อผัด หรือ
ทอดอาหารทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู มีราคาถูกจึงเป็นทีน่ ยิ มใช้ในธุรกิจอาหาร แต่ดว้ ย
ความทีม่ กี รดไขมันอิม่ ตัวสูง และมีกรดไลโนอิคต�ำ่ กว่าน�ำ้ มันพืชชนิดอืน่ ๆจึง
ท�ำให้คอเลสเตอรอลสูงได้
น�้ำมันมะพร้าว
เป็นน�ำ้ มันทีม่ กี รดไขมันอิม่ ตัวมาก และเป็นไขได้งา่ ยเมือ่ มีอณ
ุ หภูมติ ำ 
�่
จึงไม่ค่อยนิยมน�ำมาปรุงอาหาร แต่จะใช้เพื่อผลิตมาการีนและสบู่
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วิธีเลือกใช้น�้ำมันในการปรุงอาหาร
การใช้นำ�้ มันปรุงอาหารจะต้องค�ำนึงถึงความร้อนทีใ่ ช้ประกอบอาหาร
เป็นหลัก เพราะนอกจากจะท�ำให้อาหารเหล่านั้นมีรสชาติที่เท่ากันแล้ว
การเลือกใช้น�้ำมันให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของการปรุงอาหาร
จะท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น การผัด ซึ่งใช้น�้ำมันเพียงเล็กน้อย
หรือขลุกขลิกจะใช้น�้ำมันชนิดใดก็ได้ เช่นน�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันทานตะวัน
น�้ำมันข้าวโพด น�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันเมล็ดฝ้าย น�้ำมันมะกอก
การทอดอาหารที่ใช้น�้ำมันมากและใช้ความร้อนสูงในการประกอบ
อาหาร เช่น ทอดไก่ ทอดปลา ทอดกล้วยแขก ทอดปาท่องโก๋ หรือทอด
โดนัท ไม่ควรใช้นำ�้ มันพืชทีม่ กี รดไขมันไม่อมิ่ ตัวสูง เพราะจะท�ำให้เกิดควัน
ได้งา่ ย น�ำ้ มันเหม็นหืน และท�ำให้เกิดความหนืด เนือ่ งจากมีสาร “โพลีเมอร์”
เกิดขึ้น น�้ำมันที่เหมาะส�ำหรับการทอดอาหารในลักษณะนี้ คือน�้ำมันชนิด
ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เช่น น�้ำมันปาล์มหรือน�้ำมันหมู เพราะนอกจากจะ
ปลอดภัยจากสารพิษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้น�้ำมันผิดประเภทแล้ว ก็ยังได้
อาหารที่มีรสชาติดี กรอบ อร่อย
ท�ำน�้ำสลัด การท�ำน�้ำสลัดประเภทต่างๆต้องใช้น�้ำมันพืชที่ไม่แข็งตัว
ในอุณหภูมิต�่ำ  เป็นน�้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น น�้ำมันข้าวโพด
น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันมะกอก

http://seniorclub.swu.ac.th
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ตารางแสดงค่าต่างๆ ของน�้ำมันพืช
(คุณหมออนึ่ง โพธิ์สุข บรรยาย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559)
น�้ำมัน
น�้ำมันมะกอก
น�้ำมันคาโนลา
น�้ำมันร�ำข้าว
น�้ำมันถั่วลิสง
น�้ำมันเมล็ดทานตะวัน
น�้ำมันข้าวโพด
น�้ำมันถั่วเหลือง

SFA MUFA
15%
7%
20%
19%
12%
13%
15%

75%
61%
46%
48%
16%
29%
23%

PUFA
Omega-3
1%
11%
1%
trace
1%
1%
8%

PUFA
Omega-6
9%
21%
33%
33%
71%
57%
54%

Smokepoint
191(216X
240(246)
254
160(232)
107(232)
160(232)
160(232)

หมายเหตุ : SFA คือ ค่าน�้ำมันอิ่มตัว (เปอร์เซ็นสูงไม่ดี)  MUFA
คือ น�้ำมันไม่อิ่มตัว(เปอร์เซ็นสูงดี)  PUFA ค่าของโอเมก้า 3,6

น�้ำมันมะกอก

น�้ำมันคาโนลา

น�้ำมันเมล็ดทานตะวัน
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น�้ำมันร�ำข้าว

น�้ำมันข้าวโพด

น�้ำมันถั่วลิสง

น�้ำมันถั่วเหลือง
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