คำ�ขวัญชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน”
ชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://seniorclub.swu.ac.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2535
ปท.ศรีนครินทรวิโรฒ

10 พฤษภาคม 2560
½èÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸์ : ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์à©ÅÕÂÇ ¾Ñ¹¸Ø์ÊÕ´Ò
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์àÅÔÈ ªÙ¹Ò¤ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂì¸Ò´ÒÈÑ¡´Ôì ÇªÔÃ»ÃÕªÒ¾§Éì
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ลาชโรจน์ อาจารย์สุจิตต์ รักษ์เผ่า อาจารย์พิมพวรรณ ณ พัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุธรรมรักษ์ ¹ÒÂ·Ã§ÂÈ ¢Ñ¹ºØµÃÈÃÕ ¹Ò§¡Ò¹´Ò ä·Ã¿Ñ¡
¼ÅÔµâ´Â : §Ò¹¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì ส่วนบริหารงานกลาง ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
â·Ã. 02-664-1000 µèÍ 15610, 15659

วันวิสาขบูชา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2560

สารบัญ

ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

สังคมในแวดวง มศว ..............................................................
ข่าวชมรมฯ ...............................................................................
สมาชิกใหม่ ชมรมฯ ................................................................

2
4
7

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ........................................................

7

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤษภาคม .......................

8

๗๐ พลังความดีที่พ่อให้ .........................................................

10

บอกเล่าเก้าสิบ : ประโยชน์ของเม็ดบัว ...................................

11

วันวิสาขบูชา... ........................................................................

12

แรกนาขวัญ ..............................................................................

17

ปฏิบัติธรรม ...........................................................................

19

UBUNTU-อูบันตู .................................................................

24

แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 18 ................................

26

ภาพปก : พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
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10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6
				 วันวิสาขบูชาเลิศแล้ว เตือนใจ
			ชาวพุทธอย่าหลงใหล		 ชีพนี้
			
เพียรเพ็ญท�ำดีชัย			กอปรกิจ การนา
			อย่าประมาทกรรมบ่งชี้		 แน่แท้กรรมสนอง
		 ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย 		
น  ตสฺส  สาข  ภฺ เชยฺย

นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
มิตฺตทุพฺโภ หิ  ปาปโก

บุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั้น  
เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรคือคนเลว
จากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐ  
ขุทฺทกนิกาย ชาดก เล่ม 27 ข้อ 1469 หน้า 297

				 ผู้นั่งนอนร่มไม้
อย่าหักรานกิ่งพัง
ร่มไม้ดุจมิตรหวัง
ผู้ประทุษร้ายมิตรไซร้

ใบบัง
บอกให้
ที่พึ่ง  กันนา
แน่แท้คนเลว
อ. วิรัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

มศว ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นค่านิยมและแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่
ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน
2 บุคลากร มศว ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ
จากการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำที่เป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานดีเด่น
เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ�ำปี พ.ศ.2559 ซึ่งได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ
จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม
2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเสนอชือ่ เข้ารับรางวัลบุคลากร
ดีเด่นในสาขาวิชาชีพมาโดยล�ำดับขั้นตอน จนน�ำมาสู่การผ่านการรับคัด
เลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำของส�ำนักงาน
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ก.พ. ให้ได้รบั รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2559
รวม 2 ท่าน ได้แก่

ผศ. ดร. สมภพ รอดอัมพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์และ
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายประจวบ จั่วขั้ว ช่างฝีมือสนาม ช4 สังกัดโรงพยาบาล
ชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)
ก�ำหนดการพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่คณะ
แพทยศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่อาจารย์ใหญ่
(ผู ้ อุ ทิ ศ ร่ า งกายเพื่ อ การศึ ก ษาทางการแพทย์ ) ของนิ สิ ต แพทย์ แ ละ
ทันตแพทย์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2560 ณ วัดด่าน ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
และลอยอังคารในวันที่ 29 เมษายน 2560
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากร
รักษ์ 081-489-5501
ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ.วรรณี โสมประยูร และคุณปวีณา
วิหคาภิรมย์ ที่มาสาธิตการออกก�ำลังกายด้วย เต้าเต๋อซินซี ท่าใหม่ ๆ
สนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560 เนือ่ งจากประธานชมรมฯ
ครบวาระในเดือนมีนาคม ที่ประชุมจึงเสนอให้โหวตเลือกประธานชมรมฯ
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินงานของชมรมฯ ต่อไปได้ ทีป่ ระชุมเลือกประธานชมรมฯ
คนเดิม คือ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ และมีคณะกรรมการใหม่ 6 คน
ได้แก่ รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส รศ. สนอง โลหิตวิเศษ ผศ. สมเจตน์
อภิมณฑ์รักษา ผศ. สุขวสา ยอดกมล อ. พิมพวรรณ ณ พัทลุง
และ รศ. อรพรรณ พรสีมา
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มศว จัดมหกรรม มหาสงกรานต์
: ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ณ มศว องครักษ์ และได้เชิญ
ชมรมเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เพื่ อ สรงน�้ ำ พระและให้ พ รแก่ บุ ค คลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะอ�ำนวยความสะดวกใน
การเดินทาง ช่วงเช้าใส่บาตรพระสงฆ์ 25 รูป บ่ายสรงน�้ำพระ รดน�้ำ
ขอพร หน้าตึกอ�ำนวยการ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรม 7 ท่าน
คือ รศ. สุชา ณ พัทลุง ผศ. มาลี โทณานนท์ รศ. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
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อ.พัธนี โชติกเสถียร อ.พิมพวรรณ ณ พัทลุง อ.พวงผกา คงอุทยั กุล
และ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ขอบคุณ คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ ที่พา
ไปหลบร้อน นัง่ พักผ่อน ทานอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ทีห่ อ้ งอาหาร
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สมาชิกและชมรมฯ ได้ร่วมบวช
สามเณรวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) มีผู้ร่วมท�ำบุญ 50,250
บาท และชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,250
บาท ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ขมรมฯ จัดทัศนศึกษา
หรรษา Unseen ปักษ์ใต้ เจาะลึกแหล่งธรรมชาติสตูล ค่าใช้จ่าย 14,384
บาท
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ใน
พระบรมราชูปภัมถ์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้อง
สัมมนา ชั้น 3 อาคารบริรักษ์ ระหว่างเวลา 13.00 - 14.30 น โดย
http://seniorclub.swu.ac.th

5

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2560

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้า 02-308-7600 กด 9 ต่อ 21642166 หรือลงทะเบียนหน้างาน ดังตารางก�ำหนดการบรรยายนี้
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สบายดี ด้วยมณีเวช นพ.นพดล นิงสานนท์
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 การลดปวดและฟื้นฟูกระดูกข้อและกล้าม
เนื้อ ศ.พญ. อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 การน�ำนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในสูตรต�ำรับ
เครื่องส�ำอาง รศ. ดร. อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน
สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ
จ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่
บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จิปภิ พ ในการ
สูญเสีย น.ส.ฐิติพันธ์ จิปิภพ บุตรสาวของ รศ.สีอุไร จิปิภพ เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2560 และท�ำพิธีฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ
เมรุวัดลาดพร้าว
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปั้น
นิ่ม ในการสูญเสีย ศ. ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ เมรุ วัดเครือวัลย์ฯ
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณกัญญา  จันทร์ดี

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. มาลี  โทณานนท์
2,000 บาท
2. นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
1,000 บาท
3. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ
1,000 บาท
4. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
1,000 บาท
5. รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ์
1,000 บาท
6. ผศ. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์
1,000 บาท
7. คุณจริยา  วิชัยพรหม
500 บาท
8. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
1,000 บาท
9. รศ. นฤมล  กาญจนฑัต
1,000 บาท
10. ผศ. อุษณา  กาญจนทัต
1,000 บาท
11. รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ (บริจาคเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560) 1,000 บาท
12. คุณภคินี  แนวบุญเนียร
1,000 บาท
13. อ. จ�ำรัส  เสรีพันธ์ุ
3,000 บาท
14. อ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
1,000 บาท
15. ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
2,000 บาท
16. ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์
1,000 บาท
17. ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล
1,000 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนพฤษภาคม

8

เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี

พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
จิตจงตั้งในทางธรรมน�ำชีวี
อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์

1. อ. ดวงกมล  ขาวละเอียด
3. รศ. ดร.เสนาะ  บุญมี
5. คุณประยงค์  วินิจวงษ์
7. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์
9. ผศ. ผุสดี  ธรรมรักษ์
11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
13. ม.ล. อธิบุญ  กฤดากร
15. คุณนิดารัตน์  ไพรคณะฮก
17. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ
19. คุณทัศนา  ทองภักดี
21. ผศ. สุขวสา  ยอดกมล
23. รศ. ดร. สวนา  พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี  ด�ำไชโย
27. อ. อรสา  อุดรพิมพ์

2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา  
4. คุณสายทอง  ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด  ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล  อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ  วีรชัย
12. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา  สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส  เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม  นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา  สีทอง

พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์
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29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.

คุณลักขณา  กล่อมเกตุ
อ. ปรีดา  รอดโพธิ์ทอง
รศ. วารุณี  วงษา
อ. ดวงดาว  แสงระวี
รศ. สุรางค์รัตน์  ศรีสุรภานนท์
คุณนวลปรางค์  คุมภกันต์
อ. สุวดี  จ�ำเริญพันธ์
รศ. นิยม  บุญมี
คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์
รศ. ธวัช  วงษ์สุวรรณ์
ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
คุณยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย
รศ. ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์
อ. สมชาย  แสงจิตต์พันธุ์
อ. นบน้อม  อ่าวสุคนธ์
อ. ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
รศ. ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ
คุณเติมสุข  พงษ์ตน
คุณมณีรัตน์  กุญชรวัฒนะ
คุณดวงรัตน์  ภานุวงศ์
อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร

http://seniorclub.swu.ac.th

30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.

คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล
คุณน้อม  แก้วเกิด
ผศ. จารุวัฒน์  วิศาลเวชกิจ
คุณทิพยวรรณ  ณ นคร  
อ. เทอด  แก้วคีรี
รศ. นันทา  โชติกพุกกณะ
อ. ยุพา  มานะจิตต์
รศ. วรรณา  วงษ์วานิช
รศ. วัฒนา  สุทธิพันธุ์
รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม
อ. สมหมาย  ขจรทรัพย์
คุณลักขณา  แซ่ลู้
รศ. สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์
รศ. ดร. ธาดา  วิมลวัตรเวที
ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
ผศ. ดร. นันทนา  วงษ์อินทร์
อ. สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล
คุณเสาวนีย์  หนูฤกษ์
อ. ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์
คุณสมบัติ  จีนะวัฒน์
คุณพิพัฒน์  สมใจ

9

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2560

๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
...ชาวต่างชาตินบั ถือศิลปะไทยและนับถือคนไทย การทีเ่ ขานับถือคน
ไทย เขาก็จะมีความรูส้ กึ หลายอย่าง มีความรูส้ กึ ว่าคนไทยเป็นมิตร คนไทย
เป็นคนทีน่ า่ รัก เป็นคนทีน่ า่ จะคบไว้เป็นเพือ่ น เขาจะนับถือว่าเราน่าเกรงขาม
เพราะว่ามีวัฒนธรรมมาช้านาน...
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์
จากกรมศิลปากร ซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ณ ประเทศ ออสเตรเลีย ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
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บอกเล่าเก้าสิบ : ประโยชน์ของเม็ดบัว

1

สรรพคุณของเม็ดบัวนั้น อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี วิตามิน
อี มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ มีเกลือแร่
ฟอสฟอรัส นอกจากนี้ตัวเม็ดบัวยังมีสรรพคุณ บ�ำรุงสมอง บ�ำรุงประสาท
บ�ำรุงไต ช่วยรักษาอาการท้องร่วง และบิดเรื้อรัง และสรรพคุณพื้นบ้านที่
ใช้กันเป็นยาบ�ำรุงเลือด หรือเพิ่มเลือด
“การทานเม็ดบัว เพือ่ การบ�ำรุงเลือด มีขอ้ แม้วา่ ต้องเป็นการทานเม็ด
บัวสดเท่านั้น” โดยหาซื้อฝักบัวสดที่มีขายเป็นก�ำๆ ตามตลาด ซึ่งหนึ่งฝัก
จะมีเม็ดบัวอยู่ในฝัก7-10 เม็ด แล้วแต่ความอ้วนของฝัก เวลาทานต้อง
แกะออกจากฝัก แล้วน�ำมาแกะเปลือกออกจากเม็ด เพื่อจะทานเม็ดบัวสี
ขาวอมเหลืองทีอ่ ยูใ่ นเปลือก เมือ่ ได้เม็ดบัวทีแ่ กะเปลือกออกแล้ว ให้ทานทัง้
เม็ด โดยไม่เอาต้นอ่อนภายในเม็ด หรือที่เราเห็นเป็นเส้นเขียวๆ อยู่กลาง
เม็ดออก รสชาติก็จะมีขมฝาดเล็กน้อย
ที่ส�ำคัญต้นอ่อนในเม็ดบัว หรือดีบัวที่หลายคนชอบแกะออกนั้น คือ
ต้นอ่อนสีเขียวขมๆ สรรพคุณทางยาของจีน กล่าวว่าหากทานเข้าไปแล้ว
ก็จะช่วยบ�ำรุงถุงน�้ำดี ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ และบ�ำรุงหลอดเลือด
หัวใจอีกด้วย
ข้อส�ำคัญ พยายามเลือกฝักที่แก่ จะได้เม็ดบัวที่โตเต็มที่ ทานวัน
ละไม่น้อยกว่า 20 เม็ด จะทานมากกว่าก็ได้ เพราะเม็ดบัวปกติเป็นของ
ทานเล่นพืน้ บ้านเราอยูแ่ ล้ว คุณก็จะได้อาหารบ�ำรุงเลือด บ�ำรุงหัวใจ แบบ
ธรรมชาติราคาแสนจะคุ้มกับประโยชน์ที่ได้
1 ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.samunpri.com/  ข้อมูลภาพ: www.google.co.th
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วันวิสาขบูชา
มีความส�ำคัญต่อชาวพุทธและชาวโลกอย่างไร

2

สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

วั น วิ ส าขบู ช าส� ำ คั ญ ต่ อ ชาวพุ ท ธ เพราะว่ า พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ผู ้
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เป็นผู้ท�ำให้พระพุทธศาสนา เกิดขึ้น เราจึง
เรียกพระองค์ว่า “พระบรมศาสดา”
เมื่อพระพุทธศาสนาส�ำคัญต่อเรา พระพุทธเจ้าก็ส�ำคัญต่อเราชาว
พุทธทั้งหลาย นี้เป็นการพูด ในแง่หลักทั่วไป ถ้าจะพูดในความหมายที่ลึก
ลงไป วันวิสาขบูชาก็มีความส�ำคัญในแง่ที่ว่า เป็นเครื่องเตือนใจ ให้เราน�ำ
เอาหลักพระพุทธศาสนาขึน้ มาประพฤติปฏิบตั ิ อย่างน้อยเริม่ ต้นด้วยเตือน
ใจให้เราไม่ลมื ทีจ่ ะมองความหมายว่า พระพุทธศาสนาคืออะไร แล้วก็เป็น
โอกาสส�ำหรับการท�ำความดีงามต่างๆ เริม่ ตัง้ แต่การมาระลึก ทบทวนความ
หมาย ตรวจสอบความเข้าใจ และขวนขวายศึกษาพระพุทธศาสนา ถ้า
เราใช้โอกาสนี้มาเตือนใจกัน แล้วส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ด้วย
การสร้างความรู้ความเข้าใจ และชวนกันประพฤติปฏิบัติ ก็จะเป็น ผลดี
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ส่วนรวม
แต่ละปีเราอาจจะมาตกลงกันว่า ปีนี้จะเน้นอะไรส�ำหรับชาวพุทธ
เช่น เน้นเรื่องที่สัมพันธ์กับสภาพสังคม โดยพิจารณาว่าสังคมไทยเวลานี้มี
สภาพเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งในแง่ไหน มีปัญหาทางด้านสังคม เช่น
อบายมุข ยาบ้า ยาเสพติด การพนัน ทีห่ นักมาก ประชาชนลุม่ หลงในเรือ่ ง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และการอ้อนวอนหวังผลจากการดลบันดาล การบ้าน
2 จากหนังสือ ‘มองวัน วิสาขบูชาหยั่งถึงอารยธรรมโลก’ ธรรมลีลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 30
พฤษภาคม 2003
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การเมือง ก็มีปัญหาจากความไม่สามัคคี เป็นต้น ตลอดจนเรื่องของความ
ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย ไม่สุจริตต่างๆ ดังที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เป็น
เหตุการณ์ความเป็นไปของสังคม ซึ่งชาวพุทธก็คือคนไทย ทั่วๆ ไปนี่แหละ
ต้องมีความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะชาวพุ ท ธนี่ ต ้ อ งสู ง เพราะ
พฤติกรรมเสื่อมทรามเสียหายเหล่านี้ จะเป็นอบายมุขก็ดี ความไม่สุจริต
ในการบริหารด�ำเนินกิจการต่างๆก็ดี เป็นเรื่องที่ผิดหลักพระพุทธศาสนา
มาก ถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนามีความหมาย และแสดงว่าคนไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาจริง ก็ต้องให้คนไทยแสดงตัวออกมาด้วยพฤติกรรมหรือ
การกระท�ำ และการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
เมื่อชีวิตและสังคมของเรามีสภาพอย่างนี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลัก
พระพุทธศาสนา ก็เป็นเครื่องฟ้องตัวเอง ที่เราจะต้องมาทบทวนพิจารณา
กัน แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข
วันวิสาขบูชาก็เป็นโอกาสส�ำคัญที่ จะได้มาเอาจริงเอาจังโดยมารวมใจ
กัน ประชุมกัน หรือร่วมมือกัน ในการวางแนวทางนโยบาย เริม่ ตัง้ แต่หยิบยก
ปัญหา ขึ้นมาถกเถียงแล้วตั้งประเด็นเป็นจุดก�ำหนด และวางเป้าหมาย
ใหญ่ๆ ที่เราจะเอาจริงเอาจังเพื่อปรับปรุงกิจการ พระศาสนา พัฒนาชีวิต
และสังคม เมือ่ ได้จดุ หมายชัดเจนแล้ว ก็วางวิธกี ารในการแก้ปญ
ั หาให้เป็น
เรื่องที่จะท�ำกันให้จริงจังต่อไป
พระพุทธศาสนาส�ำคัญต่อโลก ก็คือในแง่ที่ “เป็นบ่อเกิดส�ำคัญของ
อารยธรรมมนุษย์” ซึ่งจะพูดตามภาวะที่เป็นอยู่ในบางแถบของโลกก็ได้
หรือจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกทั้งหมดก็ได้
อารยธรรมมนุษย์นนั้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในถิน่ ต่างๆ เมือ่
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์
ในส่วนต่างๆของโลก ตามที่ปรากฏในประวัติ ศาสตร์แห่งวัฒนธรรมและ
อารย ธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ แต่ละภูมิภาค หรือแต่ละประเทศ
ก็ดี หรือในส่วนรวมของโลกก็ดี ถ้าเราศึกษาดูให้ดี ก็จะเห็นส่วนร่วมและ
บทบาทส�ำคัญของบุคคลในพระพุทธศาสนาและของตัวสถาบันพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก
เมื่อมีบุคคลมานับถือหรือน�ำหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ ความ
เปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม จิตใจ และความรู้ความคิดก็เกิดขึ้น เมื่อ
ความเชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติ และความคิด ความ เข้าใจแพร่ขยาย
กว้างออกไป และอยู่ตัว ก็กลายเป็นวิถีชีวิต วิถีสังคม วัฒนธรรม ตลอด
จนการสร้างสรรค์ต่างๆตามแนวทางนั้น เรียกว่าอารยธรรม เกิดขึ้น
เหมือนอย่างประเทศไทยเราก็เป็นตัวอย่างของท้องถิ่นหนึ่งหรือ
ประเทศหนึ่ง ที่วัฒนธรรมมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ความเจริญ
ก้าวหน้าและความเป็นมาของสังคมย่อมสืบเนื่องมาจากหลักการต่างๆ ที่
น�ำมาใช้ ไม่ว่าหลักการคือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเอามา
ใช้ได้แค่ไหน และใช้ได้ถูกต้องเพียงใดก็ตาม แต่แน่นอนว่าเราเอามาจาก
พระพุทธศาสนามากมาย
ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ของตัววัฒนธรรมกว้างๆ ก็แยกออกไปได้หลาย
เรือ่ ง เช่น ศิลปวัตถุสถาน ทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
ภาษา วรรณคดี นิติธรรม แม้แต่ในด้านรัฐ เรื่องของการบ้านการเมือง
การปกครอง ก็ได้รับอิทธิพลจากค�ำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วก็เรื่อง
ของวิถีชีวิต เรื่องของภาวะจิตใจอะไรต่างๆ เช่น ความโอบอ้อมอารีมีน�้ำใจ
ก็เห็นกันได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นเรื่องที่ยังต้องวิเคราะห์กันว่าเราน�ำมา
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ใช้ได้สำ� เร็จผลดีมากน้อยแค่ไหน แต่พดู รวมๆ ว่าในการน�ำมาใช้นนั้ เราก็ได้
ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะรับนับถือพระพุทธศาสนา และแม้แต่เมื่อพูด
ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว คนไทยเราก็มีพื้นเพจิตใจของตัวเอง ที่
มีฐานภูมิหลังมาเก่า เมื่อน�ำหลักพุทธศาสนามาใช้ เราก็อาจจะเลือกเอา
ส่วนที่สนองความต้องการของเราตามกาลเทศะ
เรื่องนี้มองได้หลายอย่าง เช่น อาจมองว่าการน�ำพระพุทธศาสนามา
ใช้นั้น เป็นการที่เราพยายามก้าวเข้าไปสู่หลักการ ของพุทธศาสนา สังคม
นั้นมีการพัฒนา และพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา ถ้าเราไม่
ประมาท เราก็จะคอย ตรวจสอบวัดผลว่าเราน�ำหลักพระพุทธศาสนามา
ใช้ได้เท่านี้และเราคืบหน้าไปได้เท่านี้ แต่หลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีเท่า
นี้ เราจึงต้องก้าวต่อไป
เราอย่ามองในแง่เหมือนกับว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาอยูใ่ นสังคมไทย
ของเราแล้ว สังคมไทยของเราเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว หลัก
มีอยู่เท่านี้ เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แน่นอน แม้แต่ส่วนที่น�ำมาใช้แล้ว นานๆ ไป
เมื่อเป็นของส่วนรวม สังคมใหญ่ๆ ก็มีการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปได้ จึง
ต้องมีการตรวจสอบ ปรับตัวแก้ไข โดยน�ำเอาหลักแท้ๆ มาเป็นมาตรฐาน
คือปรับตัวเข้ากับหลักการที่ถูกต้องจริงแท้ให้ได้
ยิ่งโดยเหตุผลส�ำคัญ คือพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งปัญญา ก็ยิ่ง
ท�ำให้การที่จะต้องทบทวนตรวจสอบตัวเองกับหลักการ เป็นเรื่องส�ำคัญ
พูดง่ายๆก็คือ จะต้องมีการศึกษานั่นเอง เพราะว่าศาสนา แห่งปัญญานั้น
คนจะต้องศึกษาจึงจะน�ำหลักมาใช้ได้ถูกต้อง
ถ้าเป็นศาสนาแห่งศรัทธา ก็จะวางหลักความเชื่อและข้อปฏิบัติมา
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตายตัว ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องถาม ต้องเชื่อตามและท�ำตามแน่นอน เช่น
บอกว่า นี่นะ คุณเป็นศาสนิกคุณจะต้องเชื่ออย่างนี้ๆ คุณจะต้องปฏิบัติ
อย่างนี้ วางมาให้เลย 1-2-3-4-5 ตายตัว ไม่ต้องรู้เหตุผล ไม่ต้องเข้าใจ
อะไรก็ได้
แต่ในพุทธศาสนา เพราะเหตุวา่ การจะประพฤติปฏิบตั ถิ กู ต้อง ไม่ผดิ
พลาด อยูท่ ตี่ อ้ งรูเ้ ข้าใจโดยใช้ปญ
ั ญา ต้องเรียนรูว้ า่ หลักเป็นอย่างไร จะต้อง
ก้าวต่อไปอย่างไร การที่จะน�ำมาใช้ได้แค่ไหน อยู่ที่เรามีปัญญา รู้ เข้าใจ
และมีความสามารถ ที่จะน�ำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ต่อตัวบุคคลผู้
ปฏิบัตินั้นเองและต่อกาลเทศะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของพระศาสนา
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่อ งที่ว่าในแง่หนึ่ งก็ เ สี่ ยง คื อ เสี่ ยงต่ อ การ
คลาดเคลื่อน ผิดเพี้ยน ซึ่งก็แน่นอนว่าได้เกิดการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนขึ้น
มากมายแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็ถือว่าถ้ามนุษย์จะมีการพัฒนาได้
จริง ก็จะต้องให้คนพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะการใช้ปัญญา อันนี้เป็นเรื่อง
ที่ท�ำให้พุทธศาสนามีลักษณะพิเศษ ที่ว่าให้เสรีภาพในทางความคิด และ
ส่งเสริมการศึกษาที่เน้นปัญญา
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แรกนาขวัญ

แรกนาขวัญ เป็นชือ่ พิธกี รรมทีท่ ำ� ขึน้ ในหน้านาเพือ่ ประเดิมการท�ำนา
ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระท�ำโดยราชส�ำนักนั้นประกอบด้วย
พิธีสองอย่างตามล�ำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งกระท�ำสืบเนื่องมาแต่สมัยสุโขทัย
ปัจจุบัน เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล ซึ่งจัดไม่ตรงกันทุกปีสุดแต่
ส�ำนักพระราชวังจะก�ำหนด วันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทย เพือ่ ระลึก
ถึงความส�ำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย และเป็นวันหยุดราชการ
ด้วย แต่ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระราชพิธีพืชมงคล
เป็นพิธที างพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธสี งฆ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎทรงก�ำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก
เป็นพิธีท�ำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าว
ฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่า
นั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ
เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็น
อาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการท�ำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
พระราชพิธีทั้งสองนี้ ได้กระท�ำเต็มรูปแบบมาเรื่อย ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2479
ได้เว้นไปชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมืองอยูใ่ นภาวะที่
ไม่สมควรจะจัดงานใด ๆ จึงว่างเว้นไป 10 ปี ต่อมาทางราชการพิจารณา
เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะท�ำนาควรจะได้ฟน้ื ฟู
ประเพณีเก่าอันเป็นมงคลแก่การเพาะปลูก ดังนั้น ใน พ.ศ. 2490 จึง
ก�ำหนดให้มีพิธีพีชมงคลขึ้นอีก แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้น (พิธี
เต็มรูปแบบว่างเว้นไปถึง 23 ปี) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2503 จึงจัดให้มีราช
พิธจี รดพระนาคัลแรกนาขวัญร่วมกับพิธพี ชื มงคลนับแต่นนั้ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบันนี้จึงจัดให้เป็นวันส�ำคัญของชาติ
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ปฎิบัติธรรม
พวงผกา  คงอุทัยกุล

3

ปฏิบตั ธิ รรม เป็นค�ำทีไ่ ด้ยนิ เพือ่ นฝูงทีค่ นุ้ หลายๆ คนพูดถึง และเล่าว่า
ได้ไปปฏิบตั ทิ วี่ ดั หรือส�ำนักปฏิบตั ติ า่ งๆ จึงคิดว่าสักวันเราต้องไปลองปฏิบตั ิ
ดูบ้าง เพราะผู้ที่ไปปฏิบัติมาแล้วเล่าว่าดี จึงรู้สึกว่าอยากเป็นคนดี อยาก
ลดละกิเลสให้เบาบางลงบ้าง เพราะมีความอยากมากเหลือเกิน อยากได้
โน่นได้นี่ อยากกิน อยากเที่ยว อยากสบาย ฯลฯ
โอกาสมาถึงเมื่อชมรมผู้สูงอายุ มศว เชิญชวนในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารฯ ว่าจะพาสมาชิกไปปฏิบตั ปิ ฏิบตั ธิ รรม ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จังหวัด
จันทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559
สมาชิกผู้ใฝ่ธรรมจ�ำนวน 35 คน ออกจากมหาวิทยาลัยแต่เช้าด้วย
รถตู้ 4 คัน เพื่อไปให้ถึงศูนย์ปฏิบัติฯ ก่อนเวลา10.30 น ระหว่างการ
เดินทางก็นึกวาดภาพสถานที่ที่ต้องไปใช้ชีวิตสามวันสองคืนว่าจะเป็นเช่น
ไร เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้น แต่เมื่อถึง
ศูนย์ปฏิบัติฯ กลับพบว่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีกว่าที่คิดไว้มาก
ธรรมชาติงดงาม สงบเงียบ มีไม้ดอกไม้ใบปลูกไว้สดชื่นตัวอาคารที่พักก็
สะอาด เมื่อลงทะเบียนแล้วศูนย์ปฏิบัติฯ เรียกเก็บโทรศัพท์มือถือ เข้า
ทีพ่ กั ทีจ่ ดั ไว้หอ้ งละสองคน แต่ละห้องมีหอ้ งน�ำ้ ในตัวเหมือนทีพ่ กั ในโรงแรม
หรือรีสอร์ท เพียงแต่ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ (บางห้องมี)
ลงมาทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากตึกที่พัก หลังอาหาร
พักผ่อนประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงขึ้นไปยังห้องปฏิบัติที่อยู่บนชั้น 3 ของ
3 ข้าราชการบำ�นาญ คณะมนุษยศาสตร์
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อาคารทีพ่ กั กราบนมัสการพระอาจารย์มานพ อุปสโม รับฟังค�ำชีแ้ จงเกีย่ ว
กับการฝึกปฏิบตั ติ า่ งๆ สมาทานศีลแปดตลอดสองคืนทีอ่ ยูป่ ฏิบตั ิ ส�ำหรับผู้
ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพไม่สามารถงดมือ้ เย็นได้ทา่ นก็อนุญาตให้สมาทานศีล
ห้าได้
ห้องอาหารจัดแยกออกมาจากตัวอาคารที่พักห่างกันประมาณ 20
เมตร โล่งโปร่งสบายมองเห็นทิวทัศน์ทสี่ งบเงียบและงดงามโดยรอบ คิดว่า
จะถ่ายรูปวิวสวยๆ มาอวดเพื่อนๆ แต่ต้องผิดหวังเพราะเจ้าหน้าที่ให้ฝาก
อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไปเก็บรักษาไว้ให้และจะคืนให้ในวันกลับ จึงได้แต่
มองภาพสวยตรงหน้าและเก็บไว้ในใจ ทีห่ อ้ งอาหารทุกคนจะมีทนี่ งั่ ประจ�ำ
และมีอุปกรณ์ในการรับประทานคือถาดหลุม ถ้วยขนม ช้อนส้อม แก้ว
น�้ำ ใส่ไว้ให้ในถุงผ้าที่ติดหมายเลขประจ�ำตัวของพวกเรา เมื่อรับประทาน
เสร็จทุกคนต้องล้างภาชนะทุกชิ้นให้สะอาดและเช็ดให้แห้งใส่ถุงวางไว้ที่
เดิม ชอบมากเพราะได้บรรยากาศสมัยเป็นนักเรียน คิดถึงความหลังตาม
ประสา สว อาหารที่จัดให้อร่อยทุกมื้อ อาทิ น�้ำพริก ผักสดปลอดสารพิษ
เพราะแม่ชีปลูกเอง แกงขี้เหล็ก ผัดผัก ขนมหวาน ฯลฯ ช่วงบ่ายจะเป็น
น�้ำปาณะเป็นน�้ำสมุนไพร เช่น น�้ำดอกอัญชัน ส�ำหรับผู้สมาทานศีลแปด
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถงดมื้อเย็นเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อทานกลางวัน
เสร็จแล้วจะล้างภาชนะแล้วน�ำมาตักอาหารไว้ส�ำหรับมื้อเย็น เพราะทาง
โรงครัวจะไม่ท�ำอาหารมื้อเย็น
การปฏิบัติจะแบ่งเป็นช่วงๆ เช้าเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง ทุกคนต้องตื่นตีสี่
โดยมีเสียงระฆังปลุกให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นมาท�ำกิจวัตรส่วนตัว ตีสี่ครึ่งก็พร้อม
กันที่ห้องปฏิบัติชั้น 3 สวดมนต์ท�ำวัตรเช้าพร้อมกันแล้วปฏิบัติจนเจ็ดโมง
เช้า รับประทานอาหารเช้า แปดโมงครึ่งปฏิบัติต่อจนสิบเอ็ดโมงพักรับ
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ประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเริม่ บ่ายโมงครึง่ ปฏิบตั จิ นห้าโมงเย็น พัก
ดื่มน�้ำปาณะ หกโมงรวมท�ำวัตรเย็นแล้วปฏิบัติต่อจนสามทุ่ม จึงแยกย้าย
เข้าห้องพักผ่อน
ในการปฏิบัติทุกคนต้องเข้านั่งประจ�ำที่ที่จัดไว้ให้ตามหมายเลข
ประจ�ำตัวเช่นเดียวกับที่ห้องอาหาร มีเบาะรองนั่งให้เรียบร้อย ผู้ที่ไม่
สามารถนั่งพื้นได้ก็มีเก้าอี้มีเบาะให้นั่ง เช่นกัน ส่วนใหญ่จะนั่งเก้าอี้กัน
ห้องที่ปฏิบัติอยู่บนชั้น 3 ของอาคารที่พัก ลักษณะเป็นโถงโล่ง มีหน้าต่าง
กระจกโดยรอบเห็นทิวทัศน์ได้ไกลสุดสายตา สงบ งดงาม อากาศถ่ายเท
ได้ดีมาก
พื้นไม้ขัดเงาสวยงามสะอาด ในการปฏิบัติจะมีพระอาจารย์สองรูป
คอยแนะน�ำ ก่อนปฏิบัติ จะสวดมนต์พร้อมๆ กันเพื่อให้จิตสงบ ก่อนเริ่ม
จะกล่าวค�ำที่ท�ำให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเพียรตาม
อัตภาพของร่างกาย มีการฝึกเดินจงกรม เพื่อให้มีสติรู้การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายและการฝึกดูลมหายใจเข้าออก
ในการฝึกเดินจงกรมท่านให้เริ่มด้วยการยืนเท้าแยกกันเท่าช่วงไหล่
จากนั้นให้ลองถ่ายน�้ำหนักไปทางขวา สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกาย
การรับน�้ำหนักของเท้าขวาที่สัมผัสแนบสนิทกับพื้น แล้วสังเกตเท้าซ้าย
ข้างที่ผ่อนคลายเบาสบาย ถ่ายน�้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายและสังเกตเช่น
เดียวกัน เมื่อเริ่มคุ้นกับการรับรู้สัมผัสและการเคลื่อนไหวของร่างกายและ
เท้าทั้งสอง ท่านก็ให้เริ่มเดินโดยค่อยๆ ยกเท้าข้างที่ผ่อนคลายไปข้างหน้า
แล้ววางโดยน�้ำหนักอยู่ที่เท้าหลังค่อยๆ ทิ้งน�้ำหนักไปที่เท้าหน้าเริ่มรู้สึกตึง
เท้าหลัง ผ่อนคลายก็ค่อยยกเท้าหลังก้าวสั้นๆไปข้างหน้าท�ำสลับกันเช่นนี้
ขณะปฏิบตั เิ ราจะสังเกตเท้าทัง้ สองและรับรูต้ ลอดเวลาว่ารูส้ กึ อย่างไร เมือ่
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ฝึกจนเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยท่านก็ให้เปลี่ยนอิริยาบทนั่งดูลมหายใจเข้าออก
ในการฝึกสังเกตลมหายใจเข้าออก ท่านให้เราลองหายใจเข้าจะพบ
ว่าทรวงอกยกขึ้นและเมื่อหายใจออกทรวงอกจะผ่อนลง ฝึกดูไปเช่นนี้และ
ให้สังเกตด้วยว่าขณะหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกอย่างไร โปร่งโล่งสบาย
หรืออึดอัด ถ้าอึดอัดแสดงว่าเราหายใจไม่ถูกต้องท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
ค่อยๆ ท�ำค่อยๆ ฝึกไปก็จะดีขึ้นเองแต่ต้องเพียรปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
เราฝึกสองอย่างนีส้ ลับไปมาตามอัตภาพร่างกายของแต่ละคนคือใคร
เดินจงกรมประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ก็มาเปลีย่ นอิรยิ าบทด้วยการฝึกดูลมหายใจ
เข้าหายใจออก สลับกันไปมาจนหมดเวลาฝึก ระหว่างปฏิบตั พิ วกเราจะถูก
เรียกเข้าไปพบพระอาจารย์มานพ ครั้งละ 5 คน ที่ห้องสอบอารมณ์ พระ
อาจารย์ทา่ นจะทบทวนทดสอบดูวา่ แต่ละคนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องหรือ
ไม่ สามารถมีสติรบั รูก้ ารเคลือ่ นไหวของอิรยิ าบถต่างๆ ได้หรือไม่ พร้อมทัง้
อธิบายและให้ความรู้เพิ่มเติม นับเป็นความเมตตาของท่านพระอาจารย์
เป็นอย่างมากที่คอยสอนพวกเราด้วยความอดทนและเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
พวกเราปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ทุกคนมีความพยายาม ตั้งใจในการ
ปฏิบัติอย่างมากตามก�ำลังของแต่ละคน
วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบตั ทิ งั้ สองอย่างนีท้ า่ นพระอาจารย์มานพ
บอกว่าเพื่อให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อม ให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะ ให้เราได้มี
เวลาอยู่กับตัวเองพิจารณาอากัปกริยาทุกขณะ มีสติรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไร ให้
จิตตามดูอาการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เพือ่ จิตจะได้ไม่ฟงุ้ หรือเมือ่ จิตฟุง้ ก็
รูต้ วั ว่าก�ำลังคิดอะไร ตามดูไปเฉยๆ ความคิดฟุง้ ซ่านก็จะหยุดไป ฟุง้ ใหม่ก็
ดูใหม่ ท่านบอกว่าฝึกบ่อยๆ ใจเราจะเฉยได้และจะสงบ มีสติรตู้ วั ทัว่ พร้อม
และก่อให้เกิดปัญญา อย่างที่เราได้ยินคนพูดบ่อยๆ ว่าสติมาปัญญาเกิด
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ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียงสามวัน
สองคืน ซึ่งมีเวลาปฏิบัติจริงๆ คือช่วงบ่ายของวันแรก วันที่สองปฏิบัติเต็ม
ทีท่ งั้ วันตามทีก่ ำ� หนดและวันทีส่ ามประมาณสามชัว่ โมงเพราะต้องเดินทาง
กลับ แต่พวกเราหลายคนก็พบว่าได้ประโยชน์ไม่น้อย อย่างน้อยก็รู้จักการ
เดินจงกรม รู้วิธีดูจิตที่ฟุ้ง (แม้จะน้อยมากแต่ก็ดี) ได้ทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ธิ รรม และมีกำ� ลังใจทีจ่ ะกลับไปปฏิบตั อิ กี เมือ่ มีโอกาสในครัง้ ต่อไป
กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม และ
พระอาจารย์อีก 2 ท่านที่อยู่ดูแลพวกเราจนครบตามเวลา แม่ครัว และผู้
อ�ำนวยความสะดวกของทางศูนย์ปฏิบัติฯ ที่ดูแลอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้
มาปฏิบัติเป็นอย่างดียิ่ง
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UBUNTU-อูบันตู

นักมนุษยวิทยาคนหนึ่งไปศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชน
พื้นเมืองเผ่าหนึ่งในอัฟริกา ขณะที่รายล้อมไปด้วยเด็กกลุ่มหนึ่ง เขาเล่น
เกมด้วยการเอาตะกร้าผลไม้ซึ่งมีผลไม้วางอยู่เต็มตะกร้าแล้วเอาตะกร้า
นั้นวางใต้ต้นไม้ ห่างจากกลุ่มเด็กราว 50 เมตร เขาวางกติกาโดยบอกกับ
เด็กทั้งหมดว่า ใครก็ตามที่วิ่งเร็วสุดถึงตะกร้าเป็นคนแรกเป็นผู้ชนะจะได้
ตะกร้า ผลไม้นั้นเป็นรางวัล
ก่อนจะให้สัญญาณเด็กวิ่ง ปรากฏว่าโดยไม่ต้องพูดอะไรกัน เด็ก
ทั้งหมดพากันคล้องแขนกันและกันทั้งสองข้างเป็นหน้ากระดานเรียงหนึ่ง
หลังจากได้รับสัญญาณให้เริ่มได้ พวกเขาวิ่งไปพร้อมๆ กัน และพวกเขา
ถึงตะกร้าผลไม้พร้อมกันทั้งหมด
ทุกคนเอาผลไม้ในตะกร้ามาแบ่งปันกันทั่วหน้า ไม่มีใครได้มากน้อย
ไปกว่าใคร แล้วต่างก็แกะผลไม้กินกันอย่างเบิกบาน
“ท�ำไมหนูถึงใช้วิธีวิ่งไปถึงพร้อมๆกัน แทนที่จะแข่งขันเอาชนะเพื่อน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพื่อจะได้ผลไม้ทั้งตะกร้าไว้กินคนเดียว” นักมานุษยวิทยาถาม
เด็กๆ ส่งเสียงตอบพร้อมกันว่า “อูบันตู” (UBUNTU)
ความหมายก็คอื “ฉันจะสุขได้อย่างไรถ้าคนอืน่ เศร้า” หรือหมายความ
ได้วา่ “ฉันเป็นอะไร เพราะเราเป็นอะไร” (“I AM BECAUSE WE ARE”)
เรือ่ งทีไ่ ม่คาดคิด เกิดขึน้ ได้เสมอใช่ไหม ว่าเราจะมีภาพในใจของเรา
เองว่า เด็กชนเผ่าในอัฟริกานั้น ไร้การศึกษา อดอยาก แร้นแค้น จนแม้แต่
เสื้อผ้าไม่มีจะสวมใส่
ดังนัน้ ต่อหน้าผลไม้เต็มตะกร้าทีย่ วั่ ยวนใจอย่างนี้ เด็กแต่ละคนคงจะ
วิ่งสุดแรงเกิด เพื่อไปถึงเป็นคนแรกจะได้คว้าตะกร้าผลไม้มาเป็นของตน
เพียงคนเดียวให้ได้
แต่ที่ไหนได้ แม้แต่นักมานุษยวิทยาเองก็ยังงุนงง จึงตั้งค�ำถามและ
ได้รับค�ำตอบเช่นนั้น
ความอดอยากยากจน จึงไม่ใช่บทสรุปว่า จะเป็นเหตุให้พวกเขาเห็น
แก่ตัว
ความแร้นแค้น ก็ใช่ว่าจะแล้งน�้ำใจที่พึงมีต่อกันและกัน
การขาดการศึกษา ไม่ได้หมายถึงว่าจะท�ำความดีไม่ได้
อูบันตู (UBUNTU) เป็นค�ำโบราณในทวีปอัฟริกา แปลตรงตัวว่า
“ความเป็นมนุษย์ในคน” ก็คือความเมตตาในตัวคนนั่นเอง
ในความหมายที่กว้าง “เราเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเราทุกคน
มีความเมตตาต่อกัน
ใช่ไหมว่าเมตตาธรรมในตัวคนนัน่ เอง คือแก่นแกนและความยิง่ ใหญ่
ของมนุษยชาติ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำสั่งชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 18
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของชมรมผู ้ สู ง อายุ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดัง
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 18 คือ
ที่ปรึกษา
		 1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
		 4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง
5. อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
6. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์  กุญชร  ณ  อยุธยา
7. อาจารย์นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
8. รองศาสตราจารย์บุญเอิญ  มิลินทสูต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  โทณานนท์  
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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10.
11.
12.
13.
14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา  บัวศรี
รองศาสตราจารย์สาคร  ช่วยประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์สุชา  ณ พัทลุง
รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

ประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์
รองประธานกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์วิจิตร  วรุตบางกูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ทองธานี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. อาจารย์ละเอียด  รักษ์เผ่า
2. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล
3. นางบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
4. อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ
5. ว่าที่ ร้อยตรี อาจารย์มนัส  บุญประกอบ
6. รองศาสตราจารย์วรรณี  โสมประยูร
7. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ชัยโอภาส
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน
9. รองศาสตราจารย์ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
10. อาจารย์สมสุข  ธีระพิจิตร    
11. รองศาสตราจารย์สนอง  โลหิตวิเศษ     
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา       
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุขวสา  ยอดกมล
14. อาจารย์สุภณิดา  สุวณิชย์
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. รองศาสตราจารย์โมรี  ชื่นส�ำราญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
3. นางทัศนา  ทองภักดี
4. รองศาสตราจารย์บุญทิวา  อภิสิงห์
5. รองศาสตราจารย์ปราณี  วานิชเจริญธรรม
6. อาจารย์พรรณนิภา  สันติพงษ์     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  สุทธิส�ำแดง
8. รองศาสตราจารย์วรรณี  ศิริสุนทร
9. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
10. นางสุภัทรา  โสทะกะพันธ์
11. รองศาสตราจารย์อรพรรณ  พรสีมา
12. อาจารย์อุไร  สังขนันท์
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
1. รองศาสตราจารย์สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา  วิสุทธิสิน
4. รองศาสตราจารย์บุษกร  เพชรวิวรรธน์
5. อาจารย์พวงผกา  คงอุทัยกุล
28
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6. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  กุลแพทย์
8. นายสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
2. รองศาสตราจารย์ฆรณี  รัตนสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์ชวลี  ดวงแก้ว
4. รองศาสตราจารย์ธวัช  บุรีรักษ์
		 5. นางทัศนา ทองภักดี
6. อาจารย์บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
7. นางสาวประทินทิพย์  อินทวิเชียร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
10. รองศาสตราจารย์สุภาพร  สุกสีเหลือง  
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์  
4. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ
5. นายอัครเดช  อุดมชัชวาล
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  ทัพสุวรรณ
		 2. นางจ�ำรูญ เลียบใย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  พันธ์พานิช
4. อาจารย์สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
5. นางอรุณี  สินสันธิเทศ
6. อาจารย์อัธยา  ภาดานุพงศ์
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางกฤษณา  สุนันทเกษม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เจริญรักษ์
3. อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร  
4. นางสาวพิศมัย  พนาเวศร์
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ  ชูนาค
2. นางกานดา  ไทรฟัก
3. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว
1. รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา
2. นางกานดา  ไทรฟัก
3. นายทรงยศ  ขันบุตรศรี
4. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
5. อาจารย์พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ลาชโรจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ  ชูนาค
8. อาจารย์สุจิตต์  รักษ์เผ่า
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
2. รองศาสตราจารย์บังอร  พานทอง
3. นางสาวยุพิน  องคานนท์
4. นางสาวลักขณา  แซ่ลู้
5. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์)
ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พึ่งเจอกับตัว เล่นสงกรานต์ไม่เปียก
สมใจ : เดี๋ยวนี้สงกรานต์น่าเบื่อ
สมจิตต์ : อ้าว ท�ำไม ?
สมใจ : เดินออกจากบ้านแล้วกลับมาตัวไม่เปียกเลย
สมจิตต์ : เดินไปแถวไหนล่ะ ?
สมใจ : ก็เดินฝ่าวงวัยรุ่นที่ก�ำลังสาดน�้ำกัน
สมจิตต์ : แล้วไง ?
สมใจ : มันบอก “ทุกคนหยุดก่อน ให้...คนแก่ไปก่อน” ดูมัน
สมจิตต์ : !?!?!?!
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