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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�ำรัสอ�ำนวยพรเนื่องในวัน
ขึน้ ปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวัง
ดุสิต ความว่า
“บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอส่งความ
ปรารถนาดีและอ�ำนวยพรแก่ทกุ ๆท่าน ให้มคี วามสุข ความเจริญ ให้มกี ำ� ลัง
กาย ก�ำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆขึ้นไป เมื่อเรามีความรัก
ความปรารถนาดี มีสติปัญญาและเหตุผล มีความรู้จัก ความพอเหมาะ
พอเพียง มีความอดทน พากเพียร รูเ้ หตุผล รูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หา ซึง่ จะน�ำพา
ซึ่งความสุข ที่เกิดขึ้นในตน และน�ำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคม
และประเทศชาติ ท�ำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ท�ำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
ได้ ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษา
ให้ทกุ ท่าน มีสขุ ภาพกายและใจทีแ่ ข็งแรง มีขวัญและก�ำลังใจ สติปญ
ั ญาที่
แจ่มใส ในการทีจ่ ะเป็นพลังทีเ่ ข้มแข็ง มัน่ คงต่อประเทศชาติและบ้านเมือง
ของเราต่อไป”
http://seniorclub.swu.ac.th
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				 สิบสี่ กุมภาพันธ์
		 กุหลาบ สัญลักษณ์		
				 มอบรัก จากฤทัย
		 ปวงรัก อวลอบจิต		
				 รักตน รักญาติมิตร
		 รักแท้ มอบแก่กัน		

ครบรอบวัน แห่งความรัก
สื่อแทนรัก ประจักษ์จิต
รักห่วงใย ในกานต์มิตร
รังสฤษฐ์ คิดแบ่งปัน
รักสนิท จิตสุขสันต์
ทุกทุกวัน..วาเลนไทน์
รศ.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

นายแพทย์สรุ สิทธิ์ ตัง้ สกุลวัฒนา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนพิชญศึกษา จ�ำนวน 71 คน
ทีเ่ ข้ามาศึกษาดูงานเพือ่ เป็นแนวทางในการน�ำไปประกอบการเลือกเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้
เปิดบ้านสร้างแรงบันดาลใจ แนะแนวทางวิชาชีพโดยแบ่งเป็นฐานความ
รู้ 7 ฐาน ประกอบด้วย วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
รังสีวิทยา พยาธิวิทยา และกายภาพบ�ำบัด วันที่ 17 มกราคม 2562
เวลา 13.30 น
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดไปประชุมสรุปผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 และประชุมประจ�ำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่
6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเวสด์เทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี (ก�ำหนดการ
และรายละเอียดจะแจ้งในวันประชุมประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2562 รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้เชิญชมรมฯ ไปสอนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ บ้านหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กิจกรรมนี้เป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทีมงานวันนีป้ ระกอบ
ด้วยสมาชิกจ�ำนวน 8 คน น�ำโดยประธานชมรมฯ ออกเดินทางโดยรถตู้
คุณเตชสิทธิ์สุดหล่อ เวลาประมาณ 07.00 น. จาก มศว ประสานมิตร
มุ่งหน้าสู่ จ.สระแก้ว ทางมอเตอร์เวย์ โดยแวะรับประทานอาหารเช้าที่
ร้านเจ้ปิ้มข้าวหน้าเป็ดพนมสารคาม และแวะดื่มกาแฟเพิ่มพลังระหว่าง
ทาง พร้อมเป่าเค้กวันเกิดสมาชิก 3 ท่านทีเ่ กิดเดือนมกราคม คือ รศ.สาลี
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อ.พวงผกา คงอุทยั กุล, ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์
จากนั้นออกเดินทางต่อจนถึง อบต. หนองหมากฝ้าย ซึ่งกว่าจะถึงก็
พอดีเวลาอาหารกลางวัน เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. รศ.ดร.ชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ กล่าวเปิดงาน ซึ่งวันนี้ถือเป็นกิจกรรมในวันเปิดเทอม
วันแรกของโรงเรียน และแนะน�ำสมาชิกคนสวยทุกวันในทีม : รศ.สาลี
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ณัฐยา วิสทุ ธิน ผศ.เกษร เจริญรักษ์ อ.จันทร์ทพิ ย์
ลิ่มทอง อ.พวงผกา คงอุทัยกุล ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์ รศ.ดร.ภญ.
อรลักษณา แพรัตกุล และผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ จากนั้นประธานชมรมฯ
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กล่าวแนะน�ำชมรมผูส้ งู อายุ มศว และแนะน�ำวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การ
ใช้ยาในผู้สูงอายุ” โดย รศ. ดร. ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม. การบรรยายมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย
ชือ่ สามัญและชือ่ การค้าของยา การอ่านฉลากยาและฉลากช่วยเพือ่ ให้ใช้ยา
ได้อย่างถูกต้อง การบรรยายเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ความเป็น
กันเองกับผูฟ้ งั และการทวนถามเพือ่ ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเป็นระยะๆ
ซึ่งจากการสอบถามพูดคุย พอประเมินได้ว่าสมาชิกในโรงเรียนแห่งนี้ล้วน
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีตามวัย มีสุขภาวะดีทั้งกาย
ใจ บางท่านอาจมีโรคเรื้อรังอยู่บ้าง แต่ได้รับยาประจ�ำไม่เกิน 3 ขนาน มี
เพียงบางท่านเท่านั้นที่ประสบอุบัติเหตุและอยู่ระหว่างการรักษา แต่ก็ยัง
มีสปิริตสูงมากในการมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันเปิดเทอมนี้ จบการบรรยาย
ต่อด้วยกิจกรรมออกก�ำลังกายเบาๆ โดยการฝึกร�ำวงมาตรฐาน สอนโดย
รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และกล่าวประวัติความเป็นมาของการ
ร�ำวงมาตรฐาน โดย อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ครั้งนี้เป็นการสอนร�ำวงและ
ทบทวนท่าร�ำวงหลายเพลง เช่น งามแสงเดือน (ท่าสอดสร้อยมาลา) ร�ำซิมาร�ำ
(ท่าร�ำส่าย) หญิงไทยใจงาม (ท่าบัวบานและท่ายูงฟ้อนหาง) ก่อนฝึกปฏิบตั ิ
ทีมงานได้ร�ำสาธิต แต่ยังสาธิตไม่ทันจบ นักเรียนทั้งชายหญิงอดใจไม่ไหว
ต่างลุกขึ้นมาขยับ ร�ำต่อกันเป็นวงรอบห้องประชุม บรรยากาศน่ารักเป็น
กันเองและสนุกสนานมาก คงเป็นเพราะว่านักเรียน ใน ร.ร.ผูส้ งู อายุแห่งนี้
ทุกคนใส่ชุดนักเรียนจริงๆ (ผู้หญิงเสื้อคอซอง ผู้ชายกางเกงขาสั้น น่ารัก
มาก) นักเรียนหลายคนร�ำได้สวยงาม ถูกต้องตามจังหวะ แต่บางคนก็ร�ำ
ในแบบฉบับของตนเอง ท�ำให้ท่าสอดสร้อยมาลามีความละม้ายคล้ายท่า
ควักกะปิมาก จึงน่ารักไปอีกแบบ ทั้งวิทยากรและนักเรียนได้ขยับแข้งขา
http://seniorclub.swu.ac.th
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กันประมาณเกือบสองชัว่ โมง จัดเป็นการออกก�ำลังกายทีด่ มี ากส�ำหรับผูส้ งู
อายุ ประธานชมรมฯ จึงกล่าวสรุปกิจกรรม ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจาก
นักเรียนว่าขอให้กลับมาอีกบ่อยๆ เพราะถ้าห่างหายไปนานๆ นักเรียนวัยนี้
มีลมื แน่นอนนะจ๊ะ หลังจากออกจากโรงเรียน พวกเราก็ได้แวะรับประทาน
อาหารเย็นมื้ออร่อยที่ศรีกิจรีสอร์ท ก่อนกลับเนื่องจากหนทางอีกยาวไกล
แล้วจึงรวมพลออกเดินทางกลับเข้า กทม. โดยสวัสดิภาพ : เล่าเรื่องโดย
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มศว ประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 สมาชิกฯ
สามารถรับเงินปันผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 และสมาชิกทุกคน
จะได้รับหุ้น 45 หุ้น (450 บาท) ในเดือนกุมภาพันธ์
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจทุกท่าน ร่วม
ทัศนศึกษางานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในบรรยากาศชุดไทย
“ออเจ้า” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในราคากระชับมิตร
2,300 บาท / คน ก�ำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
06.30 น. มาตามนัดหมายหน้าโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม
07.00 น. ออกเดินทางจาก มศว ประสานมิตร (อาหารเช้าบนรถ)
10.30 น. นมัสการศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี
					 เลี้ยงอาหารลูกศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬ
11.00 น. ทัศนา พระปรางค์สามยอด สัญลักษณ์เมืองลพบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเข้าที่พัก
					 (เปลี่ยนร่างแปลงกาย ย้อนยุคสมัยพระนารายณ์)
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15.30 น. เชิญแขกพิเศษเข้าสู่พระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
		 - ชมตึกพระเจ้าเหา, 12 พระคลังสินค้า, โรงช้างโรงม้า
		 - ชมการละเล่นแบบไทย การออกร้านค้าต่างๆ การแสดง
		 - เข้าเขตพระราชฐานชั้นใน ชมการแสดงพร้อมรับประทาน
อาหาร แสง สี เสียง ย้อนยุคพระนารายณ์ สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจ เหมือน
ย้อนอดีต ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
21.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมโตเกียวหรือเทียบเท่า
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ชมบ้านพักเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
10.00 น. ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเก่าแก่คู่เมืองลพบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. แวะนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี
17.30 น. เดินทางกลับถึง มศว ประสานมิตร
ค่าบริการนี้ เป็นค่ารถทัวร์ปรับอากาศ ค่าเข้าชมงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช พร้อมชม แสง สี เสียง พร้อมการแต่งกายย้อน
ยุค อาหาร 5 มื้อ ที่พักห้องละ 2 คน ส�ำรองที่นั่งด่วน! ที่ ดร.อุมาพร
นาคะวัจนะ โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ 032-4-00924-9 หรือ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 015-1-51428-3
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 2124 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ. จันทบุรี กับพระอาจารย์มานพ อุปสโม
ผูส้ นใจแจ้งชือ่ กับ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ โอนเงินทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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032-4-00924-9 หรือธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 015-1-51428-3
ค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท (ค่าอาหาร ค่าน�้ำ-ค่าไฟ ค่าแม่ครัว ค่า
เดินทาง เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วจะมอบเงินให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ)
รับสมาชิกจ�ำนวน 30 คน
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บิลมาศ เนื่องจาก
รศ.ผาณิต บิลมาศ ได้ถงึ แก่กรรม พิธสี วดพระอภิธรรมศพ วันที่ 13-15
มกราคม 2562 ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ และก�ำหนดพระราชทานเพลิง
ศพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลทักษิณา
ประดิษฐ์
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว กฤดากร เนื่องจาก
หม่อมหลวงอธิบุญ กฤดากร ได้ถึงแก่กรรม พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 18-22 มกราคม 2562 ณ วัดหงส์ปทุมวาส จ.ปทุมธานี และได้
พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เนียมมณี เนื่องจาก
รศ.บรรจบ เนียมมณี ได้ถงึ แก่กรรม พิธสี วดพระอภิธรรมศพ วันที่ 2126 มกราคม 2562 ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ และได้พระราชทานเพลิงศพ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีทรัพย์ เนื่องจาก
อ.อรุณ ศรีทรัพย์ ได้ถึงแก่กรรม พิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 25-29
มกราคม 2562 ณ วัดธาตุทอง และได้พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2562 เวลา 17.00 น
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุมน เนื่องจาก
อ.วราวุธ สุมน ได้ถึงแก่กรรม พิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 23 - 29
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มกราคม 2562 เวลา 19:00 น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และ
พิธีบรรจุศพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว องคานนท์ เนื่องจาก
คุณยุพิน องคานนท์ ได้ถึงแก่กรรม พิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 31
มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ และพิธีฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุญปก เนื่องจาก
นายพิสณ
ั ห์ บุญปก ได้ถงึ แก่กรรม พิธสี วดพระอภิธรรมศพ วันที่ 3 - 8
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. ณ วัดลานตากฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี
นครปฐม และพิธีฌาปนกิจศพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น.

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1. อ. สุภณิดา สุวณิชย์ 					
2. อ. สุวัฒน์ บัววราภรณ์ 				
3. อ. มารศรี บัววราภรณ์ 				
4. อ. สมพร ต่อประดิษฐ์ 				
5. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 			
6. อ. พวงผกา คงอุทัยกุล 				
7. อ. อัธยา ภาดานุพงศ์ 				
8. รศ. สุชา ณ พัทลุง 					
9. ผศ. สุชาดา สุธรรมรักษ์ 				
10. รศ. เชียรศรี วิวิธสิริ 				
11. รศ. วัญญา วิศาลาภรณ์ 				
12. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ 					
13. รศ. งามตา วนินทานนท์ 				

http://seniorclub.swu.ac.th
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง 				
ผศ. วัลลดา สุขมาก 				
ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร			
คุณจริน จุ่นพิจารณ์					
ผศ. องอาจ จิยะจันทน์				
อ. ผกายวรรณ เจียมเจริญ				
คุณนัทรี แสงทองศรีกมล				
รศ. ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่				
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์		
พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์		
ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย
										 รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. รศ. ดร. สกล พงศกร			 2. คุณศรียา สุดสาย
3. คุณทรงศรี 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. คุณวงจันทร์เพ็ญ วิรุฬห์สิงห์
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
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23.
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41.
43.
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57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.

รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์		 24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ		 26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย
อ. ศศิน ปิณฑะดิษ			 28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ		
30. คุณนงคราญ หงษ์ทอง
คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ		 32. คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่		 34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์
อ. สมบัติ เทศน้อย			 36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช		 38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
อ. 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
คุณภรณี วาจาสัตย์ 			 58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์
อ. จ�ำลอง ช่างต่อ			 60. คุณสังเวียน รอดกร
คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร		 62. อ. ถนัด แก้วเจริญไพศาล
คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ		 64. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ
คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล		 66. อ. กัญญา พานิชสกุล
อ. อ�ำไพ อ�ำรุงทรัพย์		 68. ผศ.ประดิษฐ์ คุณรัตน์
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 70. คุณล�ำใย ประดับสี
ผศ. ดร. พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง

http://seniorclub.swu.ac.th
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100 ค�ำพ่อสอน

เมื่อจิตสงบ ใจก็สบาย
“ขอให้พจิ ารณาดูให้ดๆี ว่า ให้เรามีความระมัดระวังอยูเ่ สมอ ในการ
ท�ำอะไรด้วยกาย ด้วยการพูดอะไรด้วยวาจา และแม้แต่คดิ ด้วยใจ ให้สำ� รวม
กาย วาจา ใจ ให้ดี และปฏิบัติตนไปในทางที่เจริญ ในทางที่เกื้อกูลแก่
ผู้อื่น ก็จักเป็นการประกันได้ว่า อนาคตของท่านนั้นจะรุ่งเรืองขึ้น ทั้งทาง
กายทั้งทางใจ โดยเฉพาะทางใจนี้ก็จะรุ่งเรือง เพราะว่าจิตใจจะผ่องใส
และมีความสบายอย่างแน่นอน”
พระราชด�ำรัส ในโอกาสที่พระครูใบฎีกาเล็ก (ถานุตฺตโร) และคณะ เข้าเฝ้าถวายเงิน
และต้นเทียนพรรษา ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช
2525
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บอกเล่าเก้าสิบ : แพทย์ที่ดีที่สุดในโลก 7 คน
แพทย์ที่ดีที่สุดของโลก 7 คน คือ
		 1. Sunlight แสงอาทิตย์
		 2. Rest การพักผ่อน
		 3. Exercise การออกก�ำลังกาย
		 4. Diet โภชนาการ
		 5. Positive Thinking. ความคิดในทางบวก
		 6. Self Confidence ความมั่นใจในตนเอง
		 7. Friend เพื่อน
ข้อ 7 นี้ส�ำคัญที่สุด มีเพื่อนคบเพื่อนรักเพื่อนท�ำให้ชีวิต
ยืนยาว

http://seniorclub.swu.ac.th
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10 ปี 7 ครั้ง
“ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน” ชอบประโยคนี้มากมันจริงอย่าง
ยิ่ง ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง
1. สิบปีแรก...หมดไปกับ ความไร้เดียงสา
2. สิบปีต่อมา...หมดไปกับ การศึกษาเล่าเรียน
3. สิบปีต่อมา...หมดไปกับ การท�ำงานและการใช้ชีวิต
4. สิบปีต่อมา...หมดไปกับ การสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
5. สิบปีต่อมา...หมดไปกับ การลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่หามา
6. สิบปีตอ่ มา...หมดไปกับ การดูแลรักษาสุขภาพ กาย-ใจให้แข็งแรง
7. สิบปีสุดท้าย...หมดไปกับ การปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอย การกลับ
บ้าน
แต่ละสิบปีผ่านไป...อย่างรวดเร็ว อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไร
ที่เราท�ำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ท�ำ
*** เวลา คือ หน่วยเงินในก�ำมือของเราที่เอาไปแลกสิ่งอื่น
- เราเอาเวลาไปแลกงาน
- เราเอางานไปแลกเงิน
- แต่เราก็ไม่เคยเอาเงินไปแลกเวลาคืนกลับมาได้สกั ที ถ้า ‘ธนาคาร
เวลา’ มีจริงเราก็ไม่เคยมีสมุดบัญชีสักเล่มที่จะให้เราดูได้...ว่าตอนนี้เหลือ
เวลาอยู่เท่าไหร่?
*** เรารู้ว่าเราใช้ “สิบปี” ของเราไปกี่ครั้งแล้วแต่เราไม่อาจรู้ว่า...
เราจะใช้ “สิบปี” ที่เหลือของเราได้ครบไหม แต่นั่นก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับเรา
ใช้เวลาสิบปีของเราไปคุม้ ค่าหรือเปล่า? เมือ่ เราหันหลังกลับมาขอให้พดู ได้
เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย ชีวิตคนเราจะมี “สิบปีสักกี่ครั้ง
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

กัน ใช้สิบปีเจ็ดครั้งของเราให้คุ้มค่า สวัสดีกับสิบปีปัจจุบันของท่าน
สรุป: ชีวิตที่เรียบง่าย ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณ
 ไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้อง บ�ำรุง
 ไม่กระหายแต่ก็ต้อง ดื่มน�้ำ
 ว้าวุ่นแค่ไหนก็ต้อง ปล่อยวาง
 มีเหตุมีผลแต่ก็ต้อง ยอมคน
 มีอ�ำนาจแต่ก็ต้องรู้จัก ถ่อมตน
 ไม่เหนื่อยแต่ก็ต้อง พักผ่อน
 ไม่รวยแต่ก็ต้อง รู้จักพอเพียง
 ธุระยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จัก พักผ่อน
 หมั่นเตือนตน : ชีวิตนี้สั้นนัก
 อยากกิน...กิน
 อยากเที่ยว....เที่ยว
 เรื่องกลุ้มอย่าเก็บไว้
 ไม่เครียด ปล่อยวาง
 สุขสบายทุกเพลา
เวลาทีย่ งั จับมือไหว ให้เชิญเพือ่ นมาสังสรรค์ หรือออกไปสังสรรค์
กับเพื่อนๆบ้าง
เวลาที่ยังกอดไหว ให้โอบกอดให้ชื่นใจ
ท�ำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง และเพื่อนที่ดีต่อไป
ครอบครัวสุขสันต์ มาก่อนเสมอ !!!
เวลาที่อยู่ด้วยกัน อย่าได้โกรธกันง่ายๆ
 ที่ส�ำคัญ ต้องเป็น “ผู้ให้” ก่อนเสมอ
http://seniorclub.swu.ac.th
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 สุขใจ ที่เป็นผู้ “ให้”
 รู้จัก “ขอโทษ” และ “ส�ำนึกผิด” ทุกครั้งที่ท�ำ “ผิด”
 ท้ายสุด “ปล่อยวาง” และ “พอเพียง”
 คิดดี ท�ำดี พูดดี...มีสุข

และพอเพียง

16
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ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5
รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะท�ำงานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ปุจฉา: PM2.5 คืออะไร
วิสัชนา: PM2.5 คืออนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน�้ำ ควัน และ
ก๊าซต่าง ๆ เนือ่ งจาก “เจ้าตัวน้อย” นีม้ ขี นาดเล็ก แต่เมือ่ แผ่รวมกันแล้วจะ
มีพื้นผิวรวมกันมากมหาศาล ท�ำให้มันสามารถน�ำพาสารต่าง ๆ ล่องลอย
ในบรรยากาศรอบตัวเราได้ในปริมาณสูง ท�ำให้เกิดเป็นหมอกควัน โดยตัว
มันเองและสารหลายชนิดที่อยู่บนผิวของมัน ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของ
มนุษย์ ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความส�ำคัญและส่งสัญญาณเตือนภัย
มานานแล้ว
ปุจฉา: เจ้าตัวน้อยนี้มาจากไหน
วิสัชนา: แหล่งส�ำคัญของ PM2.5 ในบรรยากาศ คือ การเผาไหม้
เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ และฝุ่นจากการก่อสร้าง ซึ่งจะมีการผลิต
ขึน้ ใหม่ในทุกวัน แต่มนั จะสะสมได้งา่ ยถ้ามีการผลิตมากขึน้ และฟุง้ กระจาย
ออกไปได้น้อยลง ตัวอย่างคือ “เชียงใหม่” ในช่วงต้นปีของทุกปีที่มีการเผา
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมกันมาก และตัวเมืองมีภเู ขาล้อมรอบจึงเป็นแอ่งกะทะทีข่ งั
http://seniorclub.swu.ac.th
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เจ้าตัวน้อยได้ง่าย แต่ใน “กรุงเทพ” ของเรา มีการผลิตอนุภาคนี้ทุกเมื่อ
เชื่อวัน โดยเฉพาะจากยานพาหนะในท้องถนน แต่ในช่วงปลายปีถึงต้นปี
จะเกิดสภาวะ “การตกตะกอน” เมื่ออุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วร่วม
กับความชืน้ สูงและลมอับ อีกทัง้ การมีตกึ สูงจ�ำนวนมากท�ำให้ตวั เมืองเหมือน
เป็นแอ่งกะทะกลายๆ เจ้าตัวน้อยจึงวนเวียนอยู่มากในช่วงกลางคืน แล้ว
ค่อย ๆ จางหายไปเมื่อพระอาทิตย์ท�ำงานส่องสว่างเต็มที่
ปุจฉา: มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร
วิสัชนา: เนื่ อ งจากขนาดที่ เ ล็ ก ของเจ้ า ตั ว น้ อ ย ท�ำ ให้ เ มื่ อ มั น
ถูกมนุษย์สูดผ่านรวมเข้าไปกับลมหายใจ สามารถผ่านลงไปได้ลึกจนถึง
ถุงลมทีเ่ ป็นส่วนปลายสุดของปอดเราได้ ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าต่อหลอดลมฝอย
และถุงลมที่เราหวงแหนเป็นหนักหนา และด้วยคุณสมบัติขนาดจิ๋วจนมอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า บางส่วนของมันจึงเล็ดรอดผ่านผนังถุงลมแล้วไชชอน
ผ่านเส้นเลือดฝอยเข้าสูก่ ระแสโลหิต และกระจายตัวแทรกซึมไปทัว่ ร่างกาย
ของเราได้ ความร้ายกาจของมันต่อปอดของเรา เป็นผลจากการกระตุ้นให้
เกิดสารอนุมูลอิสระ ลดระบบแอนตี้ออกซิแดนท์ รบกวนดุลแคลเซียมจน
ท�ำให้เกิดการอักเสบ และกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารอักเสบ ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อเนือ้ เยือ่ ของตัวเราเอง จนเกิดผลร้ายทีส่ ำ� คัญ 3 ประการคือ
1. ท�ำให้คนที่มีโรคระบบการหายใจเรื้อรังเกิดอาการก�ำเริบ ทั้งโรค
จมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหืด และ โรคถุงลมโป่งพอง
2. ท�ำให้คนทีม่ โี รคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรือ้ รังเกิดอาการก�ำเริบ
โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
3. ในระยะยาวส่งผลให้การท�ำงานของปอดถดถอย จนอาจท�ำให้เกิด
18
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โรคถุงลมโป่งพองได้แม้จะไม่สบู บุหรีก่ ต็ าม และอาจมีสว่ นท�ำให้เกิดมะเร็ง
ปอดได้เพิ่มขึ้น
ปุจฉา: มีค�ำแนะน�ำในการลดปริมาณ “เจ้าวายร้ายตัวน้อย” ใน
บรรยากาศได้อย่างไร
วิสัชนา: พวกเราเหล่า “ประชารัฐ” สามารถร่วมไม้รว่ มมือควบคุม
แหล่งก�ำเนิดของมันได้โดย
1. ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
2. ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด และมีเครื่อง
มือดักจับอนุภาคที่หลงเหลือไม่ให้กระจายตัวออกมา
3. ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มฝี นุ่ น้อยทีส่ ดุ รือ้ ถอนและท�ำลาย
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้วอย่างถูกวิธี
4. หลีกเลีย่ งการเผาป่า เผาพืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมการท�ำเกษตรกรรม เผา
ขยะและวัสดุเหลือใช้
ปุจฉา: แล้วคนทั่วไปจะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างไร
วิสัชนา: ช่วงที่มีค่า PM2.5 ในอากาศสูงเกินค่าปกติขององค์การ
อนามัยโลก คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ของกรมควบคุมมลพิษ
เรายังใช้ที่ค่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบ
การหายใจหรือโรคหัวใจเรื้อรังไม่ควรออกนอกบ้าน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
และจ�ำเป็นต้องเดินทางไปในที่สาธารณะ ให้ใส่หน้ากากพิเศษชนิดที่
เรียกว่า “เอ็นเก้าสิบห้า” ซึ่งสามารถดักจับอนุภาคขนาดจิ๋วได้ถึง 0.3
ไมโครเมตร โดยต้องสวมให้ถกู ต้องอย่างกระชับกับรูปหน้า สาหรับคนทัว่ ไป
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทีจ่ ำ� เป็นต้องออกนอกบ้านให้อย่างน้อยใส่ “หน้ากากอนามัย” ทีย่ งั พอกรอง
อนุภาคขนาดประมาณ 2-3 ไมโครเมตรได้ โดยต้องใส่ให้ถูกต้องเช่นกัน
คือ หันด้านที่เป็นสีเขียวและเป็นมันกว่าออกด้านนอก และให้ส่วนที่มีแผ่น
เสริมความแข็งแรงและช่วยการเข้ารูปอยู่ด้านบนของจมูก
คืนอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราสูดหายใจ ควบคุมตัวร้าย PM2.5 ไม่
ให้เกินมาตรฐาน”
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เครื่องฟอกอากาศนครซีอาน
นครซีอาน เมืองเอกของมณฑลส่านซีของจีน ได้สร้างหอคอยฟอก
อากาศขนาดใหญ่ที่สุดของโลก World’s biggest air purifier โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบ�ำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดบ่อยขึ้นถี่ขึ้น จนส่ง
ผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หอคอยฟอกอากาศแห่งนีม้ ขี นาดความสูงกว่า 100 เมตร ถูกสร้างขึน้
โดยสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมของจีน ใช้งบประมาณก่อสร้าง 12
ล้านหยวน (60 ล้านบาท) มีค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานแต่ละปี 2 แสนหยวน
(1 ล้านบาท) หอคอยแห่งนี้ได้ใช้บ�ำบัดอากาศที่เป็นพิษ ครอบคลุมพื้นที่
รอบๆหอคอยได้ราว 10 ตารางกิโลเมตร
หอคอยฟอกอากาศนี้ สามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้วันละกว่า 10
ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM
2.5 ได้ถงึ ร้อยละ 11-19 โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึง่ ชาวจีนจ�ำนวนมาก
มักเผาถ่านสร้างความอบอุน่ ตามอาคารบ้านเรือน ซึง่ ควันจากการเผาถ่าน
นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุส�ำคัญของวิกฤตมลพิษที่เกิดขึ้นในจีน และได้ใช้งาน
อย่างได้ผลตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน ปีค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา
ระบบการท�ำงานของหอคอยฟอกอากาศแห่งนี้ จะใช้แผงพลังงานแสง
อาทิตย์ช่วยดูดซับอากาศมลพิษผ่านเครื่องกรองอากาศ และปล่อยอากาศ
สะอาดออกสู่สภาพแวดล้อม และประมาณการว่า ในนครซีอานอาจต้อง
สร้าวหอคอยฟอกอากาศนี้จ�ำนวน 1,000 แห่ง จึงเพียงพอที่จะช่วยฟอก
มลพิษของนครหลวงโบราณใจกลางประเทศจีนแห่งนี้ให้สะอาด
ถึงคราวกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร อาจจะต้องมีหอคอยฟอกอากาศแบบ
นครซีอานบ้าง (ดูภาพประกอบที่หน้า 20)
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมพหุวัฒนธรรม
ว่าด้วยเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม (น่ารัก อ่านแล้วชอบ)
เมื่อเช้านั่งเล่าเรื่องเพื่อนสนิทให้คนข้างๆ ฟังเธอข�ำท้องคัดท้องแข็ง
คิดแล้วเลยอยากเอามาเขียนเล่า อยากรู้ว่าจะมีฝีมือเขียนให้อ่านแล้วนึก
ข�ำได้ เหมือนกับเล่าปากเปล่าหรือเปล่า
เรื่องของเรื่องมาจากนั่งคุยกันเรื่อง พายุเข้าน�้ำก็ท่วม นี่แหละ
ผมมีเพือ่ นคนหนึง่ เป็นมุสลิมแท้ คือนอกจากนับถือศาสนาอิสลามแล้ว
ชีวิตทั้งชีวิตของเขาก็อยู่ในชุมชนคนไทยอิสลามมาตลอด
แต่อย่างที่รู้กัน ที่ อ.จะนะ บ้านผม ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันทั้ง แขก
ไทย จีน โดยแทบไม่เกิดความรูส้ กึ แตกต่าง และไม่เคยมีคำ� สวยหรูมากล่อม
จิตใจประเภท สังคม “พหุวัฒนธรรม” อะไรประเภทนั้น
หลายปีมาแล้วเกิดฝนตกหนักและน�้ำท่วมใหญ่ในตลาด เพื่อนของ
ผมคนนี้สมมุติว่าชื่อ “สุ” ก็แล้วกัน บ้านของเขาอยู่นอกตัวอ�ำเภอออกไป
อีกนิด ไม่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมโดยตรง แต่ตัวอ�ำเภอนั้นน�้ำเข้าเร็ว
จนท่วมชนิดที่คนในท้องที่ตั้งตัวกันแทบไม่ทัน
ด้วยความเป็นห่วงเพือ่ นสนิทของเขา ผมตัง้ ชือ่ สมมุตอิ กี ละว่าชือ่ “โร
เบิร์ต”แล้วกัน โรเบิร์ตเป็นไทยพุทธ บ้านของโรเบิร์ต อยู่กลางตลาดถูกน�้ำ
ท่วมเข้าบ้านเช่นกัน ทีท่ บั ถมหนักไปกว่านัน้ คือนอกจากน�ำ้ ท่วมแล้ว ไฟฟ้า
ในตัวอ�ำเภอยังดับอีกด้วย
ด้วยความที่วุ่นวายกับน�้ำมาทั้งวัน ไม่ได้เตรียมตัวหรือนึกได้ว่าไฟฟ้า
จะดับด้วย โรเบิรต์ เลยไม่ได้เตรียมเทียนเตรียมฟืนไฟเอาไว้ในบ้านเลย ครัน้
เมื่อเดือดร้อนจะออกไปหาซื้อก็ไม่ทันแล้ว เพราะร้านค้าทั้งอ�ำเภอปิดหมด
ขณะทีก่ ำ� ลังกังวลว่าจะมีชวี ติ ผ่านค�ำ่ คืนอันทรมานนัน้ ไปได้อย่างไร จู่ ๆ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“สุ” ก็โผล่มาหน้าบ้าน ด้วยความร้อนรนแล้วตะโกนถามด้วยความเป็นห่วง
“พรือมัง้ อามึง” โรเบิรต์ ตอบว่า “ชิบหายแล้วทัง้ บ้านไม่มเี ทียนสักเล่ม “คืน
นี้ต้องอยู่ในมืดนี่ทั้งคืนแน่”
ได้ยินดังนั้น “สุ”เพื่อนมุสลิมของโรเบิร์ต ก็ออกปากทันใด “มึงรออยู่
นี่เด่วกูจัดการให้”
โรเบิร์ต รีบพูดทันใด “มึงจะจัดการอะไร ที่บ้านมึงมีเทียนจะเอามา
แบ่งให้หรืองัย กลับไปแล้วกูว่ามึงมาไม่ได้แล้วน�้ำมาหนักขึ้นเรื่อยๆ”
“สุ” รีบบอกพลางเดินไป “มึงอยู่ให้นิ่งต๊ะเด่วกูจัดการเอง”
“สุ”หายไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็แบกเทียนพรรษาเล่มใหญ่ยักษ์ฝ่าน�้ำ
กลับมาสองด้าม ก่อนจะมายืน่ ให้กบั โรเบิรต์ โรเบิรต์ เห็นแล้วตกใจร้องออก
มา “อย่าบอกว่ามึงไปลักที่วัดมานะ”
“สุ” เพื่อนมุสลิม หัวเราะเสียงดัง ก่อนว่า “คนแบบกูไม่ต้องไปลัก
หรอก เข้าไปขอเจ้าอาวาสเลย”
“มึงไปขอกับพระอาจารย์เลยเหอ เอาใช้ได้ไอ้แขกนี่ ไม่เคอะคิดไม่ได้
เรื่องพรันนี้ ...แล้วพระอาจารย์ว่าไหรมั้ง”
“ระดับกู กูว่าแล้ว หลวง..(หมายถึงนามเจ้าอาวาส) รู้จักตั้งแต่เด็ก
กูเลยไปบอกท่านว่า ชาวบ้านเดือดร้อนกันอีตายอยู่แล้ว เทียนก็ม่ายใช้
หลวงอยู่บายจิตาย ท่านจะเก็บไว้ท�ำไหรช่วยชาวบ้านต๊ะ แล้วท่านก็ว่า ไอ้
ลูกแขกเหม่อนี้มาสอนกูหล่าว แต่ท่านก็แขบไปหยิบมาให้เลย” ว่าแล้วทั้ง
สองก็หัวเราะกันเสียงดัง
และคืนนัน้ บ้านของโรเบิรต์ เป็นหลังเดียวในบริเวณทีจ่ ดุ เทียนเล่มยักษ์
ไสวสว่าง
หลังจากเขาไปขอเทียนพรรษามาให้เพือ่ นได้ในเย็นวันนัน้ อีกวันข่าว
http://seniorclub.swu.ac.th
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ว่าเทียนพรรษาหมดเกลี้ยงทั้งวัด เพราะชาวบ้านที่รู้แถวนั้นไปขอหลวงพ่อ
กันเป็นแถว ฮา ฮา ฮา !
กลับบ้านวันก่อน โรเบิร์ตเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง ระหว่างข�ำกันอยู่ “สุ”
ก็มา ผมถามเขาว่า จริงเหรอเรื่องนี้ เขาหัวเราะแล้วว่า “กูแสดงให้พวก
เอ็นจีโอเห็นงัยว่านี่ สังคมพหุวัฒนธรรมของแท้ เออ กูลืมไป ว่าจิเข้าไป
หาหลวง..สักหีด เห็นแกถามหาอยู่ ไม่รู้จะเรียกไปด่าเรื่องไหรหล่าว”
ผมนึกภาพของชายมุสลืมใส่โสร่งไปนั่งข้างเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ข�ำ ที่
ส�ำคัญจะเห็นภาพว่า เขาจะถูกพระวิพากษ์ด้วยรักอยู่เสมอตั้งแต่เป็นเด็ก
จนโตถึงวันนี้ ภาพแบบนี้หาดูไม่ง่ายนัก แต่ที่บ้านผมมี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ได้ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12
เดือน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุก
ปี ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
เงินฝากตั้งแต่			 100 บาท ร้อยละ 1.90 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่
500,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 		 1,000,000 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 		 5,000,000 บาท ร้อยละ 3.25 ต่อปี
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน
		 ฝากไม่ถึง 3
เดือน
ไม่ได้ดอกเบี้ย
		 ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
		 ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562
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Cliff Young
ในปี 1983 ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย
Westfield ได้จดั การวิง่ แข่งขันระยะไกล อัลตรามาราธอน ระยะทาง 875
กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากเมืองซิดนีย์ไปยังเมลเบิร์น ด้วยระยะทางขนาดนี้
ไม่ต้องสงสัยว่า นี่เป็นหนึ่งในรายการวิ่งที่โหดที่สุดในโลก พร้อมกับตั้งเงิน
รางวัลชนะเลิศไว้สูงลิบ ล่อตาล่อใจนักวิ่งระดับโลกให้เข้ามาแข่งขัน
Cliff Young ชาวนาเจ้าของไร่มนั และฟาร์มแกะ นึกสนุกอยากจะลง
แข่งขันในรายการนี้ด้วย แต่ปัญหาคือ แกไม่เคยวิ่งแข่งขันรายการใดๆ มา
ก่อน และก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไร และที่ส�ำคัญคือแกอายุอานามปาเข้าไป
61ปีแล้ว
ชายวัยเกษียณไปสมัครวิ่งแข่งรายการใหญ่นี้ โดยไม่มีสปอนเซอร์
ด้วยความงุนงงสงสัยในอวัยวะที่ใช้คิด ทีมผู้จัดงาน พยายามสอบถามเพื่อ
เรียกสติสัมปะชัญญะของผู้สมัครหน้าเหี่ยวที่ยืนอยู่ตรงหน้า พลางหยิบยก
เหตุผลด้านสุขภาพและเรื่องราวอัปมงคลที่อาจเกิดขึ้นได้ มาหว่านล้อมให้
ลุงเปลี่ยนใจ แต่แกยืนยันว่า แกไม่ได้เสียสติอะไร พร้อมกับเล่าว่า แกยัง
วิง่ ไล่ฝงู แกะ 2,000 ตัวในฟาร์มขนาด 2,000 เอเคอร์ของแก อยูเ่ ป็นประจ�ำ
หลังจากทนความรั้นของลุง Young ไม่ไหว ทีมงานเลยจ�ำใจให้แกลงแข่ง
ตามต้องการ
ท่ามกลางนักวิ่งปอดเหล็กระดับโลกรุ่นลูก ใส่เสื้อกล้ามสปอนเซอร์
จัดเต็ม พร้อมกางเกงขาสั้นโชว์ปลีน่องที่พกพาความฟิตมาเต็มพิกัด ส่วน
ลุง Young ลงแข่งในชุดท�ำงานในฟาร์ม พร้อมกางเกงขายาวที่ตัดเป็นรู
แบบ manual เพื่อระบายอากาศ ด้วยความรอบคอบ ก่อนวิ่งแกถอดฟัน
ปลอมออก ด้วยร�ำคาญที่มันชอบกระทบกันเวลาวิ่ง พอออกสตาร์ท ทุก
http://seniorclub.swu.ac.th
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อย่างก็เป็นไปดังคาด แกโดนทิ้งห่างจากผู้แข่งทั้งหมดแบบไม่เห็นฝุ่น ท่า
วิ่งเหยาะแหยะ พร้อมแขนห้อยสองข้างราวกับคนป่วยไม่มีแรงของแกนั้น
ยิ่งสร้างความตลกขบขันให้กับผู้คน
ตอนนี้ เสียงของผู้ชมเริ่มแตกออกเป็นหลายฝ่าย
* บ้างก็สดุดวี า่ การกระท�ำของแกนับเป็นการตัดสินใจทีก่ ล้าหาญน่า
ยกย่อง
* บ้างก็ต�ำหนิว่า ผู้จัดงานวิ่งไม่ควรให้แกลงแข่ง เพราะอาจต้องจัด
งานศพแทน
* บ้างก็ว่า แกเป็นคนบ้า สติไม่ค่อยดี และรอดูว่าแกจะหายบ้าเมื่อ
ไหร่
* บ้างก็หวั เราะเฮฮาขบขัน คิดว่าแกเป็นคนบ้านนอกเร่อร่า นึกอยาก
จะดังสักครั้งก่อนตาย
แต่ไม่ว่าผู้คนจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิด
เหมือนกัน คือ แกไม่มีทางวิ่งจนจบเส้นชัยที่ 875 กิโลเมตรได้...
ในสมัยนั้น การวิ่งระยะทางไกลที่ใช้เวลาหลายๆ วัน นักวิ่งจะมีสูตร
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าให้วิ่ง 18 ชั่วโมง และพัก 6 ชั่วโมง เพื่อให้
กล้ามเนือ้ ได้พกั ผ่อนและรักษาความอึดในระยะทางยาวไกล และนักวิง่ แทบ
ทั้งหมดก็ลงแข่งด้วยวิธีการนี้ทั้งสิ้น
แต่ประเด็นคือ ลุง Young แกไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ โลกของแกไม่เคย
มีค�ำว่าวิทยาศาสตร์การกีฬา แถมยังนึกว่าการแข่งวิ่งรายการนี้ เค้าห้าม
นอน!!! สูตรเฉพาะตัวของแกเลยมาแบบบ้านๆ วิ่งมันไปเรื่อยๆ นี่แหละ
พอเหนื่อยจนวิ่งต่อไม่ไหว ก็พักด้วยการแอบงีบข้างทาง เฉลี่ยเพียงแค่วัน
ละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น!
26

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ในคืนแรก ขณะที่นักวิ่งรุ่นลูกก�ำลังพักผ่อน แกยังคงวิ่งเหยาะๆ อยู่
ด้วยความอดทน เพียงไม่นาน ระยะทางที่ทิ้งห่าง ก็สั้นลงเรื่อยๆ....
พอเข้าเช้าวันที่สอง ท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคน และ
สื่อมวลชนทุกแขนง ชายชราวัยเกษียณ ไม่เพียงแค่ยังวิ่งอยู่ แต่ยังน�ำเป็น
ที่หนึ่งในการแข่งขันด้วย!
ด้วยสูตรการวิ่งสุดพิสดาร วิ่ง 23 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง (ท�ำได้ไง!!!!)
ไม่ว่านักวิ่งรุ่นลูก ที่ใช้สูตร วิ่ง 18 พัก 6 จะวิ่งอย่างไร ก็วิ่งไล่หนุ่มใหญ่
วัยคราวพ่อไม่ทันเสียแล้ว...
เฉลี่ยแล้ว แม้ลุงแกจะวิ่งช้ากว่าใคร แค่ PACE 8 ปลายๆ หรือ
ชั่วโมงละ 6.8 กิโลเมตร แต่เนื่องจากลุงแกวิ่งแบบไม่ยอมหลับยอมนอน
ท�ำให้วันหนึ่ง แกวิ่งได้ถึง 155 กิโลเมตร วันหนึ่ง วิ่งเกือบ 4 มาราธอน!!!
หลายวันผ่านไป...ลุง Young วิ่งเหยาะๆๆๆ เข้าเส้นชัยที่เมลเบิร์น
ด้วยเวลา 5 วัน 15 ชั่วโมง กับอีก 4 นาที เร็วกว่าสถิติเดิมที่เคยมีมาถึง
2 วัน และเร็วกว่านักวิง่ ที่ตามมาถึง 10 ชั่วโมงเต็ม!!! นักวิง่ ที่แก่ที่สดุ และ
วิ่งได้ช้าที่สุด กลายเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งวิ่งที่โหดหินได้ในที่สุด สื่อต่างๆ
ประโคมข่าวการชนะเลิศของลุง Young ราวกับเป็นเหตุการณ์ระดับชาติ
หลังจากวิ่งชนะเลิศ ผู้จัดงานเรียก ชายชราหน้าแก่ เหลือเพียงแต่
นามสกุลที่ยังหนุ่ม เดินขึ้นไปรับเงินรางวัลบนเวที ลุง Young ชาวนาบ้าน
นอก ที่ตอนนี้กลายเป็น National Hero เสียแล้ว ท�ำหน้างงๆ ก่อนจะ
กล่าวยอมรับด้วยความสับสนว่า ไม่เคยรูม้ าก่อนว่าการแข่งขันนีม้ เี งินรางวัล
ด้วย ด้วยความที่ไม่ได้มาวิ่งเพราะจะเอารางวัล คิดได้ดังนั้น ลุง Young
เลยแจกเงินรางวัล 10,000 เหรียญ ให้กับนักวิ่งคราวลูก ที่หลงเหลือวิ่ง
เข้าเส้นชัยจนจบ แค่ 5 คน เท่าๆ กัน คนละ 2,000 เหรียญ โดยที่แก
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไม่ได้เก็บรางวัลไว้เองแม้แต่เซนต์เดียว!
ทุกวันนี้ ท่าวิ่งห้อยแขนของแก กลายมาเป็นท่าวิ่งมาตรฐานท่าหนึ่ง
ของนักวิ่ง ด้วยว่ามันกินพลังงานน้อยกว่า และด้วยมาตรฐานความอึดใหม่
ที่ชายชราสร้าง ให้นักวิ่งอุลตร้ามาราธอนรุ่นหลังต้องนอนแค่วันละ 1-2
ชั่วโมง เพิ่มขีดความทรมาณหนักหน่วงขึ้นไปอีกขั้น...
เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมโลกไม่ลืม รัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งชื่อถนน
และสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ชื่อว่า Cliff Young เพื่ออุทิศเป็นเกียรติให้
กับเขา
บางครั้ง การไม่รู้ว่าขีดจ�ำกัดของเรานั้นอยู่ที่ไหน ก็ท�ำให้มนุษย์เรา
นั้นไม่มีขีดจ�ำกัด KEEP ON RUNNING!!!
มั่นใจว่า บทความนี้ ช่วยสร้าง ก�ำลังใจให้ทุกคนยืนหยัด ลงมือท�ำ
อย่างมีพลังทุกท่าน
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กาแฟแล้วนั้นบนฝาผนัง
นั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนในร้านกาแฟชื่อดังที่นครลอสแองเจลิส มีลูกค้า
ใหม่เข้ามาในร้าน เขาเลือกนั่งโต๊ะถัดจากเรา
เขาเรียกหาบริกร “กาแฟสองแก้ว แก้วหนึ่งติดไว้บนฝาผนัง” พวก
เรางุนงงกับวิธกี ารสัง่ กาแฟของเขา สักครูเ่ ดียวบริกรก็นำ� กาแฟหนึง่ แก้วมา
เสิร์ฟให้เขาที่โต๊ะ เขาก็จัดการจ่ายเงินค่ากาแฟส�ำหรับสองแก้วทันที หลัง
จากดืม่ กาแฟเสร็จและออกจากร้านไปแล้ว บริกรก็นำ� เอากระดาษเท่าฝ่ามือ
แผ่นหนึ่งติดไว้บนฝาผนัง มีข้อความเขียนไว้ว่า “กาแฟหนึ่งแก้ว”
ถึงตอนนี้ ก็มลี กู ค้ารายใหม่เข้ามาอีกสองคน สัง่ กาแฟไปสามแก้ว สอง
แก้วเสิร์ฟที่โต๊ะ อีกแก้วติดไว้บนฝาผนัง หลังจากดื่มเสร็จและช�ำระเงินค่า
กาแฟสามแก้ว ทั้งสองก็จากไป แล้วบริกรก็น�ำกระดาษแบบเดียวกันแปะ
ไว้บนฝาผนัง ข้อความเหมือนเดิม “กาแฟหนึ่งแก้ว”
พวกเรารู้สึกประหลาดใจกับวัฒนธรรมที่ดูแปลกใหม่ส�ำหรับการสั่ง
กาแฟของผู้คนแถวนี้ แต่อาจเป็นเพราะพวกเราเป็นคนแปลกหน้าที่นี่ จึง
ยังไม่เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ แล้วก็คิดว่าธุระไม่ใช่ หลังดื่มกาแฟเสร็จก็
จ่ายเงินแล้วจากไป
หลังจากนัน้ ไม่กวี่ นั พวกเราก็กลับไปทีร่ า้ นกาแฟนัน้ อีกครัง้ ระหว่าง
ทีพ่ วกเราก�ำลังดืม่ ด�ำ่ กับรสชาติกาแฟทีห่ อมกรุน่ อยูน่ นั้ ก็มลี กู ค้าใหม่เข้ามา
อีกราย แต่ถ้าตัดสินจากการแต่งตัวของลูกค้ารายนี้ ดูเหมือนจะไม่เข้ากับ
บรรยากาศที่ดูดีของทางร้านสักเท่าไหร่ ลูกค้าแลดูน่าจะมีฐานะค่อนข้าง
ยากจน เขาเข้ามาในร้านพร้อมนั่งลงกับโต๊ะว่างตัวหนึ่ง มองดูที่ฝาผนัง
ก่อนจะชี้ไปที่ฝาผนังพร้อมบอกกับบริกรที่เดินมาหาเขาถึงโต๊ะ “ขอกาแฟ
บนฝาผนังแก้วหนึ่ง” แล้วบริกรก็น�ำกาแฟมาเสิร์ฟให้ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อม
http://seniorclub.swu.ac.th
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เช่นเดียวกับที่มีต่อลูกค้ารายอื่นๆ
เขานั่งดื่มกาแฟแก้วนั้นจนหมดแล้วก็ลุกออกไป ไม่มีการจ่ายเงินค่า
กาแฟ พวกเราก็ยังมองดูด้วยความมึนงง ก่อนที่จะเห็นบริกรคนนั้นเดิน
ไปเก็บแก้วแล้วดึงกระดาษ “กาแฟหนึ่งแก้ว” บนฝาผนังออกไปหนึ่งแผ่น
ถึงตอนนี้พวกเราถึงได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ความรู้สึกแรก
ที่เกิดขึน้ คือ การรับรูไ้ ด้ถึงผูค้ นแถวนั่นช่างให้เกียรติและมีนำ�้ ใจต่อผูค้ นที่มี
ฐานะยากจนอย่างมาก
แท้จริงแล้ว กาแฟสักแก้วก็คงไม่ใช่สงิ่ จ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานในชีวติ ประจ�ำ
วัน แต่มันท�ำให้เราตระหนักได้ว่า เมื่อเรารู้สึกดื่มด�่ำหรือมีความสุขกับสิ่ง
ที่เราชื่นชอบ เราอาจอยากที่จะค�ำนึงถึงหัวอกคนอื่นบ้าง คนเหล่านั้นก็
คงอยากมีความสุขกับความดื่มด�่ำของรสชาติกาแฟสักแก้วเช่นเดียวกับเรา
เพียงแต่เขาอาจไม่มีปัญญาแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น
หันกลับมาพูดถึงบริกรคนนั้น ตอนที่เขาก�ำลังให้บริการลูกค้าคนนั้น
สีหน้าของเขาก็มรี อยยิม้ ตลอดเวลา ส่วนลูกค้าคนนัน้ ก็ไม่ได้แสดงตนว่าต้อง
ลดทอนศักดิศ์ รีของตัวเองให้ตำ�่ ต้อยเพือ่ กาแฟแก้วนัน้ เขาก็แค่เดินเข้ามาใน
ร้านด้วยท่าทีปกติเหมือนลูกค้าทัว่ ไป แล้วมองหาแผ่นกระดาษทีเ่ ขาต้องการ
ค้นหาบนฝาผนังให้เจอ แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
ส่วนคนทีจ่ า่ ยเงินกาแฟพิเศษแก้วนัน้ เขาจ่ายเงินไปทัง้ ๆทีไ่ ม่รวู้ า่ ใคร
จะเป็นคนได้ลมิ้ รสกาแฟแก้วนัน้ แต่เขาก็เต็มใจทีจ่ ะจ่ายโดยไม่หวังสิง่ ใดๆ
เป็นการตอบแทน เขาคงคิดแค่อยากแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้เพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน เรียบง่ายแต่แลดูสง่างามเหลือเกิน
นีค่ งจะเป็นความรักและความสวยงามทีเ่ รายังพอจะพบเจอได้บนโลก
ใบนี้ ขอคารวะในน�้ำใจที่น่านับถือจากผู้คน
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คีโตเจนนิคไดเอต (Ketogenic Diet)

รศ. วิจิตร วรุตบางกูร

1

วิธีการลดน�้ำหนักส�ำหรับคนอ้วนมาก และมีปัญหาสุขภาพ

หลักการ: รับประทานแป้ง น�้ำตาลให้น้อยที่สุด เน้นไขมัน 70%
โปรตีน 20% คาร์โบไฮเดรต ไม่เกิน 5 - 10%
อาหาร: คาร์โบไฮเดรต ข้าวกล้อง ผักทีม่ ไี ฟเบอร์สงู งดขนมหวาน
ผลไม้ ผักหัว... ฯลฯ ไขมันดี จากพืชและสัตว์ เนือ้ สัตว์ตดิ มัน ปลา หนังปลา
กากหมู นม เนยแท้ทุกชนิด เว้นไขมันทรานส์ (แปลงรูป) โปรตีน จากไข่
เนื้อสัตว์ ทุกชนิด
วิธีการ เริ่มจากระวังอาหารก่อน กินไขมัน โปรตีนให้มากขึ้น
อย่ากลัว ลดคาร์โบไฮเดรตให้มาก จากนัน้ เริม่ การอดอาหาร (Fasting) คือ
ให้ท้องว่างนานขึ้น เพื่อให้ร่างกายใช้ไขมัน น�้ำตาลที่สะสมให้มากขึ้น เช่น
หยุดอาหารมื้อสุดท้ายที่ 6 โมงหรือสองทุ่ม ระหว่างนั้นดื่มน�้ำอุ่น ต่อมา
ยืดเวลาท้องว่างให้ยาวขึน้ ก่อนทานอาหารเช้า เช่น ให้วา่ งยาว 12 - 14 16 - 18 ทานมือ้ แรกตอนเทีย่ งวัน และมือ้ ค�ำ่ 6 โมงเย็น ถ้ามีอาการมึนหัว
ปวดหัว เมื่อย ถ่ายเหลว (ท้องเสีย) ให้ดื่มน�้ำละลายเกลือหิมาละยัน
(มีขาย) อย่าดื่มน�้ำเกลือแร่ในท้องตลาดเพราะมีน�้ำตาลผสมอยู่มาก
พยายามตัดอาหารระหว่างมื้อ โปรตีน ไขมัน ช่วยให้อิ่มเร็วและนาน
Fasting ช่วยให้ลดเร็วขึ้น สามารถเว้นอาหารตลอดวัน 1 - 2 - 3 วันก็ได้
ผลที่ได้ น�้ำหนักลด ไขมัน น�้ำตาลในเลือดต�่ำลงสู่ปกติ การอักเสบ
เป็นพิษหายใจ ตัวอย่างที่ 1 ลดได้ 14 กิโลกรัม ในเวลา 4 เดือน ตัวอย่าง
ที่ 2 ลดได้ 8.7 กิโลกรัม ใน 3 เดือน
1 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันมาฆบูชา : เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3
			 พระพุทธองค์เทศน์ไว้		 เดือนสาม
		 ปาติโมกข์ธรรมนาม			 แก่นแท้
		 นิพพานยอดเยี่ยมยาม		 เปรียบเทียบ ตรองเอย
		 ค�ำพุทธสอนเลิศแล้			 อย่างนี้อดีตกาล
			
การไม่ท�ำชั่วช้า			เลวทราม
		
การท�ำดีสมนาม			เพียบพร้อม
		 ช�ำระจิตผ่องราม			 บริสุทธิ์ สว่างเอย
		 ดั่งพระพุทธต่างน้อม			 บอกไว้ทุกพระองค์
			ส�ำรวมวาจาอย่าได้		 เบียดเบียน
		 สมาธิต้องพากเพียร			 ฝึกได้
		
นั่งนอนที่อันเสถียร			สงบสงัด เสมอนา
		 ค�ำพุทธที่สอนไว้			 อย่างนี้ทุกพระองค์
			 ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อม		 บูชา
		
มาฆะเดือนสามพา			หลุดพ้น
		 ละโลภโกรธหลงมา			 พบสุข จริงนา
		 ชีวิตพบสุขล้น				 มุ่งหน้าปฏิบัติธรรม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินนทรวิโรฒ
ขอถวายสักการะด้วยบทกวีนิพนธ์ เป็นพุทธบูชา
วิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

