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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

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�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-649-5439  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม 

“วันมาฆบูชาวันประกาศหัวใจพระศาสนา”

	 เนื่องในดิถีมาฆบูชา	วันอังคารที่	19	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	เจ้า

พระคุณ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆ

ปริณายก	ประทานพระคติธรรม	ความว่า

	 “ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกค�ารบหนึ่งแล้ว	 พุทธศาสนิกชน

ต่างทราบกันดีว่า	ในดิถีเพ็ญเดือน	3	เช่นนี้	เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระ

สัมมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์	ประทานแก่พระสาวก	1,250	

รูป	ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์

	 ทั้งนี้	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงริเร่ิมให้มีวัน

มาฆบูชาขึ้นในประเทศไทย	 ก็เพื่อให้พุทธบริษัทร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย

เป็นกรณีพิเศษ	 และน้อมร�าลึกถึงพระธรรม	 ที่พระศาสดาทรงพระมหา

กรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา	ได้แก่	1.	การไม่ท�าบาป
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ทั้งปวง	2.	การบ�าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม	และ	3.	การช�าระจิตใจให้สะอาด

บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

	 การได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้นั้น	มิได้อยู่ที่การขึ้นทะเบียนหรือการ

ป่าวประกาศ	หากอยู่ที่การศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอน	ด้วยวิธีการฟังหรือ

การอ่าน	 เปรียบเสมือนการศึกษาแผนที่น�าทางให้รอบคอบชัดเจน	 จะได้

ไม่หลงทางและไม่เสียเวลา	การศึกษาพระธรรมในระดับนี้เรียกว่า	‘ปริยัติ

ธรรม’	ซึ่งจ�าเป็นยิ่งส�าหรับพุทธบริษัท	ในฐานะที่เป็น	‘สาวก’	ซึ่งแปลว่าผู้

ฟัง	ย่อมไม่ใช่ผู้คิดเองตรัสรู้เอง	แต่ต้องวางตนเป็นผู้ฟังที่ดีของพระศาสดา

	 การศึกษาที่ดีจักช่วยป้องกันไม่ให้หลงใหลไปเป็นมิจฉาทิฐิ	ไม่นับถือ

หรือเชือ่สิง่ผดิๆ	เพราะมีพระพทุธธรรมเป็นเคร่ืองสกดักัน้ความตกต�า่	และ

คอยชี้หนทางที่ถูกต้องให้อยู่ตลอดเวลา

	 คร้ันศกึษาพระธรรมในระดบัการฟังจนเจนจบแล้ว	คณุภาพของจิตใจ

ย่อมยกระดับไปสู่การปฏิบัติ	ที่เรียกว่า	‘ปฏิบัติธรรม’	เป็นสติสัมปชัญญะ

ที่สามารถเข้าถึงเฉพาะสภาพธรรมที่ปรากฏ	จนปราศจากความยึดมั่นถือ

มั่นว่านั้นเป็นเรา	นี้เป็นของเรา	น้อมน�าเข้าไปถึง	 ‘ปฏิเวธธรรม’	คือการ

บรรลุมรรค	ผล	นิพพานได้ในที่สุด

	 วันมาฆบูชาอนัเป็นวนัประกาศหวัใจพระศาสนา	จงึเป็นโอกาสทีช่าว

พุทธพึงปฏิญาณตนว่าจะหันมาศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง	 มิใช่เพียงใน

ระดับพธิกีรรมหรอืโดยผวิเผนิ	เพือ่ใหเ้กิดสตปัิญญา	สามารถอ�านวยความ

ร่มเย็นมาสู่ชีวิตและสังคมส่วนรวมได้สมความมุ่งมาดปรารถนา

	 ขอพระสัทธรรมของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงด�ารงม่ันคงอยูใ่น

โลกนี้ตลอดกาลนาน	และขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษา

พระสัทธรรมนั้น	เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ	ขึ้นสืบไป	เทอญ.”
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สังคมในแวดวง มศว

  ค�าส่ังส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ที่	

29/2562	 เรื่อง	แต่งตั้งบุคลากร	มศว	 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา

ตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ดังรายนามต่อไปนี้	

1. รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา	และ	2. ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล	เป็น

คณะกรรมการด�าเนนิงานและประธานกลุ่ม	และยงัมีบุคคลอืน่ร่วมเป็นคณะ

กรรมการพิจารณาตัดสินหนังสือในแต่ละกลุ่มด้วย	ดังนี้	1)	กลุ่มหนังสือ

รวมเรื่องสั้น มี ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล	2)	กลุ่มหนังสือส�าหรับ

เด็ก อายุ 6 - 11 ปี ทั้งประเภทบันเทิงคดีและสารคด	ีมี	1)	รศ. 

เฉลียว พันธุ์สีดา	เป็นประธานกลุ่ม	และมีกรรมการร่วมด้วย	ได้แก่	2)	

ผศ. เกษร เจริญรักษ์	3)	รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์	4)	อ. นงนวล 

พงษ์ไพบูลย	์3)	กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี 

ประเภทสารคดี มี ผศ. รพินทร คงสมบูรณ	์เป็นกรรมการ	สั่ง	ณ	

วันที่	4	มกราคม	พ.ศ.	2562	นายอัมพร	พินะสา	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะ

กรรมการขั้นพ้ืนฐาน	 รักษาราชการแทน	 เลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นผู้ลงนาม

	 ทั้งนี้ให้คณะกรรมาการด�าเนินงานจัดประชุมพิจารณาการตัดสิน

การประกวดหนังสือดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 ทั้ง	 9	 กลุ่ม	 โดยเริ่ม

ประชุมวันแรก	คือ	วันศุกร์ที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2562	และทุกวันศุกร์

ของเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	ในวันสุดท้ายของการประชุม	คือ	ศุกร์ที่	

22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	ให้มีการประกาศตัดสินหนังสือที่ได้รับรางวัล

พร้อมค�านิยมรางวัลดีเด่น	 และให้มีการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือดีเด่น	

และแถลงข่าวการประกวดหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562
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	 ผลการประกวดหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	มีรางวัลดีเด่น	

12	เรื่อง	ได้แก่	

	 1.	หนังสือสารคดี	เรื่อง	นวมินทรบรมนาถราชไมตรี

	 2.	หนังสือนวนิยาย	เรื่อง	ใต้ฝุ่น

	 3.	 หนังสือกวีนิพนธ์	 เร่ือง ร่ายฟ้าแรฝัน บทกลอนส้ัน แต่ 

ฝันไกล

	 4.	หนังสือรวมเรื่องสั้น	ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

	 5.	หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก	อายุ	3-5	ปี	เรื่อง	ขอบคุณ

	 6.	 หนังสือส�าหรับเด็ก	 อายุ	 6-11	 ปี	 ประเภทบันเทิงคดี	 เร่ือง

ส่ีสหายกบัต้นไม้ 100 ต้น	ประเภทสารคด	ีไม่มีหนงัสือเร่ืองใดสมควร

ได้รับรางวัล

	 7.	หนงัสือส�าหรับเดก็วัยรุ่น	อาย	ุ12-18	ปี	ประเภทบันเทงิคด	ีเร่ือง	

พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง	ประเภทสารคดี	 เรื่อง	

2310 กรุงธนบุรีผงาด "ตากสินมหาราช" ประวัติศาสตร์นอก

ต�ารา ประเภทบทร้อยกรอง	เรื่อง	โลกประจ�าตัว

	 8.	หนงัสือการ์ตนู	และ	หรือนยิายภาพทัว่ไป	เร่ือง	พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รชักาลท่ี 5) พระปิยมหาราช กษัตรย์ิ

ผู้ทรงน�าสยามสู่สากล	การ์ตูน	และ	หรือนิยายภาพส�าหรับเด็ก	เรื่อง	

สิบภพสยบอสูร NARAI AVATAR

	 9.	 หนังสือสวยงาม	 ประเภททั่วไป	 เร่ือง	 พระเมรุมาศสมัย

รัตนโกสินทร์	ประเภทส�าหรับเด็ก	เรื่อง	แก้มใครหอมจัง

	 นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก	41	เรื่อง	และหนังสือ

ที่ได้รับเกียรติบัตรอีกจ�านวนหนึ่ง
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน	

เมษายน	วันพฤหัสบดีที่	4	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุมสภา	1	ขอ

เชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม	แจ้งคุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	โทร.	

081-489-5501	

 	วันที	่17-18	กพ	2562	ชมรมฯ	จดัไปทศันศกึษา	งานแผ่นดนิสมเดจ็

พระนารายณ์มหาราช	จ.ลพบุรี	โดยประธานคณะกรรมการฝ่ายทศันศกึษา	

วนัแรก	:	รถออกตรงเวลา	ระหว่างทางประธานฝ่ายทศันศกึษาสร้างความ

บันเทิงด้วยการเล่าเรื่องตลกสนุกสนานและย�้าตลอดเวลาว่าเรื่องที่เล่าเป็น

เรื่องจริงให้ดูหน้าผม	ทายปัญหาเดิมๆ	แต่พวกเราก็จ�ากันได้บ้างไม่ได้บ้าง	

แวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านบ้านสวน	1	มิไยที่พวกเราบอกให้ไปบ้าน

สวน	2	แต่ทกุคนกล็งจากรถโดยดไีปซ้ือหาอาหารเช้าเลือกกนัตามความพอใจ 

แล้วจึงออกเดินทางไปวัดสะตือ	 ที่หลวงพ่อโตท่านมาสร้างพระนอนองค์

ใหญ่ไว้ที่นี่	ชุมชนจัดท�าสถานที่จอดรถไว้อย่างสะดวก	ลงจากรถต่อรถราง

เข้าไปยงับริเวณวดัทีค่กึคกัไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าน�าของมาขายจาระไนไม่หมด

ว่ามีอะไรบ้าง	 ละลานตา	 แสดงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองของเรา	

ปิดทองไหว้พระ	มีผู้คนมาแก้บนด้วยไข่ต้ม	ผลไม้	ฯลฯ	รวมถึงแก้บนด้วย

กลองยาวรอบละ	100	บาท	เปิดล�าโพงเสียดังสนั่นแต่ก็ท�าให้ดูมีชีวิตชีวา

มาก	พวกเราท�าบุญซื้อของกันอย่างอิสระจนได้เวลานัดหมายขึ้นรถ	ไปรับ

ประทานอาหารกลางวันกันที่	อ่างเก็บน�้าซับเหล็ก	ร้านริมชล	บรรยากาศ

ดีแม้ต้องนั่งกระทบไหล่กันหน่อย	 ประธานฯ	 ใจดีพาไปดื่มกาแฟร้าน 
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กระเพราที่ท�าร้านให้คนรุ่นเราไปดื่มกาแฟ	 ถ่ายรูปกันไม่เลิกรา	 แม้

ประธานฯจะเพียรเรียกให้ขึ้นรถจนหมดแรงไปเอง	 ต่อจากนั้นเข้าที่พัก	

โรงแรมโตเกียว	 (ลืมถามว่าท�าไมชื่อนี้)	 แยกย้ายกันเข้าห้องพัก	 แต่งชุด

ไทยไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 โดยมีเพ่ือนของประธาน

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา	 คือคุณแดงที่เคยเรียนที่ลพบุรีด้วยกันมา

รับ	 และช่วยพาเดินเข้างานและดูแลไม่ให้พวกเราพลัดหลงระหว่างแวะ

ถ่ายรูปตลอดระยะทางที่เดินไปจนถึงที่จัดการแสดง	 คือบริเวณที่เรา

ซ้ือโต๊ะไว้รับประทานอาหารเย็น	 เร่ิมการแสดงชุดต่างๆ	 เวลาประมาณ 

19.00	น.	เสร็จสิ้นเวลา	20.30	น.	เนื่องจากเป็นงานคืนสุดท้าย	จึงมีการ

มอบโล่ให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานใช้เวลาพอสมควร	 ขอชื่นชมผู้ที่คิดจัด

งานนี้มาเป็นปีที่	32	ที่จัดได้ดีมาก	แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน	จัดดอกไม้

สวยงานในทุกพื้นที่	 ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางท�าให้มีผู้คนให้ความ

สนใจมาเที่ยวชมงานและแต่งชุดไทยกันเกือบทุกคน	 รวมถึงผู้ที่มาขาย

อาหารในงานแต่งชุดไทยยุคสมัยต่างๆ	 ยิ้มแย้ม	 เชิญชวนให้เลือกซ้ือส้ิน

ค้าท่ีน�ามาขายด้วยอัธยาศัยอันดี	 ได้เวลาอันควรแล้วก็กลับเข้าที่พัก	 วัน

ที่สอง	 :	 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและแวะท�าบุญที่ศาลพระกาฬ

เป็นเงิน	 2,340	บาท	 (ชมรมฯ	1,000	บาท)	ขับรถชมพระปรางค์สาม

ยอด	 ปรางค์แขก	 บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์	 เข้าสู่ถนนดินสอพอง	 เพื่อ

หาซ้ือดินสอพองที่ร้านศรีสกุล	 กระจายรายได้กันจนเป็นที่พอใจ	 แล้วจึง

เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่	 ผัดไทปากบาง	 เลือกส่ังอาหาร

กันตามสบายไม่เร่งรีบ	ชวนกันซื้อหมูทุบเลิศรส	มะนาว	ผัก	แล้วจึงขึ้นรถ 

มุ่งตรงกลับเข้า	มศว	 เวลา	14.00	น.	นับเป็นทริปที่กลับถึง	กทม	 เร็ว

กว่าปกติ	 ชมรมฯ	 ขอขอบคุณ	 รศ.	 ดร.	 ชาญวิทย์	 เทียมบุญประเสริฐ	
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ที่สละเวลามาจัดทริปนี้ให้ชมรมฯ	 ในฐานะเป็นคนลพบุรี	 รศ.สุภาพร 

สุกสีเหลือง	 ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช	และ	ผศ.	ดร.	สุชาดา	สุธรรมรักษ์	ทีติ่ดตามถ่ายรูป 

ให้พวกเราทุกคนด้วยความเต็มใจ	เมื่อถูกเรียกให้ช่วยถ่ายรูป

  ชมรมฯ	 ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปีและ

เลือกประธานชมรมฯ	ในวนัองัคารที	่30	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชมุชัน้	

2	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ดังก�าหนดการ

ต่อไปนี้

	 08.00-09.00	น.	ลงทะเบียน	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

	 09.00-09.45	 น.	 ประธานชมรมฯ	 สรุปกิจกรรมประจ�าปี	 2561	

และเลือกประธานชมรมฯ	คนใหม่

	 10.00-12.00	น.	ฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	"อยู่อย่างไร

ให้ใจเป็นสุข"	โดย	คุณธีรยุทธ	เวชเจริญยิ่ง

	 12.00	-	14.00	น.	รับประทานอาหารกลางวันและร้องเพลงร่วม

กัน

	 โปรดแสดงความจ�านงในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไลน์ของชมรมฯ	หรอื

ที่	ดร.	อุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร.	090	917	3993	เพื่อจัดเตรียมสถาน

ที่และอาหาร

 	ชมรมฯ	จัดไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	84	

พรรษา	ราชนครินทร์	เขาดินหนองแสง	จ.จันทบุรี	ระหว่างวันที่	21-24	

พฤษภาคม	2562	ค่าใช้จ่ายคนละ	3,500	บาท	รับจ�านวน	30	คน	สนใจ

สมัครที่	ดร.อุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร.	090	917	3993	พร้อมโอนเงินค่า

สมัคร	ธนาคารไทยพาณชิย์	บัญชเีลขที	่032-4-00924-9	ธนาคารกรุงไทย 
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บัญชีเลขที่	015-1-51428-3

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชม

รมฯ	 ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หาก

ไม่ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อคุณกฤษณา 

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศวชื่อบัญชี	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	

	 ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

 	วันที่	 24	มีนาคม	2562	พิธีพระราชทานเพลิงศพ	รศ.สุเทพ 

บรรลือสินธุ์	ณ	วัดธาตุทอง	เวลา	17.00	น.

 	วันที่	25	มีนาคม	2562	พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ. ผาณิต 

บิลมาศ	เวลา	17.00	น.	ณ	ศาลาทักษิณาประดิษฐ	วัดพระศรีมหาธาตุ	

เขตบางเขน	กทม

ขอเชิญชวนสมาชิก

ชมรมผู้สูงอายุ มศว ทุกคน

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

ณ หน่วยเลือกตั้ง
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

	 1.	รศ.	จรีย์		สุวัตถี	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

	 2.	อ.	ทองเจือ		เถระพัฒน์	 	 	 	 	 1,000	บาท

	 3.	รศ.	ดร.	ชมพันธุ์		กุญชร	ณ	อยุธยา	 	 1,000	บาท

	 4.	รศ.	สาคร		ช่วยประสิทธิ์		 	 	 	 1,000	บาท

	 5.	ผศ.	พัชรา		สุทธิส�าแดง	 	 	 	 	 1,000	บาท

	 6.	รศ.	ดร.	อรพรรณ		พรสีมา	 	 	 	 1,000	บาท

	 7.	ผศ.	ระวีวรรณ		พันธ์พานิช	 	 	 	 1,000	บาท

	 8.	รศ.	ชูศรี		วงศ์รัตนะ	 	 	 	 	 1,000	บาท

	 9.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล	 	 	 	 	 1,000	บาท

	 10.	รศ.	กรรณิการ์		พวงเกษม	 	 	 	 3,000	บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมีนาคม

 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.	ผศ.	นุชรี		ตรีโลจน์วงศ์	 	 2.	รศ.	บุญทิวา		อภิสิงห์

3.	ผศ.	เลิศ		ชูนาค		 	 	 4.	รศ.	ชวลิต		รัตนกุล

5.	อ.	ขจรศรี		ชาติกานนท์	 	 6.	คุณรัตนา		ศรีรัตน์

7.	ผศ.	สิริรัตน์		เฉลิมงาม	 	 8.	ผศ.	ประหยัด		หาสิตะพันธุ์

9.	ผศ.	วิชญ์		ทับเที่ยง		 	 10.	ผศ.	เจริญ		โชไชย

11.	อ.	อนงค์ศรี		พวงเพชร	 	 12.	ผศ.	วาสนา		พานิชการ

13.	อ.	ผกายวรรณ		เจียมเจริญ	 14.	ดร.	สุนันทา		มนัสมงคล

15.	อ.	วัชรินทร์		บุณยะกาญจน	 16.	อ.	สมทรง		เจริญกุล

17.	รศ.	มานี		ชูไทย	 	 	 18.	ผศ.	บังอร		ชินตระการ

19.	คุณสงบ		จันทรสระคู	 	 20.	อ.	สุพจน์		ไชยยงค์

21.	คุณอนงค์		พาลึก	 	 	 22.	รศ.	ชวลีย์		ณ	ถลาง

23.	รศ.	ไพฑูรย์		ธรรมแสง		 24.	ผศ.	วลัยรัตน์		อติแพทย์

25.	อ.	สงุ่น		จีนนคร	 	 	 26.	คุณพินิจ		สีทอง

27.	อ.	ดร.	สมสุข		ธีระพิจิตร	 28.	คุณรินนา		วุฒิกูล

29.	รศ.	ชูศรี		วงศ์รัตนะ	 	 30.	รศ.	ดร.วิชัย		วงษ์ใหญ่

31.	ผศ.	ลือชา		สุบรรณพงษ์		 32.	คุณประเทือง		ชมไม้

33.	ดร.	ชุติมา		เจียมศิริ	 	 34.	คุณศิริพร		จันทนพันธ์

35.	รศ.	ดร.	สุนีย์		เหมะประสิทธิ์	36.	อ.	กุลทิพย์		โรหิตรัตนะ
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37.	อ.	เบ็ญจา		ส่งเจริญ	 	 38.	คุณหญิงส่องแสง		เมฆสวรรค์

39.	รศ.	ระดม		ณ	บางช้าง		 40.	ผศ.	สุภาพร		ศรีบุรินทร์

41.	อ.	วิรุฬห์รัตน์		ไฉนงุ้น	 	 42.	รศ.	ยงยุทธ		ธนูกฤต

43.	รศ.	วีนัส		ปัทมภาสพงษ์		 44.	อ.	เฟื่องฟ้า		กิตตินนท์

45.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล		 46.	อ.รังษี		มหาขันธ์

47.	คุณธิราภรณ์		มณีย้อย	 	 48.	ดร.	มารศรี		สุธานิธิ

49.	คุณศุลีพร		ยะโหนด	 	 50.	ผศ.	สมชาย		ไกรสังข์

51.	ดร.	วารุณี		อัศวโภคิน	 	 52.	คุณอรุณี		สินสันธิเทศ

53.	คุณศิริรัตน์		ภู่สกลเจริญศักดิ์	 54.	คุณอุทัยวรรณ		สายพัฒนะ

55.	คุณอิสสรี		อิสรธ�ารง	 	 56.	คุณรัฐวิทย์		มงคลรัตนกูล

57.	คุณมนต์ภักดี		สุนันทชัยกุล	 58.	คุณพัชรา		ใหญ่ล�ายอง

59.	อ.	กาญจนา	ข�าสอางค์
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100 ค�าพ่อสอน

ฝึกจิตให้มีความหนักแน่นเป็นปรกติ

	 “การที่จะคิดพิจารณาและวิเคราะห์วิจารณ์ในกรณีต่างๆ	 ให้ได้ถูก

ถ้วน	ตามเหตุผลและความเป็นจริงนั้น	บุคคลจ�าเป็นต้องฝึกจิตให้มีปรกติ	

หนกัแน่นและเป็นกลาง	พร้อมทัง้ฝึกกระบวนความคดิให้เป็นระเบียบให้ได้

ก่อน

	 ทัง้นีเ้พราะจติทีไ่ม่หนกัแน่นเป็นกลางนัน้	เป็นต้นเหตุให้เกดิอคติหรือ

การปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง	 อันเป็นตัวการส�าคัญที่จักน�าความคิดวิจารณญาณ

ของบุคคลให้มืดมนผดิพลาดไปจากเหตุผลและความเป็นจริง	ส่วนความคดิ

อ่านที่ไม่เป็นระเบียบนั้น	เป็นต้นเหตุของความลังเล	สับสนและวุ่นวายใจ	

ท�าให้บุคคลไม่สามารถจะคิดอ่านท�าการใดๆ	ให้ถูกต้องตามขั้นตอน	และ

ส�าเร็จเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดได้”
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บอกเล่าเก้าสิบ : เพิ่มความจ�า

	 รู้ไหมว่า	 ถ้าอยากเพิ่มความจ�า	 ขอให้ฝึกก�ามือบ่อยๆ	 จากงานวิจัย

ล่าสุด	ของ	ดร.	รูธ	พร็อปเปอร์	นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน	พบว่า	 เวลา 

ก�ามือขวาแน่นๆ	 จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่สัมพันธ์กับการจัดเก็บข้อมูล	

ส่วนเวลาก�ามือซ้ายแน่นๆ	 จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่สัมพันธ์กับการดึง

ข้อมูลออกมาใช้	เม่ือท�าเป็นประจ�าทกุวนั	หลายๆคร้ังต่อวัน	พบว่า	เป็นการ

บริหารสมองท�าให้ท�างานสลับไปมาได้อย่างดี	 ท�าให้ความจ�าดี	 ลดภาวะ

เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมอีกด้วย	ลองมาก�ามือ-แบมือ	กันทุกวัน	วันละ	20	

ครั้ง	เพื่อเพิ่มความจ�ากัน	ดังรูปค่ะ
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การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ

ว่าที่ร้อยตรี อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ 1

	 ชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	ได้เรียนเชญิวทิยากร	คอื	คณุดนยั	จนัทร์เจ้าฉาย	

มาบรรยาย	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัย

และการศกึษาต่อเนือ่งฯ	ผูฟั้งในวันนัน้มีทัง้คณาจารย์ซ่ึงเป็นสมาชกิของชม

รมฯ	และผู้สนใจ	จ�านวน	150	คน	และนิสิตระดับปริญญาตรี	โครงการ

เพชรในตม	ชั้นปีที่	3	จากคณะศึกษาศาสตร์	ของ	มศว	อีกจ�านวน	45	

คน	รวมจ�านวนผู้ฟังทั้งสิ้น	195	คน	วิทยากรใช้การฉายภาพจากไฟล์ขึ้น

จอใหญ่บนเวทเีพ่ือประกอบค�าบรรยายเป็นระยะๆ	และมีการฝึกปฏิบัติบ้าง

ในบางเรื่อง	สาระโดยย่อจากการบรรยายราวสองชั่วโมงเต็ม	พอสรุปเป็น

ประเด็นหลักๆ	ได้ตามล�าดับดังต่อไปนี้	

  วิทยากรกล่าวชืน่ชมกจิกรรมต่างๆ	ทีท่างชมรมฯ	ได้จัดข้ึนมาอย่าง

หลากหลายมาก	 รวมทั้งมีการจัดพาสมาชิกชมรมฯ	 ไปปฏิบัติ	 ณ	 ศูนย์

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	ราชนครินทร์	ที่จังหวัดจันทบุรี	

  ประเดน็ส�าคญั	“ท�าอย่างไรจึงจะให้เรามีความสุขเม่ืออาย	ุ60	ปี	ไป

จนถึงวินาทีสุดท้าย”	กล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับ	1	

ใน	8	จากกว่า	200	ประเทศทัว่โลก	ได้เปรียบเทยีบให้เหน็ถงึประเทศไทย

กบัประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ	เม่ือย้อนหลังไปราว	40	-	50	ปี	ก่อน	

ประเทศดังกล่าวได้แก่	เกาหลีใต้	สิงคโปร์	เวียตนาม	และมาเลเซีย	ในยุค

นัน้ประเทศไทยมีความเจริญกว่าประเทศเหล่านัน้	ค่อนข้างมากทเีดยีว	แต่

มาวันนี้ประเทศต่างๆ	 ดังกล่าวได้เจริญรุดหน้าไปไกลจากเดิมจนแซงหน้า

 1	ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มศว	ประสานมิตร
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ประเทศไทยไปแล้ว	ทั้งๆ	ที่ในอดีตนั้นประเทศไทยเคยเป็นประเทศชั้นน�า

ในอาเซียน	(เสือตัวที่	5)	สิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนที่น่าคิดว่า	ได้เกิดอะไรขึ้น

แก่สังคมไทย	แม้แต่เวียตนามกก็�าลังไล่ติดตามมา	และจะแซงประเทศไทย	

เกิดค�าถามว่า	“เราจะส่งต่อแก่ชนรุ่นหลังอย่างไร”	(จากสภาพที่ก�าลังเป็น

อยู่ในปัจจุบัน)

	 “ท�าไมดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา”	ได้เชญิชวนให้

คณาจารย์ตอบค�าถามนี	้(เพราะว่าดอกบัวเกดิในโคลนตม	แต่สามารถเบ่ง

บานเหนอืโคลนตมได้	น�าไปบูชาส่ิงศกัดิสิ์ทธิห์รือพระพุทธเจ้าได้)	อปุมากบั

ครูผู้ให้วิชาชีวิต	 มิใช่แค่ความรู้วิชาต่างๆ	 แก่ศิษย์	 ครูสามารถท�าให้ศิษย์

รู้สึกชื่นชมถึงพระคุณของครูที่สอนให้ศิษย์รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	 มีสมบัติ

ของผู้ดี	ช่วยพัฒนานักเรียนที่มาจากโคลนตมได้	(ดอกบัวมี	4	ระดับ	แต่

ระดับที่	5	นั้นพัฒนาได้ยาก)

	 วิทยากรได้เล่าถึงชีวิตส่วนตัวซึง่สอดแทรกเรือ่งการท�าบญุ	ไถ่ชีวติโค 

กระบือและการปล่อยปลา	ครอบครัววทิยากรชอบท�าบุญแบบไม่เบียดเบียน

ใคร	 อธิบายภาพตารางบัญชีชีวิต	 มีตัวเลขแสดงถึงเวลาที่ใช้ไปแล้วของ

แต่ละตัวเลขอายแุละเวลาทีจ่ะเหลืออยูอ่กีกีปี่	(เพือ่เตือนสติผูฟั้งให้เกดิการ

ตระหนักรู้ด้วยตนเอง)	มหาอ�านาจที่ส�าคัญและไม่มีใครเอาชนะได้มี	3	ค�า	

ได้แก่	ความแก่	ความเจ็บและความตาย	(จึงไม่ควรประมาท)

	 “เราจะเสริมสร้างสุขภาพทางใจได้อย่างไร?”	อธิบายโดยภาพลิง	2	

ตัว	 และได้น�าให้ผู้ฟังทุกคนจับคู่กัน	 ปฏิบัติการกล่าวค�าชมซ่ึงกันและกัน	

30	วนิาที	แล้วสอบถามถงึความรู้สึกว่ามีอะไรเกดิขึน้แก่ตนเองบ้าง	(มีการ

เปล่ียนแปลงทางกาย	หรือ	Physical	Sensation)	ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลง

ไปจนถงึระดบัเซลล์และโมเลกลุ	พบว่า	ในมัลลิกาสตูร	พระพุทธเจ้าได้ทรง
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ตรัสตอบค�าถามของพระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า	เหตุที่มาตุคาม

มีผิวพรรณวรรณะ	 งดงามผ่องใส	 เพราะเป็นผู้ที่ไม่ถือโกรธ	 ไม่พยาบาท	

เครียดแค้น	ลองดูผลการทดลองยุคปัจจุบัน

	 	ศาสตราจารย์	มาซารุ	มาซาโตะ	ได้ศึกษาวิจัยเรื่องน�้ามา	20	ปี	

พบว่า	 ค�าพูดดีๆ	 น�าไปแปะติดแก้วน�้า	 แล้วแช่ตู้เย็นจนเป็นน�้าแข็ง	 เมื่อ

ส่องกล้องจุลทรรศน์ดู	 จะพบว่าผลึกของน�้านั้น	 สวยงามต่างๆ	 กันไปขึ้น

อยู่กับค�าพูดดีต่างๆ	 กัน	 ถึงแม้จะใช้การกล่าวค�าพูดโดยตรงใส่แก้วน�้าก็

จะส่งผลคล้ายๆ	 กัน	 แต่ถ้าหากใช้ค�าพูดที่ไม่ดีแปะหรือกล่าวโดยตรงใส่

แก้วน�้า	 แล้วทดลองแบบเดียวกันโมเลกุลของน�้าจะไม่เรียงตัวเป็นรูปผลึก 

แปดเหล่ียม	 หากแต่จะแตกกระจัดกระจายหรือจะน�ารูปผู้มีจิตเมตตา	

เช่น	แม่ชีเทเรซ่า	หรือรูปฮิตเล่อร์	ติดข้างแก้วน�้าและทดลองแช่ตู้เห็นจน

เป็นน�า้แข็ง	กจ็ะให้ผลออกมาในท�านองคล้ายคลงึกบัทีก่ล่าวข้างต้น	นัน่คอื 

การวิจัยผลึกน�้า	สะท้อนได้ถึงอารมณ์	

	 ครอบครัวของวิทยากรเอง	คุณแม่ชอบปฏิบัติธรรมเดือนละ	15	วัน	

สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง	ท�าอะไรต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง	และได้สอบถามผู้

ฟังว่าได้ท�าสมาธิอย่างไรบ้าง	เช่น	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	เดือนละครั้ง	หรือ

ปีละคร้ัง	 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในต่างประเทศได้มีการ

บรรจุเรื่องสมาธิ	(Mindfulness)	เข้าไว้ในหลักสูตร	และเน้นว่า	“การท�า

สมาธิไม่ใช่สิ่งที่ควรท�า	แต่ต้องท�า	(It’s	a	must.)”

	 ในเมืองไทย	ชมรมกัลยาณธรรมได้มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการไป

เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย	อบรมมา	7	รุ่นแล้ว	เพื่อไปช่วยพัฒนาจิตผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย	 ถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะแก่ไปตามวัย	 ทว่าใจยังคงหนุ่ม

สาว	(ผู้หญิงใจจะมีอายุราวคน	16	ปี	ส่วนชายใจจะมีอายุราวคน	18	ปี)	
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คนฝึกสมาธิจะรู้สึกตนว่าเป็นเด็กตลอด	

	 วิธีการเสริมสร้างสุขภาพทางใจก็คือ	 การนั่งสมาธิ	 ค่อยๆฝึกท�าไป	

จะมีตัวรู้ขึ้นมาเอง	 วิทยากรเล่าเสริมด้วยรายละเอียดของการไปฝึกสมาธิ

ของตนท่ีจงัหวัดเลย	ซ่ึงกล่าวโดยสรุปพบว่าดลูมหายใจไปเร่ือยๆ	จะได้ผลด ี

เป็นที่พึ่งของตนเองได้	 และยังส่งเสริมถึงการท�าสมาธิของในหลวงรัชกาล

ที่	 9	ว่าทรงปฏิบัติธรรมทุกๆ	อิริยาบถ	ทรงหยั่งรู้ด้วยพระองค์เองหลาย

คร้ัง	 และพระองค์ยังทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารได้ปฏิบัติธรรมอีกด้วย 

ส่ิงสุดท้ายที่ทรงห่วงใยที่สุดตอนช่วงปลายรัชกาลก็คือ	 ครูและนักเรียน 

ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 200	 ล้านบาท	 เพ่ือให้

องคมนตรีออกไปทั่วประเทศโดยไม่บอกว่าเป็นใคร	 เยี่ยมดูโรงเรียนดูแล

ความเป็นอยู่ของคุณครูให้ดี	 ดูแลเด็กที่เรียนดี	 เรียนเก่ง	 ถ้าเงินหมดก็จะ

ทรงพระราชทานให้อีก	

	 การฝึกสมาธิจะมีผลดีต่อสมองของเราอย่างไร	 โดยยกผลจากการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคลื่นสมอง	ได้แก่	คลื่นเบต้า	คลื่นเดลต้า	

ว่าได้ผลดีเกิดขึ้นอย่างไรแก่สมองของเรา	

  วิธีการฝึก	อาจท�าได้ด้วย	การสวดมนต์	ร�ามวยไทเก๊ก	เดินเล่น

รอบสนาม	 เล่นกีฬา	หรือท�ากิจกรรมที่ท�าให้ร่างกายเพลิดเพลิน	 จะเกิด

ความคิดดีๆ 	ซ่ึงจะเกดิข้ึนขณะทีจ่ติของเราสงบ	ช่วงเพลินๆ	หรือไม่มีการคิด 

“เราจะคิดได้ดีที่สุด	ขณะที่ไม่คิด”	

  เทคนิคการฝึกให้มีหัวใจสีขาวมี	3	ขั้น	ได้แก่	1)	ขั้นตะกอนใจ	

(โกรธง่ายหายเร็ว)	ฝึกสติ	เมื่อสติเห็นความโกรธ	ความโกรธก็จะหายไป

ทันที	2)	ขั้นก้อนกรวดแห่งความคับแค้นใจ	มักเก็บไว้ข้างในไม่แสดงออก	

แก้ไขได้ด้วยความรักและเมตตาตัวเองมากๆ	แผ่เมตตาบ่อยๆ	3)	ขัน้สนมิใจ 
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ขั้นนี้ยากมาก	 แต่ต้องก้าวข้ามให้ได้	 สวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆ	 ปล่อยชีวิต	

ปลา	กระบือ	และร�าลึกมรณานุสติ

	 วิทยากรเคยจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะรัฐมนตรี	 ชุดแรกของ

รัฐบาลแต่ตนเองก็ได้ปฏิเสธ	ด้วยยึดหลักค�าสอนท่านพุทธทาสที่ว่า	“เป็น

คนส�าคญันัน้ด	ีแต่เป็นคนดนีัน้ส�าคญักว่าทกุส่ิง”	และได้กล่าวทิง้ท้ายอกีว่า	

“จงท�าความดเีหมือนนกทีบิ่นบนท้องฟ้า”...	“เป็นผูใ้ห้ด้วยหวัใจทีเ่บิกบาน”	

ข้อคิดที่ได้จากการฟังบรรยาย 

	 1.	 ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านในห้องประชุมวันนั้น	 ต่างย่อมได้ทั้ง

ความรู้ดีๆ	อันหลากหลาย	มีข้อมูลดีๆ	เพียบ	ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อคิดอันเป็น

ส่ิงที่มีคุณค่าควรแก่การน�าไปคิด	 พิจารณาต่อไปได้ด้วยตนเอง	 ระหว่าง 

การบรรยายนัน้วิทยากรจะมีตัวอย่างเสริมอนัเป็นความจริงจากวถิชีวีติจริง

ของวิทยากรเองและบุคคลส�าคัญในครอบครัว	ที่เคยปฏิบัติมาแล้วและได้

ผลดี	 แม้กระทั่งผลการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยเสริม

สาระความรู้	ความจริงทางพระพทุธศาสนา	ท�าให้มีน�า้หนกัน่าเชือ่ถอือย่าง 

หนักแน่นมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ได้เห็นแบบอย่าง	 แนวทางของการถ่ายทอดสาระความรู้สู่ผู้ฟัง

อย่างดี	 โดยเฉพาะคณะนิสิตปริญญาตรีซ่ึงใกล้จะจบการศึกษา	 วิธีการ

บรรยายให้ความรู้วันนั้นน่าจะประทับใจทุกคนได้ดีอันอาจน�าไปใช้ได	้

ว่าการเสนอล�าดับความคิดอย่างไร	 จะสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังได้มีส่วน

ร่วมอย่างไร	ตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย	รูปแบบการบรรยาย

อย่างไรที่จะท�าให้ผู้ฟังรู้สึกสบายๆ	 ตั้งใจฟังอย่างมีอารมณ์สดชื่น	 จนรู้สึก

ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	และยังอยากจะฟังต่อไปอีก	เป็นต้น	
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	 3.	ข้อเสนอแนะกึ่งการแนะน�าของวิทยากรหลายประการทั้งที่แทรก

อยู่ในวิถีชีวิตตัวอย่างและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง	 ทั้งนี้	 จะต้อง

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น	จึงเห็นผลได้ด้วยตนเอง

	 การฟังการบรรยายในวันนัน้จึงดวู่ามีคณุค่ายิง่และคุ้มค่าแก่เวลาทีสุ่ด

	 หมายเหตุ	:	ชมรมฯ	ได้รับเงินสนบัสนนุในการจดักจิกรรมนีจ้ากกรม

ส่งเสริมผูสู้งอาย	ุจดับรรยายคร้ังนีเ้ป็น	เร่ืองที	่2	สรุปความจากการฟังการ

บรรยาย	โดย	ว่าที่ร้อยตรี	อ.ดร.มนัส		บุญประกอบ
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การสร้างเสริมศักยภาพทางกาย

รศ. วรรณี  โสมประยูร 2

 ชมรมผู้สูงอายุ มศว	 ตระหนักถึงความส�าคัญ	 เร่ือง	 สุขภาพ

ของสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง	 จึงจัดกิจกรรมการสร้างเสริมศักยภาพทางกาย

ขึ้น	โดยวิทยากรรับเชิญคือ	รศ.	นพ.	ปัญญา	ไข่มุก	บรรยายเมื่อวันที่	27	

พฤศจิกายน	2561	และได้สรุปสาระประโยชน์จากการฟัง	เพื่อประโยชน์

ของสมาชิกที่รักมา	ณ	โอกาสนี้

	 เนื่องจากปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ได้เปล่ียนแปลง

จากการท�ามาหากินด้วยแรงกายแรงใจ	 เพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันที่มี

ความเป็นอยู่ในสังคมที่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน	มีความสามัคคีเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ	ไม่มีการแข่งขันที่รุนแรง	คนในสังคมจึงมี

ความสงบและมีความสุข	แต่กลับมาเป็นสังคมทีม่นษุย์มุ่งแสวงหาทรัพย์สิน

เงินทองส�าหรับซ้ือวัตถตุ่างๆ	ทีช่่วยให้เกดิความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แต่ความสะดวกสบายเหล่านี้กลับท�าลาย

สุขภาพร่างกาย	 จิตใจที่ดีและแข็งแรงในตัวมนุษย์	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ถอยไปสู่ความเสื่อมได้เร็วขึ้น	ดังนั้น	ผู้สูงอายุ

จ�าเป็นต้องศึกษาให้มีความรู้และภูมิปัญญาที่จะช่วยให้ตนเป็นบุคคลที่	

“สูงอายุเป็น”	คือ	ศึกษาท�าความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของยุค 

โลกาภิวัตน์	เพื่อด�ารงชีวิตของตนเอง	และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ

สุขสบาย	มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	

	 1.	 ค�าบรรยายท�าให้ทราบว่า	 “ตนเองมีความเชื่อและความเข้าใจ

 2	ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดคณะศึกษาศาสตร์	มศว	ประสานมิตร
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เกี่ยวกับการกิน	การนอน	และออกแรงที่ผิดในบางเรื่อง”	จึงท�าให้รู้สึกว่า

ได้รับความรู้ทีจ่ะแก้ไขตนเอง	เพือ่สุขภาพทีด่ขีองผูสู้งวัย	เช่น	การเดนิผ่อน

คลายหลังอาหารไม่ควรท�าทันที	แต่ควรพักหลังทานข้าวก่อน	5	นาที	จึง

ค่อยเดนิ	หรือได้รับแสงแดดโดยตรงเพือ่ให้ได้วิตามินด	ีควรให้โดนแสงแดด

ในแต่ละวันเพื่อให้การดูดซึมแคลเซี่ยมเป็นไปได้ดี	เป็นต้น	

	 2.	 ได้รับความรู้และความเข้าใจการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากอย่างไร	

ควรจะดูแลปฏิบัติตนอย่างไร	 เพื่อให้มีสุขภาพดี	 เพราะปัจจุบันมีเทคนิค

และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่จะช่วยให้การด�ารงชีวิตของเรา	มีอายุยืนยาวอย่าง

มีความสุขได้	ด้วยการป้องกันด้วยวิธีต่างๆ	เช่น	NCDs	หรือกลุ่มโรคไม่ติด

เชื้อเรื้อรัง	 เกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวันที่ไม่สมดุล	 ไม่เหมาะสม	 (หวาน	

มัน	 เค็ม)	 เช่น	ความดัน	 ไขมัน	 เบาหวาน	ซึ่งเกิดกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่

กว่าร้อยละ	80	ให้สามารถแก้ไขวิธีการใช้ชีวิตให้ถูกต้องได้	ก็สามารถลด

การกินยาได้	ดัชนีตัวหนึ่ง	คือ	การมีพุง	ต้องให้ขนาดรอบเอวไม่เกินครึ่ง

หนึง่ของความสูงของตวัเราเอง	หลักส�าคญัการรับประทานอาหาร	คอื	ต้อง

ทานอาหารให้ครบ	5	หมู่	เพราะอวัยวะของเราต้องการสารอาหารที่แตก

ต่างกัน	การรับประทานอาหารทั้ง	5	หมู่	จะช่วยท�าให้ร่างกายเกิดความ

สมดุลได้	ที่จ�าเป็นต้องลดทันที คือ น�้าตาลและของหวาน	เป็นต้น	

	 3.	ท�าให้เข้าใจเร่ือง	DNA	มากขึน้ว่า	DNA	นัน้อยูใ่นเซลล์ทกุๆ	เซลล์	

DNA	จะบอกลักษณะของโรคได้	DNA	ส่งผลต่อตัวเราถึง	70%	การจะ

ให้ตนมีสุขภาพดี	ต้องศึกษา	DNA	ของตนเองจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วย	

เพราะ	“ต้นไม้หล่นไม่ไกลต้น”	เพื่อน�ามาดูแลเซลล์	DNA	แต่ละเซลล์ของ

ตนเองให้มีความสมดุล	ซึ่งอาจจะแก้ไข	DNA	จากพันธุกรรมของพ่อแม่ได้	

โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองท่ีเกีย่วกบัการกนิ นอน
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พกัผ่อนและออกก�าลังกายให้สมดลุ รบัประทานยา อาหารเสรมิท่ี

เหมาะสมแต่ละบุคคล	ส่ิงทีด่ขีองคนหนึง่อาจเป็นอนัตรายของอกีคนหนึง่ได้	

“หมอที่ดีที่สุดคือตัวของเราเอง”	 เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองรักษาความสมดุลของ	DNA	ทางกรรมพันธุ์ได้	 ดังคัมภีร์เหล่า

จื่อที่ว่า “ทุกสิ่งเราเป็นผู้สร้าง เราสร้างทุกสิ่งด้วยตัวของเราเอง” 

เราจึงสร้างชีวิตของเราให้ร่างกายแข็งแรง	 มีความสุข	 โดยวิธีที่วิทยากร

กล่าวว่า “ร่างกายที่แข็งแรงต้องเคลื่อนไหว จิตใจที่แข็งแรงต้อง

สงบนิ่ง” ค�ากล่าวนี้ดิฉันทดลองปฏิบัติแล้วได้ผลดีมาก	รู้สึกสุขภาพดีขึ้น	

 ข้อเสนอแนะ ชมรมฯ	 ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ส�าหรับสมาชิก 

บ่อยๆ	 เพราะบางคร้ังบางคนไม่ว่างจะได้มีโอกาสมาฟัง	 ผู้สูงอายุจ�าเป็น

ต้องเป็นผู้สูงธรรม	และสูงภูมิปัญญา	เพื่อตนเองและบุคคลรุ่นหลัง	จะได้

เป็นผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่าและบารมี	 เพื่อฟังบ่อยๆ	 จะได้ประยุกต์ใช้ด�ารง

ชีวิตที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์	

	 คุณหมอได้สรุปข้อปฏิบัติเพื่ออายุยืนอย่างมีสุขภาพดี	คือ	

 1. อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเกือ้หนนุการด�าเนนิอริยิาบทท่ีดี	จติใจ

ที่ผ่อนคลาย	ไม่เครียด	ท�าในสิ่งที่รัก	อยู่กับคนที่เรารัก	การเป็นผู้ให้	มีสติ

และสมาธิ

 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา	 รู้จักประมาณในเรื่องการกิน	 การพัก

ผ่อน	การออกแรงและสังคม

 3. รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย	สลายไปหมด	เคี้ยวให้ละเอียด

 4. มีสต	ิรู้จักจัด	รู้จักใช้เวลาให้เหมาะสม	ท�าถูกเวลา	ท�าเป็นเวลา	

ท�าให้ควรแก่เวลา	นอนเป็นเวลา	รู้จักพอ	สติรู้ทันอารมณ์ตนเอง	

 5. รู ้จักควบคุมอารมณ์	 มีพรหมวิหาร	 4	 มีสังคหวัตถุ	 4 



จดหมายข่าว ปีที่ 25  ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2562

http://seniorclub.swu.ac.th 23

มีอิทธิบาท	4	และฝึกสมาธิ	ภาวนา	ปัญญา

 6. เป็นผู้ให้ความรักทุกคน	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สม�่าเสมอ

	 หมายเหตุ	 :	 ชมรมฯ	 ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนี้จาก

กรมส่งเสริมผู้สูงอายุ	จัดบรรยายครั้งนี้เป็น	เรื่องที่	3	สรุปจากการฟังการ

บรรยาย	โดย	รศ.	วรรณี	โสมประยูร
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โกโก้ร้อน

ศ. นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์ 3

	 ศ.	นพ.	นิพนธ์	พวงวรินทร์	 ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง

ของโรงพยาบาลศิริราช	 ท่านบอกเคล็ดดีๆของการรักษาสมองให้แจ่มใส 

ความจ�ายงัคงดแีม้วยัจะสูงขึน้	ลดความเส่ียงทีจ่ะเป็นอลัไซเมอร์	ด้วยการ

กินโกโก้ร้อน	(ไม่ใช่ช็อคโกแลต)	ย�้าโกโก้ 100%	แบบไม่ผสมน�้าตาล

นะ	จิบตอนเช้าๆแทนกาแฟ	แต่ถ้าจะให้อร่อย	อุ่นนมสดให้ร้อน	แล้วใส่

ผงโกโก้คนให้เข้ากัน	ลองกินดูซักเดือนนะ	ไม่เสียหายอะไร	คุณหมอบอก

ทดลองกินมา 6 เดือนละ จ�าอะไรๆได้ดีขึ้น

วิธีชงโกโก้นมสดง่าย ๆ

	 1.	เทนมสดกล่องลงในแก้ว	3/4	กล่อง

	 2.	อุ่นใน	microwave	50-60	วินาที	นมจะเดือดแต่ยังไม่หกล้นแก้ว

ถ้าใส่	3/4	ของกล่อง

	 3.	เอานมอุ่นออกมาผสมกับโกโก้หรือโอวัลตินผง	3-4	ช้อนชา	คน

ให้เข้ากัน

	 4.	เติมนมที่เหลือในกล่องลงผสมให้เข้ากัน

	 จะได้โกโก้นมสดอุ่นพอดื่มได้พอดี	 ใช้นมไวตามิลค์เจ	 แทนนมสด

ก็ดีส�าหรับมังสวิรัติที่เคร่งครัด	 ท่านให้ค�าแนะน�าที่น่าสนใจลองอ่านและ

พิจารณาดูครับ	...

สรุปสาระส�าคัญมาได้ว่า

	 1.	หากจมูกใครเริ่มไม่ได้กลิ่น	แม้ไม่เป็นหวัด	ให้รีบไปตรวจ	เพราะ

 3	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
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อาจมีผลต่อสมองส่วนความจ�าในระยะต่อไปพงึทราบว่าอลัไซเมอร์	เร่ิมถาม

หาท่าน	สว.	แล้ว

	 2.	 เซลล์สมอง	พัฒนาเต็มที่ถึงเพียงอายุ	 2	 ขวบหลังจากนั้นเซลล์

จะเร่ิมตายมากกว่าเกิดใหม่	 การเล้ียงดูเด็กทารกจึงส�าคัญมากในช่วง	 2	

ปีแรก

	 3.	ในอีกไม่กี่ปี	อัลไซเมอร์จะเป็นโรคที่คนแก่เป็นมากที่สุด	จะแซง

หน้ามะเร็งอย่าได้ประมาทกับโรคสมองเสื่อม

	 4.	 อัลไซเมอร์	 นอกจากจะมีผลต่อความจ�าแล้วยังมีผลต่อความคิด	

การตัดสินใจและอารมณ์ในปัจจุบัน	ผู้ที่อายุมากกว่า	60	มีโอกาสเป็นอัล

ไซเมอร์	หรือ	มีสภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ

	 5.	การอดนอนมีผลต่อความจ�า	ผู้สูงวัยควรนอนให้เพียงพอถ้านอน

น้อยโอกาสอลัไซเมอร์มาอยูด้่วยมีสูง	ควรนอน	22.00~05.00	หรือ	นอนถงึ	

06.00	น.	คือ	ถ้านอนได้คืนละ 7~8 ชม.ได้จะดีมากสภาวะสมอง

เสื่อมจะถอยออกห่าง

	 6.	อาหารของสมองมี	2	ชนดิคอื	กลูโคส	และออกซิเจนกลูโคสระดบั

ต�่ากว่า	60	อาจตายได้ใน	6	ชม.	ถ้ามากกว่า	120	เป็นเบาหวาน	ผู้สูง

อายุปกติน�้าตาลในเลือด	จะอยู่ที่	100-120	ถ้ามีน�้าตาลในเลือด	มากกว่า	

80	ไม่เกิน	110	ถือว่า	โชคดี	มีบุญ	ผู้สูงวัยทุกคนควรฝึกหายใจเข้า/ออก

ยาวๆ	ในทกุคร้ังทีน่กึได้	จะช่วยเติมออกซิเจนและไล่อากาศเก่าทีห่มักหมม

อยู่ในปอดออกสมองจะสดชื่น	แจ่มใสอัลไซเมอร์	จักหนีห่าง

	 7.	ในปัจจุบัน	ยังไม่มีวิธีรักษาคนที่เป็นอัลไซเมอร์มีเพียงวิธีป้องกัน

ที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์	

	 	 7.1	ส�าหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	ต้องรักษาเบาหวาน	ลดความดัน
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โลหิต	และเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอ

	 	 7.2	คนทั่วไป	ต้องฝึกสติ	ด้วยวิธีใดก็ได้	 สวดมนต์	 เดินจงกรม	

นั่งสมาธิและมีกิจกรรม/ท�าอะไรใหม่ๆ	 เพื่อให้สมองได้ท�างาน	 (	แต่อย่า

ไปคิดเรื่องลงทุนที่ไม่เคยท�าและไม่ถนัดนะ	จะหมดตัวซะก่อน)

	 8.	โกโก้ (ไม่ใช่ช็อคโกแลต) เป็นอาหารที่ดีที่สุดของมนุษย ์มี

สารต้านอนุมูลอิสระ/สารลดอัตราการตายของเซลล์	 /สารลดการแข็งตัว

ของหลอดเลือด	 ฯ	 มีงานศึกษาวิจัยประโยชน์ของโกโก้หลายผลงานวิจัย	

พบว่า	การดืม่โกโก้ในปริมาณมากพอ	จะท�าให้เลือดไหลเวียนไปเล้ียงสมอง

ส่วนต่างๆ	ดีขึ้น	(โดยเฉพาะบริเวณ	anterior	cingulate	cortex)	

	 คุณหมอแนะน�าให้ดื่มโกโก้ร้อนทุกวันตอนเช้า โดยใช้ผงโกโก้ 

2 ช้อนโต๊ะ ควรเติมน�้าผึ้งเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้น	"Two	spoonfuls	of	

cocoa	a	day	keeps	Alzeimer	away	" โกโก้ รสชาติไม่อร่อยแต่มี

คณุค่ามหาศาลสามารถไล่อลัไซเมอร์ให้หนีไปไกลได้เลย	ส่วนผูท้ีมี่น�า้ตาล

ในเลือดไม่สูง	ไม่เกิน	100	อาจเติมนม/น�้าตาลช่วยชูรสชาติเพิ่มได้	(จาก

ผลวิจัยในต่างประเทศถ้าใช้ผงโกโก้น้อยกว่าครั้งละ	2	ช้อนโต๊ะจะไล่อัลไซ

เมอร์ไม่ค่อยได้ผลมากนัก)
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แง่คิดดีๆ จากชายชราผู้จากไป

พิษณุ นิลกลัด 4

	 สัปดาห์สุดท้ายของปี	2548	ผมไปงานสวด	และงานเผาศพ	ผู้ชาย

วัย	81	ปี	ที่ผมรู้จักเขา	มายาวนาน	30	ปี	ไม่ใช่ญาติ	แต่สนิทนักรักใคร่

เสมือนญาติ

	 ก่อนเสียชีวิตไม่กี่วัน	 เขาส่ังลูกและภรรยา	 แบบคนไม่คร่ันคร้าม 

ความตายว่าสวดสามวันแล้วเผา	ไม่ต้องบอกใครให้วุ่นวาย	อย่าเศร้า	อย่า

ร้องไห้	ทกุคนต้องมีวันนี	้เพยีงแต่เขาอยูห่วัแถว	เลยต้องไปก่อน	แล้วลูกเมีย 

ก็ท�าตามค�าสั่ง	สวดสามวันเผา

	 งานสวด	3	คืน	มีคนฟังพระสวดคืนละ	14	คน	คือ	เมีย	ลูก	หลาน	

เขย	 สะใภ้	 และผม	 ซึ่งเป็นคนนอก	 เป็นงานศพ	ที่มีคนไปร่วมงานน้อย

ที่สุด	เท่าที่ผมเคยไปฟังสวด

	 วันเผามีเพิ่มเป็น	17	คน	สามคนที่เพิ่ม	เป็นเพื่อนบ้านที่เคยคุยด้วย	

เกอืบทกุเยน็คนหนึง่	อกีคนเป็นแม่ค้าล็อตเตอร่ี	ทีเ่คยยมืเงินแล้วไม่มีสตังค์

จ่าย	เลยเอาล็อตเตอรี่	ทยอยผ่อนใช้หนี้แทนเงิน	งวดละสองใบ	และคน

สุดท้ายเป็นหญิง	ที่ผู้ตายเคยผูกปิ่นโต	ทุกมื้อเย็น

	 ทั้งสามคนบอกว่า	 เกือบมาไม่ทันเผา	 เคราะห์ดีที่แวะไปเยี่ยมที่ 

โรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตไปแล้ว	3	วัน

	 หลังฌาปนกจิ	พระกระซิบถามเจ้าหน้าทีว่ดัว่า	เจ้าของงาน	จ่ายเงิน 

ค่าศาลาสวดพระอภิธรรมแล้วหรือยัง	พระท่านคงไม่เคยเห็น	งานศพที่มี

คนน้อย	แบบที่ผมก็รู้สึก	ตั้งแต่สวดคืนแรก

 4	"แง่คิดดีๆ	จากชายชราผู้จากไป"...จากข้อเขียนของคุณพิษณุ	นิลกลัด	ผู้ประกาศ

ข่าวชื่อดัง
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	 จริงๆ	 แล้ว	 ผู้ตายเป็นคนค่อนข้างมีสตังค์	 ท�างานที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	จนเกษียณอายุในต�าแหน่งหัวหน้าหน่วย

	 แต่ด้วยความทีรั่กและศรัทธา	อาจารย์ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	อดตีผูว่้าการ

แบงค์ชาติ	จึงด�าเนินชีวิตแบบไม่ปรารถนาให้ใครเดือดร้อน	-	แม้กระทั่ง

วันตาย

	 ผมสนทิกบัเขา	เพราะเขามีความฝันในวยัเดก็	อยากเป็นนกัประพนัธ์	

แบบ	"ไม้	เมืองเดิม"	ที่เขาเคยนั่งเหลาดินสอ	และวิ่งซื้อโอเลี้ยงให้

	 เมื่อตัวเองเป็นนักเขียนไม่ได้	 พอมาเจอะผมที่เป็นนักข่าว	 ก็เลยถูก

ชะตา	และให้ความเมตตา	การมีโอกาสได้พดูได้คยุ	กบัเขาตามวาระโอกาส

ตลอด	30	ปี	ท�าให้ได้แง่คิดดีๆ	มาใช้ในการด�ารงชีวิต

	 วันหนึ่งเขารู้ว่าขโมยยกชุดกอล์ฟของผมไปสองชุด	 ราคา	 4	 แสน 

กว่าบาท	เขาปลอบใจผมว่า	"ของที่หาย	เป็นของฟุ่มเฟือยของเรา	แต่มัน

อาจเป็นของจ�าเป็นส�าหรับลูกเมียครอบครัวเขา	คิดซะว่าได้ท�าบุญ	จะได้

ไม่ทุกข์"

	 เขามีวิธีคิด	"เท่ๆ"	แบบผมคิดไม่ได้	มากมาย	เป็นต้นว่า	"สุขและ

ทุกข์อยู่รอบตัวเรา	อยู่ที่ว่า	เราจะเลือกหยิบ	เลือกคว้าอะไร"

	 คงเป็นเพราะเขาเลือกคว้า	แต่ความสุข

	 ช่วงปีสุดท้ายของชวิีต	เขาต่อสู้กบัโรคชรา	เบาหวาน	หวัใจ	ความดนั 

เกาต์	และไตท�างานเพียง	5	เปอร์เซ็นต์โดยไม่ปริปากบ่น	แถมยังสามารถ

ให้ลูกชาย	 ขับรถพาเที่ยว	 ในวันหยุดสุดสัปดาห์	 โดยที่ตัวเองต้องหิ้วถุง	

ปัสสาวะไปด้วย	ตลอดเวลา	เนื่องจากไตไม่ท�างาน	ปัสสาวะเองไม่ได้

	 6	เดือน	สุดท้ายของชีวิต	ต้องนอนโรงพยาบาล	สามวัน	นอนบ้าน 

สี่วัน	สลับกันไป
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	 เวลาลูกหลาน	 หรือเพื่อนของลูก	 รวมทั้งผมด้วย	 ไปเยี่ยมที่ 

โรงพยาบาล	เขามีแรงพูดติดต่อกัน	ไม่เกิน	10	นาที	แต่	10	นาทีที่พูด	

มีแต่เร่ืองสนุกสนาน	 เรียกรอยยิ้ม	 และเสียงหัวเราะ	 จากคนไปเยี่ยมไข	้

ทุกคนพูดตรงกันว่า	"คุณตา	ไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลย	ตลกเหมือนเดิม"

	 พอแขกกลับ	ลูกหลานถามว่า	ท�าไมคุยแต่เรื่องตลก

	 เขาตอบว่า	"ถ้าคยุแต่เร่ืองเจ็บป่วย	วันหลัง	ใครเขาจะอยากมาเยีย่ม

อีก"

	 เขาเป็นคนชอบคุยกับผู้คน	ไม่ว่าจะอยู่บนเตียงคนไข้	หรืออยู่บนรถ

แท็กซี่

	 บ่อยคร้ังทีน่ัง่รถ	ถงึหน้าบ้านแล้ว	แต่ส่ังให้โชเฟอร์	ขบัวนรอบหมู่บ้าน	

เพราะยังคุยไม่จบเรื่อง	แล้วจ่ายเงิน	ตามมิเตอร์!

	 4	 เดือนสุดท้ายของชีวิต	 แพทย์ที่รักษาโรคไตมา	 ต้ังแต่สมัยเป็น

แพทย์อินเทิร์น	 จนกระทั่งเป็นหัวหน้าแผนก	 แนะน�าให้พักรักษาตัวใน 

โรงพยาบาลให้แข็งแรง	แล้วค่อยกลับบ้าน

	 แต่อยู่ได้แค่	4	วัน	เขาวิงวอนหมอว่า	ขอกลับบ้าน

	 หมอซึ่งรักษากันมา	16	ปี	ไม่ยอม

	 เขาพดูกบัหมอด้วยความ	สุภาพว่า	"ขอให้ผมกลบับ้านเถอะ	ผมอยาก

ฟังเสียงนกร้อง	คุณหมอไม่รู้หรอกว่า	คนคิดถึงบ้านมันเป็นอย่างไร	เพราะ

พอเสร็จงาน	หมอก็กลับบ้าน"

	 หมอได้ฟังแล้วหมดทางสู้	ยอมให้คนไข้กลับบ้าน	แต่ก�าชบัให้มาตรวจ	

ตรงตามเวลานัดทุกครั้ง

	 1	เดือน	ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	เขาสูญเสียการควบคุมอวัยวะของ

ร่างกายเกือบทั้งหมด	เคลื่อนไหวได้อย่างเดียว	คือ	กะพริบตา	แต่แพทย์
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บอกว่า	สมองของเขายังดีมาก

	 เวลาลูกเมียพูดคุยด้วย	ต้องบอกว่า	"ถ้าได้ยิน	พ่อกะพริบตาสองที"

เขากะพริบตาสองทีทุกครั้ง!

	 เห็นแล้วทั้งดีใจ	และใจหาย

	 เขายังรับรู้	แต่พูดไม่ได้	นี่กระมังที่เรียกว่า	ถูกขังในร่างของตนเอง

	 สิบวันก่อนพลัดพราก	ภรรยากระซิบข้างหูว่า	"พ่อสู้นะ"

	 เขาไม่กะพริบตาซะแล้ว	ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้สองเดือน	เคยตอบว่า	"สู้"

	 เขาสู้กับสารพัดโรค	 ด้วยความเข้าใจโรค	 สู้ชนิดที่หมอออกปากว่า	

"คุณลุงแกสู้จริงๆ"

	 ตอนที่วางดอกไม้จันทน์

	 ผมนึกถึงประโยคที่แกพูด	กับ	ลูก	เมื่อสี่เดือนก่อนว่า	"โรคภัยมัน

เอาร่างกายของพ่อไปแล้ว อย่าให้มันเอาใจ ของเราไปด้วย"

	 แง่คิดดีๆ	จากชายชราที่จากไป	สอนให้เรารู้ว่า

	 เราเกิดมาพร้อมกับจิตใจ	 บริสุทธิ์	 และมันสมองมหัศจรรย์	 ที่จะ

สามารถเรียนรู้	แยกแยะเรื่องดีๆ	และสิ่งร้ายๆในชีวิต	จงใช้โอกาสดีๆ	ที่

ร่างกาย	และจิตใจของเรา	ยังท�าอะไรๆได้	อย่างที่สมองสั่ง

 จงเรียนรู้ และสร้างประโยชน์สุข ให้กับตนเองและผู้อื่น 

อย่างพอเพียง และด�ารงชีวิต อย่างพอเพียงทางเศรษฐกิจ

	 หากทุกๆครั้งที่เรียนรู้	เราล้ม	เราพลาด	อาจจะรู้สึกท้อบ้างในบางที	

แม้ไม่มีก�าลังกายทีจ่ะลุกในทนัท	ีแต่ขอให้มีก�าลังใจทีจ่ะสู้ต่อไป	ถ้าเราเรียน

รู้ก็จะท�าให้เรา	พบว่า	 เจ็บ	ท�าให้การล้มหรือพลาดครั้งต่อไป	 เราจะไม่

เจ็บเท่าเดิม



จดหมายข่าว ปีที่ 25  ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2562

http://seniorclub.swu.ac.th 31

คนรุ่น Limited Edition

	 หลานชายถามปู่ว่า	ในสมัยปู่นั้น	คนใช้ชีวิตกันอย่างไรโดยที่

  	ไม่มีเทคโนโลยี

  	ไม่มีเครื่องบินพาณิชย์

  	ไม่มีอินเทอร์เน็ต

  	ไม่มีคอมพิวเตอร์

  	ไม่มีโรงหนัง

  	ไม่มีโทรทัศน์

  	ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

  	ไม่มีรถหรู

  	ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

	 คณุปู่ตอบหลานว่า	“เราไม่ใช้ชวิีตอย่างคนรุ่นหลานทีเ่ป็นอยูอ่ย่างทกุ

วันนี้”	นั่นคือ

  	ไม่มีการสวดมนต์

  	ไม่มีน�้าใจให้กัน

  	ไม่มีการให้เกียรติกัน

  	ไม่มีมารยาท

  	ไม่รู้จักละอาย

  	ไม่นอบน้อมถ่อมตน

	 คนรุ่นปู่ที่เกิดระหว่างปี	2490	ถึง	2510	นั้นช่างโชคดี	เพราะการ

ใช้ชีวิตของพวกเราคือของจริงที่พิสูจน์ได้

  	เราขี่จักรยานกันโดยไม่สวมหมวกกันน็อก

  	หลังเลิกเรียนเราเล่นกันจนค�่ามืดโดยไม่เคยดูโทรทัศน์
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  	เราเล่นกับเพื่อนตัวเป็นๆ	ไม่ใช่เพื่อนทางอินเทอร์เน็ต

  	เรากระหายน�้าเราก็ดื่มน�้าจากก๊อกไม่ใช่น�้าบรรจุขวด

  	เราไม่เคยป่วย	แม้เราจะดื่มน�้าร่วมแก้วเดียวกับเพื่อนถึงสี่คน

  	เรากินข้าวเป็นจานๆ	ทุกวันโดยไม่มีปัญหาเรื่องอ้วน

  	เท้าเราไม่มีปัญหาอะไร	แม้จะเดินด้วยเท้าเปล่า

  	เราไม่เคยกินอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

  	เราประดิษฐ์ของเล่นเอามาเล่นเอง

  	พ่อแม่เราไม่ร�่ารวย	ท่านจึงให้เราได้แต่ความรัก	ไม่ใช่วัตถุ

  	 เราไม่เคยมีมือถือเครื่องเล่น	DVD	 วิดีโอเกมส์	 คอมพิวเตอร์	

อินเทอร์เน็ต	เรามีแต่เพื่อนที่มีตัวตน

  	เราไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านโดยไม่ต้องนัดหมาย	แล้วเราก็หาอะไร

กินกันอย่างสนุกสนาน

  	ญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกัน	เราจึงมีเวลาให้กันมาก

  	ภาพถ่ายเราอาจเป็นขาวด�า	แต่ความทรงจ�าของมันช่างหลาก

สีสัน

  	คนรุ่นเรามีเอกลักษณ์	และเข้าใจกนัเพราะเราเป็นคนรุ่นสุดท้าย

ที่เชื่อฟังพ่อแม่	และเป็นคนรุ่นแรกที่รับฟังลูกหลาน

	 พวกเรา	คือ	คนรุ่น	Limited	Edition	จงสนุกไปกับเรื่องราวของเรา	

เรียนรู้จากเรา	และเก็บเราไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าตลอดไป


