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25  พฤศจิกายน

วันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2468

	 	 	 •	สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	 	 จอมกวี

	 	 พระราชนิพนธ์วรรณคดี	 	 	 เพริศแพร้ว

	 	 ทั้งสาระบันเทิงคดี	 	 	 	 หลากหลาย		ยิ่งนา

	 	 ทรงส่งเสริมกวีแก้ว	 	 	 	 สง่าแม้มณีสาร

	 	 	 •	พระองค์ทรงพาสู่ฟ้า		 	 แดนไกล

	 	 รู้เรื่องเชกสเปียร์ไป	 	 	 	 เอกอ้าง

	 	 ทั้งภารตะเพลินใจ	 	 	 	 หลายเรื่อง		สนุกนา

	 	 เรื่องเอกไม่โรยร้าง	 	 	 	 เฉกชั้นอารยชน
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	 	 	 •	ธงไตรรงค์โบกพริ้ว	 	 	 สง่างาม

	 	 บ่งบอกความหมายตาม	 	 	 ชาติเชื้อ

	 	 ชาติศาสน์กษัตริย์สาม	 	 	 เป็นหนึ่ง		ไทยเอย

	 	 รู้รักรวมเลือดเนื้อ	 	 	 	 ชาติเชื้อไทยสยาม

	 	 	 •	ทรงโปรดลูกเสือเพื่อให้	 	 มีวินัย

	 	 ไม้อ่อนจักมีชัย		 	 	 	 ดัดได้

	 	 คุณธรรมปลูกฝังไป	 	 	 	 ตั้งแต่		เยาว์วัย

	 	 ประพฤติตนเลิศให้	 	 	 	 ชั่วร้ายมลายสูญ

	 	 	 •	รัชกาลที่	6	เสด็จด้าว	 	 แดนสวรรค์

	 	 พระราชมรดกราชัน		 	 	 เพริศแพร้ว

	 	 ปลอบขวัญราษฎร์โศกศัลย์		 	 เป็นสุข		ได้นา

	 	 พระสถิตใจราษฎร์แล้ว	 	 	 ต่างน้อมบังคมบาท

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็ฯ	แทนพระองค์	มาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประจ�าปีการศึกษา	 2562 ในวันพุธที่	 25	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2563 

ณ	อาคารกีฬา	1	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	อ.	องครักษ์	

จ.	นครนายก

 	 ยอดเงินร่วมท�าบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 ณ	 

วัดมัชฌิมาวาส	 ต.หมากแข้ง	 อ.เมือง	 จ.อุดรธานี	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 พุทธศักราช	 2563	 ได้เงินทั้งส้ิน	 2,543,199	 บาท 

(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน	

ธันวาคม	วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563	ณ	ห้องประชุมสภา	ชั้น	

3	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ	(ห้องประชุมสภา	1	ปิดซ่อมแซม)	

สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้ง	คณุนงลักษณ์	พจนากรรักษ์ 

โทร	081489	5501

 	เนือ่งจากไวรัสโคโรน่า	19	เร่ิมระบาดต้ังแต่เดอืนกมุภาพนัธ์	2563	

ชมรมฯ	จงึแจ้งงดการประชมุประจ�าเดอืนเมษายน-พฤษภาคม-มิถนุายน-

กรกฎาคม	และเริ่มประชุมในเดือนสิงหาคม	จดหมายข่าวเดือน	เมษายน	

พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	จะทยอยจัดส่งรูปเล่มให้สมาชิกต่อไป	

  หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร	สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัย

มหิดล	 ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนาแนวทางและศักยภาพการประเมิน

ความปลอดภัยของวัสดสัุมผสัอาหาร	เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูลการน�ากลับมา

ใช้ซ�้าของภาชนะบรรจุอาหารที่ท�าจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท	

(PET)	ชนดิใส	และรวบรวมข้อมูลการบริโภคอาหารในภาชนะบรรจอุาหาร

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฯ 

ทัง้นี	้เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยของวสัดสัุมผสั

อาหารทีผ่ลิตจากพลาสติกและวัสดชุนดิอืน่	จงึขอความร่วมมือมายงัชมรมฯ	

โดยจะขอสัมภาษณ์กลุ่มอายุ	60	ปี	ขึ้นไป	พร้อมทั้งมาบรรยายให้ความรู้

เร่ือง	“สูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยโภชนาการทีเ่หมาะสม”	โดย	รศ.ดร.ชนพิรรณ 

บุตรยี่	และคณะ	5	คน	พร้อมการสัมภาษณ์	ครั้งละ	5	คน	และได้มา
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เก็บข้อมูลในวันที่	1	และ	15	ตุลาคม	2563	เรียบร้อยแล้ว	

 	ชมรมฯ	ร่วมทอดกฐินสามัคคี	ณ	วัดแดนสงบอาสภาราม	จังหวัด

นครราชสีมา	วันอาทิตย์ที่	11	ตุลาคม	2563	(ชมรมฯ	1,000	บาท)

 	 ชมรมฯ	 ร่วมทอดกฐินสามัคคี	 วัดนานอก	 อ.	 พรานกระต่าย	

จ.	 ก�าแพงเพชร	 วันอาทิตย์ที่	 25	 ตุลาคม	 2563	 ได้เงิน	 2,600	บาท 

(ชมรมฯ	1,000	บาท)

 	ชมรมฯ	ร่วมทอดกฐินสามัคคี	วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต	อ.	สมเด็จ	

จ.	กาฬสินธุ์	วันอาทิตย์ที่	11	ตุลาคม	2563	ได้เงิน	9,100	บาท	(ชมรมฯ 

1,000	บาท)

 	 ชมรมฯ	 ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคี	 เพ่ือสมทบทุนสร้างศาลา

ปฏิบัติธรรม	ณ	วัดบ้านอ้อ	 จ.	 นครราชสีมา	 วันที่	 18	ตุลาคม	 2563 

(	ชมรมฯ	1,000	บาท)

 	เมื่อวันที่	22	-	24	ตุลาคม	2563	สมาชิกชมรมฯ	จ�านวน	34	คน	

เข้าร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี	2563	กับ	มศว	ณ	วัด

มัชฌิมาวาส	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	และท่องเที่ยว 

ทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี	 คณะกรรมการฯ	 สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา	

ร่วมท�าบุญ	44,500	บาท	(ชมรมฯ	5,000	บาท)	พุ่มเงิน	10,000	บาท	

(34	คน)	รวมเป็นเงิน	54,500	บาท	และสมาชิกร่วมเดินทางรวมบริจาค

เงินโรงทาน	10,000	บาท	และร่วมไถ่โค-กระบือ	7,000	บาท	ชมรมฯ 

ขอขอบคุณ	ททท	อุดรธานี	ที่ให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารเย็นชมรมฯ	

ณ	ห้องอาหารเรือนพัชนี	วันที่	24	ตุลาคม	2563

	 ขออนุญาตน�าค�าขอบคุณของ	ผศ.ศิรินนา	บุณยสงวน	ที่เขียนในไลน์

กลุ่มกฐินอุดรธานีมาลง	ณ	ที่นี้	“...ขอบคุณน้องหนูดี	(คุณกัญญา	จันทร์ดี)	
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ทีท่�าหน้าหลายหน้าที	่ซ้ือต๋ัวรถไฟ	บริการขนมนมเนยตลอดการเดนิทางบน

รถไฟ	ขอบคุณน้องอ้อย	(ผศ.สุชาดา	สุธรรมรักษ์)	ฝ่ายการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ท�า	line	check-in	ให้อย่างเรียบร้อย	ขอบคณุน้องยี	่(อ.บุญสม	เล้าพนูพทิยะ) 

ฝ่ายเสบียงอาหารกลางวัน	น้องลักฯ	(คณุลักขณา	แซ่ลู้)	ผูช่้วยฝ่ายการเงิน 

ที่เข้มแข็งและผู้ประสานงานรถทั้ง	4	คัน	:	คันที่	1	:	คุณกัญญา	จันทร์ดี 

คันที่	2	:	ผศ.พนอ	อัศวรุจานนท์	คันที่	3	:	รศ.สนอง	โลหิตวิเศษ	และ

คันที่	4	:	อ.บุญสม	เล้าพูนพิทยะ	ขอบคุณตากล้องทุกๆ	ท่านโดยเฉพาะ	

ผศ.ดร.สมปรารถนา		วงศ์บุญหนกั	ถอยกล้องซัมซุงรุ่นล่าสุด	ต้ังใจมาถ่ายรูป 

งานนี้มาก	ท้ายสุด	ขอบพระคุณพี่ๆ	ขอบคุณน้องๆ	ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน		

ทุกคนมีใบหน้าเปื้อนยิ้ม	ช่วยเหลือดูแลกันและกันน่ารักมาก	ท�าให้ทริปนี้

เป็นทริปที่อิ่มบุญและเปี่ยมสุขสนุกสนานค่ะ	บทสรุป...ดีใจจังที่มีโอกาสได้

เป็นสมาชิกชมรมฯ”

	 อาหารการกนิของแจกในวันที	่22	ตุลาคม	2563	แจกหนงัสือคูมื่อการ

รถไฟ	น�้าดื่ม	(ชมรมฯ)	โรตีกรอบ	(รศ.วิจิตร	&	คุณประวิทย์	วรุตบางกูร) 

ขนมปังไส้กรอก	(ชมรมฯ)	ผลไม้	ส้มแมนดาริน	(ชมรมฯ)	ผลไม้	ส้มเขยีวหวาน 

(ผศ.จ�าเนียร	ร่มโพธิ์)	ผลไม้	ฝรั่ง	 (รศ.มาลี	บานชื่น)	ผลไม้	สัปปะรด	

(อ.พวงผกา	คงอทุยักลุ)	ผลไม้	ลองกอง	(คุณพรสนอง	แตงไทย)	สลัดมันบด 

ผกัสด	(รศ.เกษมศรี	วงศ์เลิศวิทย์)	ข้าวเหนยีวหมู	(ชมรมฯ)	หมูฝอย	หมูทบุ 

(ผศ.ดร.สมปราถนา	วงศ์บุญหนัก)	หมูป้ิงเสียบไม้	(คณุประวิทย์	วรุตบางกรู) 

ข้าวโพดต้ม	 (ชมรมฯ)	มะม่วงกวน	และ	ข้าวน�้านมอบกรอบผสมธัญพืช	

(ผศ.ศริินนา	บุณยสงวน)	ขนมไข่	(ชมรมฯ)	เม็ดมะม่วงหมิพานต์	(ผศ.มาลี	

โทณานนท์)	กล้วยฉาบ	(รศ.เฉลียวศรี	พิบูลชล)	หน้ากาก(Mask)	(คุณ

ประทนิทพิย์	อนิทรวิเชยีร)	ตัดเยบ็ด้วยตนเอง	ส�าหรับทกุคน	และพร้อมด้วย 
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พนักงานขับรถ	ในทริปนี้

 	 เม่ือวันที่	 25	 ตุลาคม	 2563	 ชมรมฯ	 ส่งผู้แทน	 ดร.อุมาพร 

นาคะวัจนะ	ร่วมทอดกฐินสามัคคี	ณ	วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย	(เขาสาป)	

จ.	 ระยอง	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสามเณร	 (เขาสาป)	

คณะกรรมการฯ	 สมาชิกและมีผู้จิตศรัทธา	 ร่วมท�าบุญ	 52,999	 บาท 

(ชมรมฯ	3,000	บาท)

 	 วันที่	 31	 ตุลาคม	 2563	 ชมรมฯ	 ร่วมทอดกฐินสามัคคี	 ศูนย์

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษาราชนครินทร์	(เขาดินหนองแสง)	

จ.	จันทบุรี	(ชมรมฯ	2,000	บาท)	

 	วันที	่15	ตุลาคม	2563	สมาชกิชมรมฯ	ร่วมท�าบุญถวายเป็นพระราช

กศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	ณ	ห้องจัดเลี้ยง	

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 51	 คน	 ดังมี 

ค่าใช้จ่ายดังนี้	:
	 รายรับ

	 	 ผู้ร่วมบริจาค		 	 	 	 41,901	 บาท

	 	 รวมรายรับ	 	 	 	 	 41,901	 บาท

	 รายจ่าย

	 	 ค่าอาหารว่าง		 	 	 	 	1,500	 บาท

	 	 ค่าน�้าดื่ม/กาแฟ		 	 	 	 880	 บาท

	 	 ค่าอาหารกลางวัน	 	 	 	3,900	 บาท

	 	 ค่าจัดสถานที่		 	 	 	 	2,000	 บาท

	 	 ค่าตอบแทนแม่บ้าน	3	คน	 	 	 600	 บาท

	 	 ค่าทิชชู	 	 	 	 	 	 	 100	 บาท
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	 	 ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์		 	 	3,200	 บาท

	 	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	 	 	 	 500	 บาท

	 	 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถวัด		 	 200	 บาท

	 	 รวมค่าใช้จ่าย		 	 	 	 12,780	 บาท

	 	 รายรับมากกว่ารายจ่าย		 	 29,021	 บาท

	 ผู้ร่วมถวายผ้าไตรเพื่อสดับปกรณ์	จ�านวน	10	ชุด	

	 	 รศ.ชมพันธุ์	กุญชร	ณ	อยุธยา		 ผศ	มาลี	โทณานนท์

	 	 ผศ.จ�าเนียร	ร่มโพธิ์	 	 	 รศ.บังอร	พานทอง

	 	 ผศ.พนอ	อัศวรุจานนท์		 	 รศ.โมรี	ชื่นส�าราญ

	 	 ผศ.ระวีวรรณ	พันธ์พานิช	 	 รศ.สนอง	โลหิตวิเศษ

	 	 อ.สุพีพรรณ	พัฒนพาณิชย์	 	 ผศ.สุดา	ทัพสุวรรณ

	 ผู้น�าอาหารมาเลี้ยงพระ

	 	 คุณกัญญา	จันทร์ดี	-	วุ้นลูกชุบ	ตะโก้	เต้าเจี้ยวหลน

	 	 ผศ.ระวีวรรณ	พันธ์พานิช	-	ขนุน

	 	 อ.พวงผกา	คงอุทัยกุล	-	หมูผัดขิง	คัสตาร์ด

	 	 รศ.วิจิตร-คุณประวิทย์	วรุตบางกูร	-	เป็ดยาง	ขนมจีบ	ซาลาเปา

	 	 ผศ.ณัฐยา	วิสุทธิสิน	-	หมูกรอบ

	 	 รศ.สุภาพรรณ	สิริแทพย์พิสุทธิ์	-	วุ้นดอกกุหลาบ

	 	 รศ.วรรณี	โสมประยูร	-	ขนมต้ม	มันต้ม

	 	 ผศ.นงนารถ	ชัยรัตน์	-	ขนมใส่ไส้

	 	 ชมรมฯ	ได้ขออนุมัติที่ประชุมน�าเงินที่เหลือจ�านวน	29,021	บาท	

บริจาคให้	โรงพยาบาลอุ้มผาง	จังหวัดตาก

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจ	ผศ.วิลาสลักษณ์	 ชัววัลลี	 ในการ

ถึงแก่กรรมของคุณแม่ทัศนีย์	ชัววัลลี	(อายุ	92	ปี)	ตั้งศพบ�าเพ็ญ	ณ	วัด

พระศรีมหาธาตุฯ	 ระหว่างวันที่	 18-20	 ตุลาคม	 2563	ฌาปนกิจวันที่ 
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21	ตุลาคม	2563	เวลา	16.00	น

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	อ้วนล�า่	ในการถงึแก่กรรม 

ของคุณอ�านวย	 อ้วนล�่า	 สามี	 คุณปรีดา	 อ้วนล�่า	 ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	ณ	

วัดธรรมมงคล	ศาลาเถาบุญมา	ระหว่างวันที่	20	-	22	ตุลาคม	2563	

ฌาปนกิจวันที่	24	ตุลาคม	2563	เวลา	14.00	น

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	วงษา	ในการถงึแก่กรรม 

ของ	 รศ.	 วารุณี	 วงษา	 ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	 ณ	 วัดธาตุทอง	 ศาลา	 16		

ระหว่างวันที่	28	ต.ค.	-	1	พ.ย.	2563	พระราชทานเพลิงศพ	วันที่	2	

พฤศจิกายน	2563	เวลา	17.00	น

สมาชิกใหม่

	 	 1.	รศ.	สมชาย		สันติวัฒนกุล

	 	 2.	ผศ.	วนิดา		วิสุทธิพานิช

ผู้บริจาคเงิน
	 1.	ผศ.	ดร.	วิลาสลักษณ์		ชัววัลลี	 		 	 1,000	 บาท

	 2.	คุณมนัสสวาสดิ์		เกษบุญชู	 	 		 	 500	 บาท

	 3.	รศ.	ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ			 	 2,000	 บาท

	 4.	ว่าที่ร้อยตรี	อ.	มนัส		บุญประกอบ	 	 1,000	 บาท

	 5.	อ.	สุพีพรรณ		พัฒนพาณิชย์	 		 	 1,000	 บาท

	 6.	รศ.	ชาดา		กลิ่นเจริญ	 	 		 	 500	 บาท

	 7.	รศ.	ธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์	 		 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน

    อวยพร คราวันเกิด   พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
   ขอท่านสุข ทุกพลบกาล  จิตสราญ งานก้าวไกล
    ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว  อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
   มีธรรม ประจ�าใจ   จิตฤทัย ใสสุขสันต์
    อวยพร ให้ท่านมี   สุขภาพดี ทุกวี่วัน
   สิ่งดี ที่สร้างสรรค์   บังเกิดพลัน ทันใจจิต
    ด้วยรัก และศรัทธา   กล่าววาจา ฐานะมิตร
   ขอมี พลังจิต    รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	ผศ.	ดร.	ศีลา		จายนียโยธิน	 	 	 2.	ผศ.	ฉวีวรรณ		ปัญญาสุข

3.	รศ.	ดร.	สุทธิวรรณ		พีรศักดิ์โสภณ		 4.	ผศ.	เจริญศรี		หมวดสง

5.	ผศ.	รังสี		เกษมสุข		 	 	 	 6.	รศ.	สายทิพย์		นุกูลกิจ

7.	คุณลักขณนาจ		มารควัฒน์	 	 	 8.	รศ.	รุ่งทิวา	จักรกร

9.	ผศ.	อารยา	นันทจิต				 	 	 10.	ผศ.	บังอร		เสตนนท์

11.	เภสัชกรหญิงสุวณี		กาญจนลักษณ			 12.	อ.	ดร.	สุภาพร	ธนะชานันท์

13.	คุณสาทร		สงขกุล		 	 	 	 14.	ผศ.	สุรีย์		แขวงโสภา

15.	ผศ.	ดร.มยุรี		ศุภวิบูลย์	 	 	 16.	อ.	เชาวนา		ชวลิตธ�ารง

17.	ผศ.	ภักตร์เพ็ญ		ทิพยมนตรี		 	 18.	คุณบุญเรือน		อินทโพธิ์

19.	รศ.	สุมาลี		เหลืองสกุล	 	 	 20.	ผศ.	เพราพรรณ		ธรรมา

21.	ผศ.	จารุวรรณ		ไวยเจตน์	 	 	 22.	อ.	ดร.	นพวรรณ	โชติบัณฑ์

23.	ผศ.	พิจิตร		สุทธิพันธ์	 	 	 24.	รศ.	ดร.	บุญเอิญ		มิลินทสูต

25.	คุณรัชนีบูลย์		ผิวสุพรรณ	 	 	 26.	คุณรัตนา		พุกพูน

27.	คุณอภิรดี	สุขีเกตุ	 	 	 	 	 28.	คุณเทียนทอง	ชินะผา

29.	ผศ.	วิพุธ		โสภวงศ์	 	 	 	 30.	อ.	เมตต์		แย้มวงษ์		

31.	ผศ.	กัลยาณี		กาญจนดุล	 	 	 32.	ผศ.	ปราโมทย์		ฉลูกัลป์
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33.	คุณสมใจนึก		วรรณพิณ	 	 	 34.	ผศ.	ดร.	วีระ		สุภากิจ

35.	รศ.	ธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์	 	 36.	ผศ.	อัมพร		เมฆานันท์

37.	ผศ.	จรินทร์		ประสงค์สม	 	 	 38.	รศ.	วราภรณ์	ชัยโอภาส

39.	รศ.	สุนทร		จันทร์ตรี		 	 	 40.	ผศ.	บุญศรี		ไพรัตน์

41.	ผศ.	ผุสดี		ศรีเขียว	 	 	 	 42.	คุณวนิดา	ธรรมเกษร

43.	คุณสัณหกช		สัมมาชีพ	 	 	 44.	รศ.	กมล	เอกไทยเจริญ

45.	อ.	สุพัตรา		พรหมเรนทร์	 	 	 46.	ผศ.	ภัทรา	ไชยเวช

47.	คุณคัชนีย์	โพคาวัฒนะ	 	 	 48.	คุณสมพงษ์	สุขีเกตุ

49.	พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ	อภัยจิตร		 	 50.	คุณเกศินี		สุขบุญนิวาทย์

51.	อ.	เกื้อกูล	ไสยสมบัติ		 	 	 52.	ผศ.	อนงค์		สินธุประมา

53.	ผศ.	จินดา	เภาพิจิตร		 	 	 54.	ผศ.	ณัฐยา		วิสุทธิสิน

55.	อ.	ดร.	นิยดา		จิตต์จรัส	 	 	 56.	คุณอาภา		มหาผล

57.	อ.	พัธนี		โชติกเสถียร		 	 	 58.	อ.	รัฐ		สาเรือง

59.	อ.	สุนทรี	ภวภูตานนท์	ณ	มหาสารคาม			60.	รศ.	ศรีภูมิ		อัครมาส

61.	รศ.	ดร.	ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ			62.	อ.	สังวาลย์	คล้ายกระแส

63.	นางสาวศิริวรรณ	วีระรัตน์ตระกูล				 64.	อ.	วัฒนา		ศรีสมบัติ

65.	คุณพิมศรี		เปานิล		 	 	 	 66.	คุณสุธิดา		สุอังคะวาทิน

67.	อ.	ดร.	อรรณพ		โพธิสุข	 	 	 68.	อ.สมเกียรติ		สายวงศ์

69.	คุณวินันท์นุช		พิชญวรเศรษฐ์	 	 70.	อ.อนัญญา		ไตรบ�ารุงสุข

71.	รศ.ภนารี		บุษราคัมตระกูล

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น	

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าสอน สมเด็จพระสังฆราช

ความสุข

 พระพุทธเจ้า	 ได้ตรัสเตือนให้เกิดสติขึ้นว่า	 ความทุกข์นี้มีเพราะ	

ความรัก	 มีรักมากก็เป็นทุกข์มาก	 มีรักน้อยก็ทุกข์น้อย	 จนถึงไม่มีรักเลย	

จึงไม่ต้องเป็นทุกข์เลย

	 แต่ตามวิสัยโลกจะต้องมีความรัก	 มีบุคคลและส่ิงที่รัก	 ในเร่ืองนี้	

พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนให้มีสติควบคมุใจมิให้ความรักมีอ�านาจเหนอืสติ	แต่

ให้สติมีอ�านาจควบคมุความรักให้ด�าเนนิในทางทีถ่กูและให้มีความรู้เท่าทนั 

ว่าจะต้องพลัดพรากรักสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน	 เม่ือถึงคราวเช่นนั้นจักได้

ระงับใจลงได้
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บอกเล่าเก้าสิบ : "มะพร้าว" ผลไม้ของเทพเทวดา

	 1.	 มะพร้าว	 ตกจากที่สูง	 ไม่เเตก	 เพราะมีเปลือกหนาห่อหุ้มไว้	

ดุจคนดีมีศีลธรรม	เเม้คราวตกต�่าก็ไม่ทิ้งความดี	มีคนคอยช่วยเหลือเสมอ

เพราะความดีของตน

	 2.	 มะพร้าว	 มีน�้าได้ด้วยตนเอง	 ไม่มีใครตักน�้าใส่	 ดุจคนผู้ใฝ่ด	ี

แสวงหาความดี	ท�าดีได้ด้วยตนเอง	เเต่ก็น้อมรับค�าชี้เเนะของคนอื่นเสมอ

	 3.	มะพร้าว	 ตกในน�้าไม่จมน�้า	 ลอยน�้าได้	 ดุจคนดีเเม้พลาดพลั้ง 

ในชีวิต	 ก็สามารถประคองชีวิตได้	 ไม่จมอยู่กับความผิดพลาด	 น�าพาตัว

เองไปสู่สังคมที่ดีได้

	 4.	มะพร้าว	จมดนิโคลนทีส่กปรกสามารถเติบโตงอกเงยได้	ดัง่คนด ี

เเม้เกิดในตระกูลต�่า	 ยากล�าบาก	 ก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดี 

ในสังคม	ยกฐานะทางสังคมของตนได้
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รับน้องใหม่...วัยเกษียณ

บุญสม  เล้าพูนพิทยะ  1

 22 กนัยายน 2563	ณ	อาคารวจัิยและการศกึษาต่อเนือ่งฯ	เป็น

อกีวาระหนึง่ทีส่มาชกิชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	รอคอย...คอยต้อนรับสมาชกิใหม่

ผู้ที่ก�าลังจะเกษียณอายุราชการ	 บรรยากาศในวันนี้จึงอบอวลด้วยรอยยิ้ม

และร่วมยนิดกีบัผูเ้กษยีณฯ	จะได้มีอสิระในการด�ารงชวิีตใหม่ทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปจากเดมิทีเ่คยท�ามายาวนาน	เช้าวันนีเ้มฆฝนหนาตาท�าให้ฝ่ายเลขานกุาร

ชมรมฯต่างใจตุ๊มๆ	 ต่อมๆ	 ว่าวันนี้จะมีผู้มาร่วมงานมากน้อยแค่ไหน	 ผู้ที ่

มาลงทะเบียนต่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ารถติดมาก	แต่ในทีสุ่ดพวกเรากย็ิม้

ออกเพราะปีนีเ้รามีน้องใหม่วัยเกษยีณมาร่วมงานถงึ	25	คน	และมีสมาชกิ

ชมรมฯ	 ที่แสนน่ารักมาร่วมงานอีก	 23	 คน	 รวมคณะกรรมการชมรมฯ 

ที่เข้มแข็งอีก	43	คน	ปีนี้จึงมีผู้มาร่วมงานมากถึง	91	คน	นับเป็นก�าลังใจ

ในการด�าเนนิกจิกรรมคร้ังต่อๆ	ไปให้กบัคณะท�างานเป็นอย่างยิง่	หน้าโต๊ะ 

ลงทะเบียนถ้าดเูผนิๆ	เหมือนก�าลังชลุมุนกนัท�าอะไรบางอย่างในความเป็น

จริงก็คือพ่ีๆ	 (สวยสมวัย)	 ก�าลังช่วยกันติดดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ 

น้องใหม่วัยเกษียณที่หกสิบยังแจ๋ว	 สนุกสนานกับทักทายและถ่ายภาพ	

เพื่อเป็นที่ระลึก	 ใครเป็นใครบ้างโปรดดูในเฟสบุ๊คชมรมฯ	 หรือในไลน ์

ชมรมฯ	 กันนะคะ	 หากได้ชมภาพแล้วรู้สึกว่าสวยและสดชื่นกว่าที่ผ่าน

มา	เป็นเพราะชมรมฯ	มีตากล้องมือฉกาจอย่าง	ผศ.สุชาดา	สุธรรมรักษ์	

รศ.	สนอง	โลหิตวิเศษ	และคุณกัญญา	จันทร์ดี	ที่มาตามเก็บภาพอย่าง 

ไม่ย่อท้อ	เม่ือถงึเวลาอนัสมควรแล้วผูม้าร่วมงานต่างทยอยขึน้ไปห้องประชมุ

ชัน้	2	เม่ือเข้าห้องประชมุเรียบร้อยแล้ว	รศ.เฉลียวศรี	พบูิลชล	พธิกีรคนเก่ง 

 1 ข้าราชการบำานาญ สำานักหอสมุดกลาง มศว
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เรียนเชญิ	ประธานชมรมฯ	กล่าวต้อนรับน้องใหม่วยัเกษยีณ	แสดงความยนิด ี

ต่อน้องใหม่กับชีวิตวิถีใหม่	 ภารกิจและกิจกรรมของชมรมฯ	 และให ้

ค�าแนะน�าต่างๆ	ทีจ่ะท�าให้มีความสุขจากในการด�าเนนิชวีติต่อจากนี	้จากนัน้ 

ได้เชิญน้องใหม่แนะน�าตนเอง	 เม่ือได้ท�าความรู้จักกันแล้วมีพ่ีบางท่านให้

ความเห็นว่าในอนาคตชมรมฯ	 อันเป็นท่ีรักของพวกเราจะมีคณะท�างาน 

รุ่นใหม่ที่เข้มแข็งแน่นอน...เป็นความหวังมากค่ะ	

	 กจิกรรมต่อมาพิธกีร	แนะน�าวทิยากรอาจารย์ไกร	มาศพมิล	บรรยาย

ในหัวข้อ	“กินอยู่อย่างไรต้านโรคภัย	”เนื้อหาโดยสรุปคือผู้สูงวัยควรระลึก

เสมอว่า	 หมอท่ีดีท่ีสุดคือตัวเราเอง โรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดคือห้อง

ครัวของเรา ยาท่ีดีท่ีสุดคืออาหารท่ีมีคุณค่า การรักษาท่ีดีท่ีสุด

คือการรักษาสุขภาพมิใช่รักษาโรค	 ผู้สูงวัยต้องหลีกเล่ียงอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่มีไขมันและน�้าตาลสูง	 อย่างเช่นการดื่มกาแฟแม้ว่าในกาแฟ

จะมีคาเฟอีน	ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ	ที่ช่วยชะลอวัย	ลดอัตราเสี่ยงการ

เป็นโรคหัวใจ	และมะเร็งตับ	มะเร็งล�าไส้	 ลดอาการปวดหัวและไมเกรน	

แต่ถ้าเคยชินกับการดื่มกาแฟที่ใส่น�้าตาลและครีมเทียมก็จะไม่เป็นผลดี

ต่อสุขภาพจึงควรปรับเปลี่ยนเป็นการดื่มกาแฟที่ใส่หญ้าหวานแทนน�้าตาล

และงดครีมเทียม	 การดื่มชาควรรู้ว่าการชงชาในน�้าร้อนไม่ควรแช่ใบชา

นานเกิน	 3	 นาที	 เพราะการแช่เกิน	 3	 นาทีจะมีสารแทนนินออกมาที่

จะมีท�าให้ท้องผูกและเกิดสารก่อมะเร็ง	 ฉะนั้น	 ผู้สูงวัยจึงควรศึกษาข้อด ี

ข้อเสียของอาหารชนดิต่างๆ	เพ่ือหลีกเล่ียงและท�าความเข้าใจถงึประโยชน์

และโทษของอาหารชนิดนั้นๆ	 ไม่ควรปล่อยผ่านการรับประทานอาหาร

ตามความเคยชิน	 นอกจากนี้เทคนิคการใช้อุปกรณ์เคร่ืองครัวและภาชนะ

ก็มีความสัมพันธ์กับอาหารเช่นกัน	 การบรรยายและสาธิตการท�าอาหาร
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คร้ังนีส้ร้างความสนกุสนานและมีความรู้ในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทีวิ่ทยากรได้

มอบให้	 รู้สึกชื่นชมที่วิทยากรได้สอนเทคนิคการบรรยายที่ให้ผู้ฟังได้มีส่วน

ร่วมกบักจิกรรมทีบ่รรยายอย่างสนกุสนาน	หลังจากสนกุกบัการทอดไข่แล้ว	

พิธีกรได้เรียนเชิญ	รศ.	โมรี	ชื่นส�าราญมอบของที่ระลึก	เชิญน้องใหม่ถ่าย

ภาพร่วมกันบนเวที	ใช้เวลาพอสมควรเพราะมีทั้งกล้องและมือถือส่งมาให้

ถ่ายเป็นจ�านวนมาก	หลังจากยิ้มให้กล้องกันจนเหนื่อย	พิธีกรชวนเชิญให้

ผู้ร่วมงานลงไปรับประทานอาหารร่วมกัน

	 เม่ือเข้ามาในห้องอาหารได้ยินเสียงเพลงอันแสนไพเราะ	 ของเพลง	

Yue	Liang	Dai	Biao	Wo	De	Xin	“Ni	wen	wo	ai	ni	you	duo	

shen…….”	ก้าวเข้าไปอกีนดิ	อ้าว!	ท่านอธกิารบด	ี(รศ.ดร.สมชาย	สันติวัฒนกลุ) 

ของเรานี่เอง	และได้รู้ว่าท่านมีความสามารถร้องเพลงได้หลากหลายแบบ	

ทั้งเพลงไทย	 เพลงสากล	 เพลงจีน	 ฯลฯ	ปีนี้ท่านอธิการบดีเป็นน้องใหม่

วัยเกษียณด้วยเหมือนกันและได้มอบพระเคร่ืองให้พวกเราไว้เป็นสิริมงคล 

บรรยากาศในห้องอาหารจึงสนุกสนานอย่างเต็มที่	 ผู ้ร่วมงานร่วมรับ

ประทานอาหารพร้อมฟังเสียงเพลงไพเราะสลับกับการถ่ายภาพร่วมกัน

อย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนือ่ย	เม่ือทกุท่านมีความสุขคณะท�างานฯ	กมี็ความสุข

และหายเหนื่อย	และมีความหวังว่าในการจัดกิจกรรมของชมรมฯ	ครั้งต่อ

ไปจะมีน้องใหม่วัยเกษยีณมาร่วมงานกนัอกี	เพราะบัดนีเ้ราจะหลอมรวมกนั

เป็นหนึง่เดยีว	เป็นผูอ้าวุโสของชาวศรนีครนิทรวิโรฒ มหาวทิยาลัย

ที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครแล้ว	พบกันใหม่...สัญญานะคะ	
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เที่ยวท�าบุญอุดรธานี ... แต่งแต้มสีผ้ามัดย้อม

 ... น้อมกราบหลวงตามหาบัว

	 ในระหว่างวันที่	22-24	ตุลาคม	2563	ชมรมฯ	จัดทริปงานบุญเพื่อ

พาสมาชิกไปร่วมงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ณ	วัดมัชฌิมาวาส	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	การเดินทางขาไปโดย

รถไฟ	และขากลับโดยเครื่องบิน	เป็นช่วงสามวันสองคืนที่มีแต่ความสุขใจ

และอิ่มบุญกันถ้วนหน้า	แถมด้วยความสนุกสนาน	รอยยิ้ม	แต่งแต้มด้วย

งานหัตถการศิลปะ	 จึงขอน�าเร่ืองราวเกร็ดความรู้และความสนุกมาเล่าสู่

กันฟัง	ฝากทุกท่านทั้งที่ได้ไปและไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม	ดังนี้

 วันที่ 1 (22 ต.ค. 63)	สมาชิกพร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวล�าโพง	

ชานชาลาที่	 11	 รถด่วนดีเซลราง	 กรุงเทพฯ-หนองคาย	 คาดหวังตั้งแต่

ตอนเดินทางไปหัวล�าโพงแล้วว่า	 วันนี้คงได้ล้ิมชิมรสโรตีแสนอร่อยของ

ท่าน	 อ.วิจิตรเป็นแน่	 ตามคาด	 ไปถึงปั๊บก็ได้รับแจกโรตีเป็นอาหารเช้า

สมใจ	หวานกรอบอร่อยมากกก	แต่จะขอเรียนว่าสิ่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ของเมนูอาหารที่ทยอยมาเป็นขบวน	 เพราะจากนี้จะได้รับประทานเมนู 

มิชลินสตาร์จากสมาชกิอกีประมาณ	15	รายการตลอดการเดนิทางบนรถไฟ	

พอถึงเวลาประมาณ	 8.20	 น.	 รถไฟก็ฉึกฉักออกจากหัวล�าโพง	 มุ่งหน้า

สายตะวันออก	แวะรับสมาชิกอีกหลายท่านที่สถานีสามเสนและดอนเมือง	

จนขึ้นรถไฟครบทุกท่าน	รถไฟมุ่งหน้าออกอีสาน	ผ่านบางปะอิน	สระบุร ี

ล�านารายณ์	ผ่านเขือ่นป่าสักชลสิทธิซ่ึ์งสังเกตว่าระดบัน�า้สูงมาก	หลายท่าน 

ได้เก็บภาพวิวน�้ากับฟ้าได้อย่างสวยงามจากโบกี้ท้ายขบวน	 จากนั้นรถไฟ 

จึงตัดเข้าชุมทางใน	จ.ขอนแก่น	ผ่านบัวใหญ่	บ้านไผ่	ขึ้นเหนือทางน�้าพอง	

และเข้าสู่อุดรฯ	 ถึงตรงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะขอกล่าวถึงรถไฟไทยสักเล็กน้อย 
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ทกุท่านกค็งจะเหน็พ้องกนัว่า	รถไฟไทยนีไ้ด้รับการอนรัุกษ์มาอย่างดต้ัีงแต่

คร้ังรัชกาลที	่5	กล่าวคอืการพฒันาเป็นไปอย่างช้าถงึช้าทีสุ่ด	ใจจริงคนไทย

คงอยากให้การรถไฟไทยได้รับการพฒันาให้เจริญรุดหน้ามากกว่านี	้ฝันเหน็

ชินคันเซ็นแล่นฉิวๆ	ผ่านหน้าคนไทยกับเขาบ้าง	พูดมากก็ไม่ได้นะคะเจ็บ

คอ	จึงได้แต่ขอให้ก�าลังใจรถไฟไทยต่อไป	

	 ขบวนรถไฟที่พวกเราข้ึนนี้ไปสุดทางที่หนองคาย	 มีเฉพาะโบกี้นี้ที่

ติดแอร์ปรับอากาศเย็นชื่นใจเพียงหนึ่งเดียว	นอกนั้นเป็นพัดลม	แต่ก็มีลม

พัดเย็นเพราะอากาศดีตลอดทาง	 ปรากฏว่าในโบกี้ปรับอากาศนี้เห็นเด็ก

วัยรุ่นสองคนที่คงหลงมาอยู่ท่ามกลางวัยรุ่นตัวจริงที่คุยกันและเดินไปมา

ตลอดเวลา	 น้องสองคนนั่งมองพวกเราตาปริบๆ	 เหมือนว่าแกหลงเข้ามา

ท่ามกลางบรรยากาศงานสังสรรค์	 สักพักเด็กสองคนนั้นก็ลงรถไฟไป	 (คง

ดีใจและโล่งใจ)	 อีกเร่ืองก็คงต้องกล่าวถึงเมนูอาหารและอาหารว่าง	 ซ่ึง

มีความมิชลินสตาร์ทุกเมน	ู ทุกคนเพียรชิมอย่างละนิดละหน่อยจนเหนื่อย	

เช่น	 ข้าวเหนียวหมูทอดมื้อกลางวันจัดเตรียมโดยพี่บุญสม	 หมูเส้นหมูทุบ

ของ	อ.สมปรารถนา	มะม่วงกวน	ฝรั่งสด	ฯลฯ	อิ่มอร่อยกันแบบท้องไม่ว่าง

จนถึงเย็น	ความประทับใจคือคุณเจ้าหน้าที่รถไฟอารมณ์ดี	และพนักงาน

ประจ�าโบกี้ซ่ึงเป็นเด็กหนุ่มหลายหน้าที่	 และเขามีชุดส�าหรับแต่ละหน้าที่	

คือ	ชุดท�าความสะอาด	ชุดขายของว่างเครื่องดื่ม	แต่แรกพวกเรามองแล้ว

ว่า	เอ..	หนุ่มคนนี้หน้าคุ้นๆ	สักพักท่าน	อ.จ�าเนียรจ�าได้	ท่านกล่าว	“เรา

นี่เก่งนะ	ท�าหลายหน้าที่”	จึงถึงบางอ้อ	ว่า	อ๋อออ....	ที่แท้เป็นคนเดียวกัน

แต่มีหลายยูนิฟอร์ม	ต้องชมค่ะหนุ่มน้อยคนนี้ขยันและเก่งจริงๆ	กว่ารถไฟ

จะถงึอดุรธานกีเ็กอืบค�า่	เม่ือไปถงึสถานอีดุรหลายท่านได้เกบ็ภาพวิวตลาด	

มีฟ้าระเบิดเป็นฉากหลังสีส้มสวยงามมาก	จากนั้นสมาชิกแบ่งเป็น	4	กลุ่ม	



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2563

http://seniorclub.swu.ac.th 19

เพือ่ขึน้รถตู้ไปโรงแรม	Brown	House	ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลนกั	ห้องพกัสะอาดและ

สะดวกสบาย	ทุกคนรับประทานข้าวต้มเป็นอาหารเย็นเบาๆ	แล้วแยกย้าย

กันพักผ่อน

 วันที่ 2 (23 ต.ค. 63)	 วันนี้เป็นวันปิยมหาราช	 พวกเราคน

ไทยน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน	 สมาชิกนัดกัน 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม	 แล้วออกเดินทางไปบ้านโนนกอก 

ต.	หนองนาค�า	อ.	เมือง	จ.	อุดรธานี	วิทยากร	“ครูต้น”	กล่าวแนะน�า

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก	 ซ่ึงมีความน่าสนใจทั้งในด้าน

ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ผ้าทอโบราณของไทย	 และด้านแนวคิดการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน	วิทยากรน�าชมห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยหมี่ขิด	และ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย	เช่น	หมอนองิ	สวยงามมาก	จากนัน้พวกเราได้ลงมือ

ท�ากจิกรรมท�าผ้ามัดย้อม	โดยน�าผ้าคลุมไหล่สีขาวมาท�าการมัดด้วยหนงัยาง 

การมัดนีท้�าให้เกดิลายบนผ้าเม่ือน�าไปต้มในน�า้ยาย้อม	บริเวณทีรั่ดหนงัยาง 

ไว้จะคงเป็นสีขาว	 ส่วนบริเวณพื้นจะติดสีย้อม	 ท�าให้เกิดลวดลายบน 

ผืนผ้า	 ผ้าทุกผืนจึงมีลวดลายตามจินตนาการของผู้มัด	 สมาชิกทุกท่าน

ต่างมัดกันสุดฝีมือ	 ความส�าคัญอยู่ที่การมัดต้องแน่นพอเพ่ือที่จะไม่ท�าให้

น�้ายาย้อมซึมเข้าไปบริเวณจุดที่มัดไว้	 และน�้ายาย้อมต้องดูดซับตลอด 

ผืนผ้าอย่างสม�า่เสมอ	ผลงานทีไ่ด้จงึจะมีความสวยงาม	พวกเราต่างต้ังใจท�า

อย่างขะมักเขม้น	มัดเสร็จแล้วจึงน�าไปต้มในน�้ายาย้อม	ซึ่งมีให้เลือกสองสี 

คือ	สีน�้าตาลและสีเทา	ทั้งสองสีเป็นสีธรรมชาติจากบัวแดง	ซึ่งแต่ละส่วน

ของบัวแดงจะให้เฉดสีที่ต่างกัน	 หลังจากต้มประมาณ	 1	 ชม.	 ก็น�าผ้า 

ขึ้นล้างแล้วแกะหนังยางที่มัดออก	 ได้ผ้าคลุมไหล่ที่มีลวดลายสวยงามไม ่

ซ�า้กนั	พดูได้ว่าลายนีมี้ผนืเดยีวในโลก	ทีส่�าคัญเป็นฝีมือของเราเอง	จงึเป็น
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ผลงานท่ีน่าปลืม้ใจมาก	เม่ือน�าผ้าไปตากเรียงกนั	ถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นทีร่ะลึก

สวยงามมากทั้งสีน�้าตาลและสีเทา	 เป็นสีที่ดูคลาสสิกและธรรมชาติ	 ทุก

คนต่างปลาบปล้ืมใจและเกบ็ผ้าผนืเดยีวในโลกนีก้ลับบ้านเป็นทีร่ะลึก	เม่ือ

เสร็จกจิกรรม	พวกเราท�าการกระจายรายได้โดยถอยผ้าถงุแสนสวยซ่ึงเป็น

งานฝีมือขั้นเทพของชาวบ้านโนนกอก	หลายท่านไม่ค่อยเห่อแต่ใส่ทันทีใน

งานกฐินวันรุ่งขึ้น	คุ้มค่ามาก	มื้อกลางวันได้รับประทานอาหารเมนูอร่อยๆ	

มีน�้ายาปลา	ส้มต�า	พะแนงหมู	 อิ่มอร่อยแล้วจึงเดินทางกลับโรงแรมเพื่อ

เปล่ียนชุดเป็นผ้าถุงสวยงาม	 เดินทางไปวัดมัชฌิมาวาสเพ่ือร่วมการฉลอง

กฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย

	 วัดมัชฌิมาวาส	 เดิมชื่อวัดโนนหมากแข้ง	 เป็นพระอารามหลวงชั้น

ตรี	ชนดิสามัญ	ผูส้�าเร็จราชการหวัเมืองลาวพวนได้บูรณะวดัโนนหมากแข้ง	

ซึ่งเคยเป็นวัดร้าง	แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น	วัดมัชฌิมาวาส	 เมื่อราว	พ.ศ.	

2436	พร้อมกบัการสร้างเมืองอดุรธาน	ีวัดนีจึ้งข้ึนชือ่ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง

อุดรฯ	มีพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก	(หลวงปู่นาค)	อยู่ภายในเจดีย์	

ปัจจุบันพระพุทธรูปนี้ประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระอุโบสถ	เป็นพระพุทธรูปที่

ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์	 การฉลองกฐินประกอบด้วยพิธีสงฆ์และ

กิจกรรมบันเทิงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง	 มศว	 และสถาบันการศึกษา

ในท้องถิ่น	 มีการแสดงแห่สมโภชแบบอีสานที่สวยงาม	 การแสดงโปงลาง

ของนักเรียน	ดนตรีสนุกเร้าใจมาก	มีการเชิญชวนแขกในงานออกไปฟ้อน

ร�าเป็นทีส่นกุสนานระหว่างการรับประทานอาหารเยน็	จบพธิกีเ็ดนิทางกลับ

ไปพักผ่อนที่โรงแรม	หลายท่านยังมีพลังเหลือก็ลงมาว่ายน�้าในสระว่ายน�้า

ซึ่งโรงแรมนี้มีสระสวยงามน่าเล่นมาก
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 วันท่ี 3 (24 ต.ค. 63)	 วันนี้เป็นวันงานพิธีถวายผ้ากฐิน

พระราชทาน	สมาชิกทุกท่านแต่งตัวจัดเต็มสวยงาม	ได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่

ระลึกบริเวณด้านหน้าโรงแรม	แล้วออกเดินทางไปถึงวัดมัชฌิมาวาส	 เช้า

นี้อากาศสดชื่นเย็นสบาย	ในงานพิธีการมีการตั้งขบวนแห่รอบอุโบสถ	พิธี

เร่ิมในเวลา	10.09	น.	เสร็จแล้วมีการฟ้อนแบบอสีานโดยเหล่านางร�า	ม่วน

หลายๆ	ต่อด้วยการโปรยทาน	และถวายภัตตาหารเพล	สมาชกิรับประทาน

อาหารกลางวัน	(โต๊ะจนี)	ทีว่ดั	จากนัน้ออกเดนิทางไปวัดป่าบ้านตาด	โดย

แวะซื้อหมูยอและแหนมเนืองเจ้าอร่อยระหว่างทาง	

	 วัดป่าบ้านตาด	หรือวัดเกษรศีลคุณ	(น้อยคนคงรู้จักชื่อนี้)	ตั้งอยู่	ณ	

หมู่บ้านบ้านตาด	ต�าบลบ้านตาด	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	อยู่ห่างจากตัวเมือง

ไปทางทิศใต้ประมาณ	16	กม.	วัดมีพื้นที่รวมประมาณ	300	ไร่	เป็นสถาน

ที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเรียบง่าย	ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่	ตลอดเวลาที่อยู่

ในวัดได้ยินเสียงไก่ขันแทบตลอดเวลา	 พวกเราได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัฐ

บริขาร	 หลวงตาพระมหาบัว	 ญาณสัมปันโน	 และนมัสการหลวงตาบัวผู้

เป็นอริยสงฆ์	 นอกจากนี้ในวัดมีศาลาการเปรียญซ่ึงเป็นศาลาไม้หลังใหญ	่

กุฏิของพระสงฆ์	และสถานที่ส�าหรับปฏิบัติธรรมของญาติโยม	ภายในวัด

ได้รับการดูแลด้านสถานที่อย่างดี	 มีสวนต้นไม้ตกแต่งร่มรื่นสวยงาม	 รู้สึก

เยน็กายเยน็ใจมาก	พวกเราได้เข้าไปกราบหลวงตาทีก่ฏิุของท่าน	ออกจาก

วัดก็ได้แวะหนองประจักษ์ซ่ึงเป็นบึงน�้าขนาดใหญ่	 มีเป็ดสีเหลืองลอยอยู่

กลางน�้า	จุดนี้จัดเป็นซิกเนเจอร์ของอุดรธานี	หลายท่านได้เก็บภาพหนอง

ประจักษ์	โดยช่างภาพ	อ.สมปรารถนารัวกล้องซัมซุงสุดไฮโซ	ได้ภาพเป็ด

ในมือสมใจกันทุกคน	 แล้วจึงไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านระเบียงพัชนี	

มื้อนี้ชมรมฯ	 ได้รับการสนับสนุนจาก	 ททท.	 มีทั้งอาหารปกติและอาหาร
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เจส�าหรับสมาชิกที่ยังอยู่ในช่วงกินเจ	 ได้ลองชิมแล้วเป็นอาหารเจที่อร่อย

และ	Healthy	มาก	รับประทานอาหารเรียบร้อยกอ็อกเดนิทางไปสนามบิน

อุดรธานี	บินกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ	นับเป็นอีกทริป

หนึ่งของชมรมฯ	ที่อบอวลไปด้วยบุญกุศลและความประทับใจ	ท่ามกลาง

สถานการณ์บ้านเมืองทีไ่ม่สงบนกัแต่พวกเรากย็งัมีความสดชืน่เบิกบานของ

มวลสมาชิกที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเที่ยวท�าบุญในครั้งนี้	ขอผลบุญที่ได้กระท�า

ร่วมกนัน้อมน�าให้ทกุท่านมีความสุขสงบและสุขภาพดทีัง้กายใจ	และขอให้

มหาวิทยาลัยของเรามีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน	ขออนุโมทนาบุญแด่

ทกุท่าน	แล้วพบกนัใหม่ในทริปหน้านะคะ	เสียงกระซิบลอยมาว่าน่าจะเป็น	

“ปราณบุรี”	แหล่งสับปะรดหวานขึ้นชื่อ	เลื่องลือทะเลงาม	อุทยานสวยล�้า
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คุณธรรม กับ ความถูกต้อง

	 วันนี้	ภายในห้องพิพากษาไม่มีที่นั่งว่าง	เปิดศาลเพื่อตัดสินคดี	ผู้ถูก

กล่าวหาเป็นคนงานชาย	อายุ	30	กว่า	ได้จับ	ดช.อายุ	6	ขวบไปเรียกค่า

ไถ่	สิ่งที่ผู้คนโล่งใจ	ก็คือ	เด็กน้อยไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆ	ถึงแม้ไม่ได้เกิด

เหตุร้ายแรง	แต่เขายงัคงต้องถกูพจิารณาจากศาล	เพือ่รับโทษตามกฎหมาย	

เด็กน้อยที่ถูกคนงานจับไปนั้น	เป็นลูกชายของเถ้าแก่	ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้

ท�างานด้วยเป็นเวลา	8	เดอืน	แต่ไม่เคยได้รับเงินตอบแทนแม้แต่หยวนเดยีว 

	 หลายครั้งที่เขาได้ขอร้องเถ้าแก่จ่ายเงินให้เขาก่อนหน้านี้	แม้จะเป็น

เพียงไม่กี่ร้อยหยวนก็ตาม	 เขาเป็นเพียงเสาหลักเดียวของครอบครัว	 คุณ

แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจหนัก	ขาดยาไม่ได้แม้แต่วันเดียว	ขณะที่ลูกๆ	ก็ต้อง

ไป	รร.มีค่าใช้จ่าย	ซ�้าน้องสาวของเขา	เกิดผิดหวังในความรัก	กลายเป็น

คนเสียสติ	ต้องเฝ้ารักษาอาการป่วย	เขาทนไม่ได้ที่ต้องเห็นน้องสาว	วันๆ	

ผมเผ้ายุ่งเหยิงเดินไปตามถนน

	 ทุกครั้งที่ขอเบิกเงินค่าแรง	 เถ้าแก่มักจะแสดงท่าทีสุดร�าคาญ	 ทั้งๆ	

ที่เขาเพิ่งจะพูดได้ไม่กี่ค�า	ก็ถูกเถ้าแก่เรียก	รปภ.ไล่ออกจากส�านักงาน

	 เม่ือเขาสุดจะทน	 จึงจับลูกชายของเถ้าแก่ไว้เรียกค่าไถ่	 แต่เขาเกิด

ส�านึกได้	 แม้จะสามารถหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้	 แต่ก็เกรงเด็กน้อยอยู่ภายนอก

คนเดยีวจะเกดิอบัุติเหตุ	กลัวว่า	เดก็น้อยจะเกดิความหวาดกลัว	จงึอุม้เดก็

ไว้แนบอกตลอด	พอต�ารวจปรากฎตัว	เด็กน้อยก็หลับสนิทในอ้อมอกเขา

	 เขาถูกศาลตัดสินจ�าคุก	5	ปี	ผู้เข้าฟังทั้งหมด	เสียใจแทนเขา	เป็น

เพราะความไม่รู้	 กฎหมายมิเช่นนั้น	 ก็ไม่ต้องชดใช้ด้วยโทษหนักขนาดนี	้

แล้วครอบครัวที่โอนเอนใกล้ล้มเต็มทีจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
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	 ขณะที่ศาลก�าลังจะกล่าวเลิกศาล	 ได้มีเสียงๆ	หนึ่งดังขึ้นในกลุ่มคน

ที่เข้ารับฟังค�าการตัดสิน	"ช้าก่อน	ฉันมีอะไรจะพูด"	ทุกคนต่างหันไปมอง

ที่ต้นเสียงเป็นหญิงชราคนหนึ่ง	มีคนจ�าเธอได้	เธอคือ	คุณย่าของเด็กน้อย	

เป็นคุณแม่ของเถ้าแก่	 หลังจากที่เด็กน้อยถูกจับตัวไป	 หญิงชราก็ล้มป่วย

ลง	ด้วยเดก็น้อยเป็นหลานชายสุดทีรั่กของเธอ	อกีทัง้ในบรรดาหลานๆ	เดก็

น้อยนั่นเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเด็กชาย	จิตใจของผู้เข้าฟังค�าตัดสินในคดี	ทุก

คนรู้สึกตึงเครียด	หรือว่า	หญิงชราต้องการเรียกร้องอื่นๆ	อีก	คนงานคนนี้	

ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้ว	จะแบกรับอีกไหวหรือ	?

	 หญิงชราเดินช้าๆ	ไปที่คอกจ�าเลย	 เธอยืนเผชิญหน้ากับจ�าเลย	ทุก

คนต่างมองเห็น	ปากของเธอขยับขึ้นลง	ภายในห้องโถงเงียบกริบ	ไม่มีใคร

สามารถคาดเดาว่า	จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

	 ทันใดนั้น	หญิงชราได้โค้งค�านับต่อคนงานผู้เป็นจ�าเลย	3	ครั้ง	ทุก

คนต่างพากันตะลึง	 รวมทั้งเถ้าแก่ที่อยู่ในคอกส�าหรับโจทก์	 เขาไม่เข้าใจ

ว่า	แม่ของเขาก�าลังคิดจะท�าอะไร?

	 หญิงชราทีเ่ส้นผมขาวโพลนข้ึนเงยหน้าน�า้ตานองเต็มหน้า	สักครู่	เธอ

พูดอย่างช้าๆ	ว่า	"เด็กเอ๋ย	ค�านับที่หนึ่ง	ฉันขอโทษแทนลูกชายฉัน	เป็น

เพราะฉันอบรมส่ังสอนไม่ดี	 ปล่อยให้เขาท�าเร่ืองที่ผิดต่อเธอ	 ผู้ที่สมควร

ถูกตัดสินลงโทษ	ไม่ควรจะเป็นเธอเพียงผู้เดียว	ต้องรวมถึงลูกชายของฉัน

ด้วย	เขานัน่แหละทีเ่ป็นต้นเหตุก่อเกดิเร่ืองราวทัง้หมดข้ึนมา"	"ค�านบัทีส่อง	

ฉันขออภัยคนในครอบครัวของเธอ	ลูกชายฉันไม่เพียงแต่กระท�าผิดต่อเธอ	

ยังท�าผิดต่อคนในครอบครัวของเธอด้วย	ฉันผู้เป็นแม่ละอายใจจริงๆ	และ

ค�านับที่สาม	ฉันขอบใจเธอ	ที่ไม่ได้ท�าร้ายหลานชายฉัน	ไม่ได้ท�าให้จิตใจ

ของเขาเกิดรอยมลทิน	เธอมีจิตใจที่ดีงาม	เด็กเอ๋ย	เธอเทียบกับลูกชายฉัน
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แล้ว	เหนือกว่าเป็นร้อยเท่า	"

	 ค�าพดูของหญิงชรา	ท�าให้ผูฟั้งทัง้หมดต้ืนตัน	นีเ่ป็นคุณแม่ทีป่ระเสริฐ	

เข้าใจหลักคุณธรรมยิ่งนัก	 ส่วนคนงานคนนั้น	 ร�่าไห้ออกมาเสียงดัง	 ด้วย

ความซาบซึ้ง	และส�านึกผิด	บทจบของเรื่องราว	ก็คือ	ลูกชายของหญิงชรา	

ไม่เพียงแต่จ่ายค่าแรงคนงานครบถ้วน	ยังไปรับคุณแม่และน้องสาวของคน

งานเข้ามาในเมือง	เพ่ือท�าการรักษาอาการป่วยไข้ต่อไป	เป็นเพราะการให้

อภัยคนงานของหญิงชรา	ความมีคุณธรรมของเธอ	ได้ช่วยปลุกจิตวิญญาน 

ของลูกชายตนเอง	ให้ตื่นจากความชั่วร้าย

	 เธอใช้วิธีการโค้งค�านับ	3	ครั้ง	ไม่เพียงแต่โค้งให้คนงานเท่านั้น	ยัง

เป็นการแสดงให้เหน็การรู้จักคณุธรรม	ย�า้เตือนใจของลูกชายของตนว่า	ไม่

ควรกระท�าเร่ืองราวใดๆ	ทีน่่าละอายใจ	ขดัต่อจิตส�านกึของตนเอง	ไม่ว่าคน

เราจะเลือกเดินทางในชีวิตเช่นไร	อันดับแรก	ที่ต้องค�านึงถึงคือ	คุณธรรม	

ละอายแก่ใจตนเอง	ไม่ขัดต่อศีลธรรม	อย่างน้อย	ก็ไม่ควรกระท�าเรื่องให้

ผู้เป็นแม่ต้องโศกเศร้าเสียใจ	 ละอายใจ	 ถึงกับต้องก้มขออภัยแทนตัวเรา

เอง...

	 ในสังคมคนรุ่นใหม่ที่มีพ่อแม่เป็นคนรุ่นความคิดก้าวไกลไม่ใส่ใจ

สืบทอดเรียนรู้ความดีจากคนรุ่นก่อน	 เพราะไปรับวัฒนธรรมความรู้จาก

ต่างแดนมามากเกินไปจนลืมรากเง่าความดีของบรรพชน	 อีกทั้งอยู่ดีกินดี

สุขสบายมากเกินไปจากเงินทองที่บรรพบุรุษ	เก็บสะสมไว้ให้	ในวันเวลานี้	

จึงจักไม่มีใครเห็น	 พ่อแม่คนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมความดีเต็มเปี่ยมในหัวใจ

ออกมา	ก้มหัว	เพื่อขอโทษ	ที่ลูกๆ	ท�าผิด	

*อย่าปล่อยให้คนชราหัวขาวโพลน	ต้องก้มหัวลงเพราะเรา*
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ได้ทั้งหมด

	 ณ	บริษัท	แห่งหนึ่งได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน	1	ต�าแหน่ง	และ

มีผู้สมัครเป็นจ�านวนมาก	เพราะว่าเงินเดือนนั้นสูงกว่าที่อื่น	ในที่สุดบริษัท

ก็ได้พนักงานคนใหม่	เลขาส่วนตัวของหัวหน้าได้ตรวจสอบประวัติและพบ

ว่าพนักงานคนนั้นธรรมดาเมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่นๆ	ด้วยความสงสัยจึง

ได้ถามหัวหน้าว่า	 เพราะอะไรถึงรับคนๆ	 นั้นเข้าท�างาน	 หัวหน้าจึงถาม

ค�าถามกับเลขาตัวเอง	ซึ่งเป็นค�าถามที่ใช้กับผู้สมัครทุกคน	ค�าถามมีอยู่ว่า	

	 ในวันที่ฝนตกหนักมาก	คุณขับรถก�าลังจะกลับบ้าน	ระหว่างทางได้

พบคน	3	คนก�าลังหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถประจ�าทาง

	 คนแรก	คือ	คนแก่ที่ป่วยใกล้ตายด้วยโรคหัวใจต้องการรักษาด่วน

	 คนสอง	คือ	หมอที่เคยช่วยชีวิตคุณไว้จากโรคหัวใจ

	 คนสาม	คือ	คนที่คุณชอบและอยากแต่งงานด้วย

	 ปัญหามีอยู่ว่า	รถของคุณเป็นรถสปอร์ต	จึงรับไปได้แค่คนเดียว	คุณ

จะรับใครและเหตุผลทีท่�าอย่างนัน้	เลขานิง่ไปซักพกัและได้ตอบว่า	"ถ้าเป็น

ฉันจะเลือกคนแรกและพาไปส่งโรงพยาบาล	เพราะชีวิตคนส�าคัญที่สุด"

	 หัวหน้าจึงถามว่า	"แล้วคนที่เคยช่วยชีวิตเรากับคู่ชีวิตเรา	ไม่ส�าคัญ

หรือ?"	เลขาก็นิ่งเงียบ	หัวหน้าจึงพูดต่อ	"คุณไม่ผิดหรอก	ผู้สมัครคนอื่นๆ	

ก็ตอบคล้ายๆ	คุณนั่นแหละ"

	 เลขาจึงยิ่งสงสัยหนัก	เลยถามหัวหน้าว่า	"แล้วผู้สมัครคนที่ผ่าน	เขา

ตอบว่าอะไร?"

	 หวัหน้าจงึยิม้แล้วพูดว่า	"เขาจะเสียสละตัวเอง	ด้วยการเดนิลงจากรถ 

เอากุญแจรถไปให้หมอ	 และให้หมอขับรถพาคนป่วยไปรักษาตัวที่ 

โรงพยาบาล	ส่วนตัวเขาจะใช้เวลาทีร่อรถประจ�าทาง	นัง่คยุกบัคนทีเ่ขาชอบ" 
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	 เลขาได้ยนิแล้วกย็ิม้	ซักพกัจงึถามหวัหน้าว่า	"แล้วเขาไม่กลวัหมอไม่

คนืรถให้เขาหรือ"	หวัหน้าจงึบอกว่าถามแล้ว	ผูส้มัครคนนัน้ตอบว่า	"เพราะ

ว่าหมอมีสิ่งที่เรียกว่า	จรรยาบรรณ	ไงล่ะ"

	 เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า	 คนเราทุกคนมักคิดถึงตัวเองก่อนเสมอ	 แต่ถ้า

เรามีทัศนคติที่ดีและรู้จักการเสียสละ	 นอกจากจะได้ช่วยชีวิตคนแล้ว	 ยัง

ได้ตอบแทนผู้มีพระคุณ	 ได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่ตัวเองรัก	 ได้ทั้งคุณธรรม	

จริยธรรม	และสุดท้ายคือความสุขของตัวเองอีกด้วย
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วัคซีนกับผู้สูงอายุ 2

	 	 เป้าหมายส�าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ	 คือ	 การส่งเสริมสุขภาพให ้

ผูสู้งอายมีุสุขภาพแขง็แรง	สามารถใช้ชวิีตได้เป็นปกติและมีคณุภาพชวิีตทีด่ี	

ซ่ึงการให้วัคซีนอย่างเหมาะสมในผูสู้งอายถุอืเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการ

ดแูลสุขภาพผูสู้งอาย	ุเพราะช่วยลดโอกาสการติดเชือ้ทีป้่องกนัได้	ลดความ

เจบ็ป่วยและการนอนโรงพยาบาล	บทความนีจ้งึขอรวบรวมเนือ้หาเร่ืองของ

วัคซีนทีจ่�าเป็นกบัผูสู้งอายเุพ่ือให้ผูอ่้านเข้าใจประโยชน์ของวัคซีนให้มากขึน้

 วัคซีนคืออะไร

	 วคัซีน	คือ	ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทีท่�าจากเชือ้ไวรัสหรือแบคทเีรีย

ที่ถูกท�าให้อ่อนก�าลังอย่างมาก	 หรือท�าให้ตาย	 หรือสกัดบางส่วนของเชื้อ	

เพื่อน�ามาให้เข้าสู่ร่างกาย	หวังผลให้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน	 ส่งผลให้

ร่างกายสามารถก�าจัดเชื้อได้รวดเร็วหลังจากมีภูมิคุ้มกันแล้ว

 ประโยชน์ของวัคซีนในผู้สูงอายุ

	 เมื่ออายุมากขึ้น	 การท�างานของภูมิคุ้มกันก็มีความเสื่อมถอยลงด้วย	

ผู้สูงอายุจึงเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อมากขึ้น	เมื่อเกิดโรคติดเชื้อมักจะหายช้าหรือ

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน	การกระตุน้ภมิูคุม้กนัด้วย

วัคซีนจึงได้ประโยชน์อย่างมาก	 เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย

ที่อาจจะยาวนานและรุนแรง

 มีวัคซีนใดบ้างที่จ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุ

	 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	

	 โรคไข้หวัดใหญ่	เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย	และมักจะ

 2 https://departmentofolderpersons.blogspot.com/2020/10/blog-
post_25.html
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มีการระบาดช่วงฤดูฝน	ซึ่งในผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	เช่น	ปอด

อุดกั้นเรื้อรัง	โรคหอบหืด	โรคหัวใจ	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคไตเรื้อรังโรค

เบาหวาน	 มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องรับไว้รักษาในโรง

พยาบาล	การรับวัคซีนนี้จึงมีประโยชน์มาก	เนื่องจากในแต่ละปีเชื้อไวรัส

ไข้หวัดใหญ่อาจจะมีการเปล่ียนสายพันธุ์	 และในทุกปีร่างกายก็จะสร้าง

ภมิูคุ้มกนัได้ลดลงด้วย	จงึแนะน�าให้รับวคัซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�าฤดกูาลทกุ

ปี	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ท�างานได้เพียงพอต่อการ

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	

 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส

	 โรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส	(Pneumococcal	disease)	เป็น

โรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง	ซึ่งเชื้อจะติดต่อเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส

เชื้อเข้าสู่เยื่อบุจมูกหรือล�าคอ	ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน	และ

หากเชือ้รุกรานมากข้ึน	จะกลายเป็นโรคติดเชือ้แบคทเีรียนวิโมคอคคัสแบบ

รุกราน	(Invasive	pneumococcal	disease)	หมายถึง	เกิดการติดเชื้อใน

กระแสโลหิตหรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิด

การติดเชื้อแบบรุกรานได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว	การรับวัคซีนนี้ช่วยลดความ

รุนแรงของโรคได้	

	 ส�าหรับผู้ที่อายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน	ควร

ฉีดวคัซีนนวิโมคอคคสัชนดิ	13	สายพันธุ	์(PCV-13)	1	คร้ัง	และฉีดวคัซีน

นิวโมคอคคัสชนิด	23	สายพันธุ์	(PPSV-23)	1	ครั้ง	ห่างกัน	1	ปี	ส่วน

ผู้ที่อายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไปและเคยได้รับวัคซีนมาแล้วให้พิจารณาฉีดวัคซีน

นิวโมคอคคัสชนิด	23	สายพันธุ์	กระตุ้น	1	ครั้ง
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 วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

	 โรคงูสวัด	 เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส	 ซ่ึงเชื้อเหล่า

นี้มักแฝงตัวโดยไม่ก่ออาการในปมประสาทบริเวณใกล้ไขสันหลัง	 เมื่ออายุ

มากขึ้นภูมิคุ้มกันที่ลดลงจะท�าให้เชื้อเหล่านี้	 ออกมาจากปมประสาทและ

เกดิการอกัเสบตามแนวเส้นประสาท	ท�าให้เกดิตุ่มน�า้ทีผ่วิหนงัและมีอาการ

แสบร้อน	แม้ตุ่มน�้าจะหายแล้ว	อาการแสบร้อนยังคงอยู่ได้เป็นเวลาหลาย

เดอืน	ซ่ึงรบกวนการใช้ชวิีตประจ�าวันอย่างมาก	เพ่ือป้องกนัโรคดงักล่าวจงึ

แนะน�าให้ฉีดวัคซีนโรคงูสวัด	1	ครั้ง	ในผู้ที่อายุ	50	ปีขึ้นไป

 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

	 โรคคอตีบ	เป็นโรคคออักเสบรุนแรงจากแบคทีเรีย	ซึ่งเชื้อนี้จะสร้าง

แผ่นเยือ่ขาวเกาะอยูท่ีค่อหอย	ท�าให้เสียชวิีตจากทางเดนิหายใจอดุกัน้หรือ

เสียชีวิตจากสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้นท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	 และปลาย

ประสาทอักเสบ

	 โรคบาดทะยัก	 เกิดจากสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย	ซึ่งเชื้อนี้จะเจริญ

เติบโตได้ในบาดแผลลึก	 หรือแผลเน่าเปื่อย	 และสร้างสารพิษปล่อยเข้า

กระแสโลหิต	 ท�าให้เกิดภาวะชักเกร็งกล้ามเนื้อไม่ท�างานและหยุดหายใจ

ได้	

	 ช่วง	10	ปีมานี้	มีรายงานการเกิดโรคคอตีบและบาดทะยักในผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุมากข้ึน	 แม้ว่าบุคคลส่วนหนึ่งจะเคยได้รับวัคซีนโรคคอตีบ

และบาดทะยักมาแล้วในวัยเด็ก	 แต่เม่ือเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันจะค่อย	 ๆ	

ลดลง	 ท�าให้เกิดการติดเชื้อได้และทั้งสองโรคมีอัตราการเสียชีวิตสูง	 เพื่อ

ความปลอดภัยจึงควรกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-

บาดทะยักทุก	10	ปี	
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 วัคซีนมีผลข้างเคียงหรือไม่ 

	 ผลข้างเคยีงจากวคัซีนมักเป็นผลข้างเคยีงทีไ่ม่รุนแรงและไม่ได้เกดิกบั

ทุกคน	เช่น	อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา	หรือมีไข้ต�่า	เป็นต้น	อาการเหล่า

นี้มักจะหายได้เองในเวลา	1-2	วัน	อย่างไรก็ตาม	หากก�าลังมีไข้หรือเจ็บ

ป่วยเฉียบพลัน	แนะน�าว่าควรให้หายดีแล้วจึงมารับวัคซีนในภายหลัง

 มีข้อจ�ากัดในผู้มีโรคประจ�าตัวหรือไม่

	 โดยทัว่ไปผูท้ีมี่โรคประจ�าตัวสามารถรับวัคซีนได้และได้ประโยชน์เช่น

เดียวกัน	 แต่หากมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กด

ภูมิคุม้กนัควรขอรับค�าปรึกษาจากแพทย์	เพือ่พจิารณารับเฉพาะวคัซีนชนดิ

ไม่มีเชื้อหรือวัคซีนเชื้อตาย	และหลีกเลี่ยงวัคซีนที่มีเชื้ออ่อนก�าลัง	เพราะผู้

ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต�่า	อาจติดเชื้อจากวัคซีนที่มีเชื้ออ่อนก�าลังได้	หากท่าน

ไม่ม่ันใจว่าโรคประจ�าตัวทีเ่ป็นอยูท่�าให้มีภูมิคุม้กนับกพร่องหรือไม่	แนะน�า

ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลประจ�าก่อนรับวัคซีนเพื่อความมั่นใจ

	 ทั้งนี้	 หากท่านต้องการปรึกษาเรื่องวัคซีนส�าหรับผู้สูงอายุ	 สามารถ

ติดต่อได้ที่	หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค	รพ.ศิริราช	ตึกผู้ป่วยนอก	ชั้น	4	

ห้อง	433	เปิดบริการวันจันทร์	-	ศุกร์	เวลา	7.00-15.30	น.	เว้นวันหยุด

นักขัตฤกษ์	หรือนัดหมายล่วงหน้า	โทร.	0	2419	7387
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ตากับตีน

	 อยู่กันมา	แสนผาสุข	 	 	 จะนัง่ลกุ	ยนืเดนิ	เพลนิหนกัหนา 

มาวันหนึ่ง	ตีนถลึ่ง	เอ่ยปรัชญา		 	 ว่ามีคุณ	กว่าตา	เสียจริงจริง

	 ตีนช่วยพา	ตาเที่ยว	ที่ต่างต่าง		 ตาจงึได้	เทีย่วชมงาม	และช้อปป้ิง 

เพราะฉะนั้น	ดวงตา	จงประวิง		 	 ว่าตีนนี้	เป็นสิ่ง	ควรบูชา

	 ตาได้ฟัง	ตีนคุยโม้	ก็หมั่นไส้	 	 จึงร้องบอก	ออกไป	ด้วยโทสา

ว่าที่ตีน	เดินไปได้	ก็เพราะตา	 	 	 ดมูรรคา	เศษแก้วหนาม	ไม่ต�าตนี 

	 เพราะฉะนั้น	ตาจึง	ส�าคัญกว่า		 ตีนไม่ควร	คิดจะ	มาดูหมิ่น

สรุปว่า	ตามีค่า	มากกว่าตีน	 	 	 ทัว่ธาณนิทร์	ตนีไปได้	กเ็พราะตา 

	 ตีนได้ฟัง	ให้คั่งแค้น	แสนจะโกรธ	 เร่งกระโดด	ออกไป	ใกล้หน้าผา

เพราะอวดดี	คุยเบ่ง	เก่งกว่าตา		 	 ดวงชีวา	จะดับ	ไม่รู้เลย

	 ตาเห็นตีน	ท�าเก่ง	เร่งกระโดด		 ก็พิโรธ	แกล้งระงับ	หลับตาเฉย

ตาพาตีน	ถลาล้ม	ทั้งก้มเงย	 	 	 ตกผาเลย	ตายห่า	ทั้งตาตีน


