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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. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดชีพ

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 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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5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	 	 •	พระราชางามสง่าแม้น		 	 พรหมินทร์

	 พระอวตารสู่แดนดิน	 	 	 เลิศหล้า

	 ทรงเป็นมิ่งธรณินทร์	 	 	 ยิ่งใหญ่		ไทยเอย

	 ประชาราษฎร์ภักดีทั่วหน้า	 	 แซ่ซ้องทรงพระเจริญ

	 	 •	สมเด็จพระภัทรมหาราชเจ้า	 ชาวไทย

	 ทรงรักราษฎร์ห่วงใย	 	 	 ทั่วหน้า

	 ทรงเหนื่อยยากแก้ไข	 	 	 ปลดทุกข์		ราษฎร์เอย

	 หายากกษัตริย์ทั่วหล้า	 	 	 พสกน้อมถวายพระพร

	 	 •	ล้นเกล้าฯ		เสด็จทั่วทั้ง	 	 เมืองไทย

	 ดั่งพ่อที่ห่วงใย	 	 	 	 	 ลูกน้อย

	 ทุกหนแห่งห่างไกล		 	 	 นับโยชน์		ล�าบากเอย

	 น�้าพระทัยเกินร้อย		 	 พสกซึ้งส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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ภาพที่คนไทยไม่เคยเห็น.....

ในหลวง	ร.9	ทรงงานบนดอย

ในหลวงทรงขอยืมรถกระบะเก่าๆ

จากชาวม้ง...แล้วให้	มจ.	ภีสเดช

เป็นคนขับให้..เพราะชาวม้งขับ

เองเร็วมาก	และไม่ชอบเบรค...
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11 ธันวาคม 2563

วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

(พระองค์เจ้าวาสุกรี)

	 	 	 •	กรมสมเด็จพระปรมานุชิตเจ้า	 จอมกวี		โลกเอย

	 	 ทรงนิพนธ์บันเทิงคดี		 	 	 สนุกล�้า

	 	 สารคดีประโยชน์มี	 	 	 	 คุณค่า		ยิ่งเอย

	 	 งามเด่นดุจเสาค�้า	 	 	 	 ประดับแก้ววิมานทอง

นมัสการ

ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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28 ธันวาคม 2563

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

	 	 	 •	อยุธยายศล่มแล้ว	 	 อับแสง

	 	 ทัพพม่ามันลงแรง	 	 	 หมดสิ้น

	 	 พระเจ้าตากขันแข็ง	 	 	 ขับไล่	มันเอย

	 	 เมืองเก่าไม่เหลือชิ้น	 	 	 ก่อสร้างกรุงธนบุรี

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน 

มกราคม วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564	ณ	ห้องประชุมสภา 

ชัน้	3	อาคารวิจยัและการศกึษาต่อเนือ่งฯ	(ห้องประชมุสภา	1	ปิดซ่อมแซม)	

สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้ง	คณุนงลักษณ์	พจนากรรักษ์ 

โทร	081	489	5501

 	เม่ือวันที	่3	พฤศจิกายน	2563	ระหว่างเวลา	10.00-11.00	น.	รศ. 

ดร.ทพ สรสัณห์ รงัสิยานนท์	ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายแผนและยทุธศาสตร์

เพือ่สังคม	มาบรรยายเร่ือง	การใช้อปุกรณ์ในการท�าความสะอาดฟัน	ได้รับ

ความรู้ที่ชัดเจนในธรรมชาติของฟันและเหงือก	 ได้ประโยชน์	และการน�า

ไปใช้	ชมรมฯ	ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

  ชมรมฯ ได้โอนเงินจ�านวน 45,000 บาท ให้โรงพยาบาล

อุ้งผางซึ่งได้รวบรวมจากรายการดังต่อไปนี้

	 -	จากการท�าบุญถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคต	ในวันที่	15	ตุลาคม	2563	จ�านวน	29,021	บาท

	 -	 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี	 2563	 กับ	 มศว	 และ

ทัศนศึกษา	ณ	จังหวัดอุดรธานี	จ�านวนเงิน	13,562	บาท	

	 -	จากกลุ่มที่ไปทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	415	บาท	

	 -	จากกลุ่มที่ไปทัศนศึกษา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	

273	บาท	

	 -	ชมรมฯ	1,729	บาท	(	รวมทั้งสิ้น	45,000	บาท	)
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	 ในการนี้	ผอ.	รพ.	อุ้งผาง	นพ.	วรวิทย์	ตันติวัชรทรัพย์	ได้เขียนไลน์	

"กราบขอบพระคุณแทนคนไข้เป็นอย่างสูงด้วยครับ"	

	 ชมรมฯ	ขออนุโมทนา	มา	ณ	ที่นี้

 	ชมรมฯ	เร่ิมกจิกรรม	Rummage	Sale	ประจ�าปี	2563	เพือ่น�าเงิน 

เข้าสมทบทุน	ศ.ดร.	 สุดใจ-	ผศ.ดร.มาเรีย	 เหล่าสุนทร	ประจ�าปี	 โดย

ขออนุญาตมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่หลังตึก	 3	 เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม	 ขาย 

ทุกวันอังคารของเดือน	พ.ย-ธ.ค	ระหว่างเวลา	08.00-12.00	น.	ในเดือน	

พฤศจิกายน	ได้รายได้	ดังนี้

	 10	พ.ย.	ขายได้	7,870	บาท

	 17	พ.ย.	ขายได้	10,070	บาท

	 24	พ.ย.	ขายได้	10,412	บาท

	 รวมเป็นเงิน	28,352	บาท	ซึ่งจะมอบเข้าทุน	ศ.ดร.	สุดใจ-	ผศ.ดร.

มาเรีย	เหล่าสุนทร	ต่อไป	(หลังจากปิดร้าน	ผศ.วัลลีพันธุ์	สถิตยุทธการ	

เปิดบ้าน	สถิตยุทธการ	(ซอยอารีย์)	เลี้ยงเย็นตาโฟ	วัดแขก	และอาหาร 

อืน่ๆ	อิม่อร่อย	สนกุสนาน	สุขส�าราญกนัทัว่ถ้วน	แถมติดมือกลับบ้าน	กราบ

ขอบคุณมากค่ะ

	 ชมรมฯ	 ขอบคุณผู้น�าสิ่งของมาบริจาค	 (ปีนี้ชมรมฯ	 ไม่ได้ประกาศ

รับบริจาคล่วงหน้า	 เนื่องจากสถานการณ์โควิท	 19	 ท�าให้ไม่ได้ไปขายที่

ตลาดนดั	มศว)	ขอบคณุพนกังานขายกติติมศักดิท์ีน่�าของติดมือมาจ�าหน่าย

ช่วยกันขาย-ช่วยกันซื้อกันเองอย่างมีความสุขและอย่างมืออาชีพ	ขอบคุณ	

ผศ.อรทัย	วารีสอาด	ทีส่่งนสิิตสารนเิทศฯ	มาช่วยขายและท�าหน้าทีไ่ด้อย่าง

ดี	ในเดือน	ธันวาคม	จะจ�าหน่ายในวันอังคารที่ 1,15,22,29	ขอเชิญ

ชวนน�าของมาบริจาคในวันจ�าหน่าย
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 	ชมรมฯ	ขอแสดงความยนิดกีบั ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการกิจการ

เพื่อสังคม	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2563

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 

ได้รับการแต่งต้ังต�าแหน่งศาสตราจารย์กติติคณุ	สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์	

ตั้งแต่วันที่	8	กันยายน	2563	

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชือ่จากจดหมายข่าวของชมรมฯ	ในแต่ละเดอืน	หากไม่ปรากฏ

รายชื่อของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา	สุนันท

เกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	และ

หากท่านสมาชกิมีความประสงค์ทีจ่ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรดแสดง

ความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ	มศว	เลข

ที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

 	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	ยุกติรัตน	

ในการถึงแก่กรรมของ	 ผศ.กรรณิการ์	 ยุกติรัตน	 เม่ือวันที่	 29	 ตุลาคม	

2563	ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัดพระศรีมหาธาตุ	บางเขน	ระหว่างวันที่ 

30	 ตุลาคม	 -	 4	 พฤศจิกายน	 2563	 พระราชทานเพลิงศพ	 วันที่	 5	

พฤศจิกายน	2563
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ผู้บริจาคเงิน

	 1.	รศ.งามตา		วนินทานนท์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 2.	รศ.วราภรณ์		ชัยโอภาส	 	 		 	 1,000	 บาท

	 3.	ผศ.ณัฐยา		วิสุทธิสิน			 	 		 	 1,000	 บาท

	 4.	คุณพิศมัย		พนาเวศร์			 	 		 	 1,000	 บาท

	 5.	คุณสมศรี		จุณณวัตต์			 	 		 	 500	 บาท

	 6.	รศ.ดร.อรพันธุ์		ประสิทธิรัตน์	 		 	 1,000	 บาท

	 7.	ผศ.ประหยัด	-	ผศ.ดร.กาญจนา		หาสิตะพันธุ์	 2,000	 บาท

	 8.	ผศ.จันทิมา		พรหมโชติกุล	 	 		 	 2,000	 บาท

	 9.	ผศ.นลินี		โพธิทัต	 		 	 		 	 2,000	 บาท

	 10.	รศ.สายทิพย์		นุกูลกิจ	 	 		 	 1,000	 บาท

	 11.	ผศ.เตือนใจ		เฉลิมกิจ	 	 		 	 1,000	 บาท

	 12.	ผศ.วาสนา		เกตุภาค	 	 		 	 1,000	 บาท

	 13.	ผศ.บังอร		เสตนนท์			 	 		 	 1,000	 บาท

	 14.	ผศ.ประจิตต์		อภินัยนุรักต์		 		 	 1,000	 บาท

	 15.	อ.ทัศนีย์		ศิริปโชติ	 		 	 		 	 1,000	 บาท

	 16.	รศ.พริ้มเพรา		ผลเจริญสุข		 		 	 1,000	 บาท

	 17.	รศ.ดร.อัจฉรา		วัฒนาณรงค์	 		 	 1,000	 บาท

	 18.	อ.สมเกียรติ		สายวงศ์	 	 		 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนธันวาคม

    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.	รศ.	ศิริวรรณ		ศรีสรฉัตร	 	 2.	ผศ.	พัวพรรณ		เหล่าวานิชย์		

3.	อ.	พิศวง		มหาขันธ์		 	 	 4.	อ.	ประพันธ์		ปลิดปลอดภัย

5.	ผศ.	ประเสริฐ		ข่ายม่าน	 	 6.	อ.	สุมณฑา		ศิริเพิ่มพูลธรรม	

7.	อ.	อ�านวย		คเชนทร์เดชา	 	 8.	อ.	อ�าไพ	จิตต์วัฒน

9.	อ.	กรองแก้ว		พู่พิทยาสถาพร		 10.	รศ.	เบ็ญญา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา

11.	ผศ.	อุไร		บัวทอง		 	 	 12.	อ.	เตือนตา		เลาสุขศรี

13.	คุณมงคล		ศรีชื่น		 	 	 14.	คุณส�าราญ		เต๊กอวยพร		

15.	คุณวันเพ็ญ		เผือกใจแผ้ว	 	 16.	ผศ.	ดร.	วชิรญา		บัวศรี

17.	คุณลลิตภัทร	วณิชยานันต์	 	 18.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา

19.	อ.	ขจร		สุขรังสรรค์	 	 	 20.	ผศ.	สมศักดิ์		เจียมทะวงษ์

21.	ผศ.	รัตนา		สัมพันธชิต	 	 22.	อ.	สมพร		ต่อประดิษฐ์	

23.	รศ.	จรีย์		สุวัตถี	 	 	 	 24.	อ.	ส้มโอ		ธรรมโชติ

25.	คุณพิศมัย		พนาเวศร์		 	 26.	อ.	ภัทณีญา		ไชยสุข

27.	อ.	สมทรง		สถิรมน	 	 	 28.	พล.ท.	เอราวัต		กุญชร	ณ	อยุธยา

29.	รศ.	ดร.	อัจฉรา	วัฒนาณรงค์	 30.	อ.	ดร.	ละออ		อัมพรพรรดิ์

31.	อ.	มาลินี		ประเสริฐธรรม	 	 32.	อ.	พวงร้อย		กล่อมเอี้ยง
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33.	รศ.	ดร.	วารินทร์		รัศมีพรหม	 34.	ผศ.	ศิรินนา		บุณยสงวน

35.	ผศ.	สนธยา		ศรีบางพลี	 	 36.	ผศ.	ลดาวัลย์		นุตสติ

37.	คุณอัมพวัลย์		อรุณศิลป์	 	 38	อ.	ประพันธ์		เปรมศรี

39.	อ.	ยุวดี		วัณโณ	 	 	 	 40.	คุณสมศักดิ์		มูลทอง

41.	อ.	ทวีป		เกตุทับทิม			 	 42.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	

43.	ผศ.	พนอ		อัศวรุจานนท์	 	 44.	ผศ.	อุทัยวรรณ		ปิ่นประชาสรรค

45.	รศ.	ดร.	วิรัช		วรรณรัตน์	 	 46.	ศ.	อารี		สุทธิพันธุ์

47.	คุณนันทา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา		48.	ผศ.	วรวุฒิ		รอบรู้

49.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 	 50.	คุณไอยรา	กุญชร	ณ	อยุธยา

51.	ผศ.	บุญยฤทธิ์		คงคาเพ็ชร		 52.	คุณนัทรี		แสงทองศรีกมล

53.	อ.	บุญเกิด		บัวหภักดี	 	 54.	ผศ.	วาสนา		เกตุภาค

55.	คุณอัญชลี		ตานะโก	 	 	 56.	คุณรังรอง		สีทองดี

57.	ผศ.	ดารกา		วรรณวนิช	 	 58.	รศ.	ดร.	ส.วาสนา		ประวาลพฤกษ์

59.	ผศ.	นิรมล		ปีตะนีละผลิน	 	 60.	รศ.	ดร.	เสาวณีย์		สิกขาบัณฑิต

61.	คุณนงลักษณ์		สกุลญานนท์วิทยา	 62.	รศ.	อ้อทิพย์		ราษฎร์นิยม

63.	รศ.	สุดใจ		จรุงจิตต์		 	 64.	คุณเชิดชาติ		พุกพูน

65.	ผศ.	ประไพพรรณ		เอมชู	 	 66.	คุณนภพรรษ		สุดปาน

67.	ผศ.ดร.พ.ต.ท.	นภดล		ทองนพเนื้อ

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น	

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าสอน สมเด็จพระสังฆราช

เมตตา

 ความเมตตา	เป็นธรรมที่ท�าให้คนมีคุณธรรม	เมตตาคือความคิด

ความปรารถนาให้ผูอ้ืน่เป็นสุข	ผูท้ีมี่ความเมตตาคือผูท้ีมี่ความเป็นมิตร	ตรง

กันข้ามกับศัตรู	ซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย	เมตตาตรงข้ามกับโทสะพยาบาท	

เป็นเครื่องท�าลายล้าง

	 เม่ือเรามีเมตตาต่อกนั	ย่อมคิดจะเกือ้กลูกนัให้มีความสุข	ผดิพลาดไป

บ้างก็ให้อภัยกัน	แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็จะมีแต่การท�าลาย	มีความ

พยาบาท	ใครท�าความไม่พอใจให้	กจ็ะตอบแทนด้วยความไม่พอใจเช่นกนั	

จึงควรมีเมตตาต่อกัน	เพื่อสังคมที่เป็นสุข
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บอกเล่าเก้าสิบ : กระดาษทิชชู

	 กระดาษทิชชู	แต่ละแบบ	แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน	ต้องเรียนรู้ว่าไม่

ควรใช้ปนกัน	เพราะมันถูกผลิตโดยมีคุณสมบัติส�าหรับการใช้ที่ต่างกัน

	 ท้ังนี้สังเกตดูจากรูปร่าง	 ที่เห็นก็น่าจะเดาได้ว่าต้องใช้กับงานที่ไม่

เหมือนกัน		เพราะ	สารหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษไม่เหมือนกัน

ควรใช้ให้เหมาะสมจึงจะเกิดประโยชน์สูงดังนี้

	 1.	กระดาษช�าระ	(Toilet	paper)ที่เห็นเป็นม้วนๆ

	 	 ไม่ควรน�าไปเช็ดหน้าเช็ดตา	ไม่ควรน�าไปห่ออาหาร	ไม่ควรใช้รอง

อาหารหรือไม่ควรใช้ซับน�้ามัน	 เพราะในกระบวนการผลิต	 มีการใช้สาร

จ�าพวกสารโซเดียมไฮดรอกไซด์	(โซดาไฟ)	และสารไดออกซิน	ซึ่งเป็นสาร

ก่อมะเร็งและยังคงอยู่ในเนื้อกระดาษ

	 2.	กระดาษเช็ดหน้า	(Tissue	Paper)

	 	 ใช้ส�าหรับซับหน้าหลังจากการล้างหน้าหรือล้างเคร่ืองส�าอาง	 มี

ความเหนียว-นุ่ม	 เป็นพิเศษใช้แล้วจึงไม่ควรทิ้งในชักโครก	 จะท�าให้ท่อ

ตันได้ง่าย

	 3.	กระดาษเช็ดปาก	(Table	paper	napkins)

	 	 ใช้ส�าหรับบนโต๊ะอาหาร	 ใช้แทนผ้าเช็ดปากส�าหรับการรับ

ประทานอาหาร	 ไม่ควรใช้กระดาษช�าระแทน	 ที่เห็นใช้กันมากทั่วไปและ

ไม่ควรทิ้งลงในชักโครก	เพราะจะท�าให้ท่อน�้าตันได้ง่าย

	 4.	กระดาษเช็ดมือ	(Paper	Hand	Towel)

	 	 มีความเหนียว	 ไม่เปื่อยยุ่ยหรือขาดง่ายเม่ือสัมผัสกับน�้า	 ซึมซับ

น�้าได้ดี	ผลิตเพื่อใช้กับผิวหนัง	แต่ไม่ควรน�าไปสัมผัสกับอาหาร	หรือใช้ซับ

น�้ามันจากอาหาร
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	 5.	กระดาษอเนกประสงค์	(Paper	Towel)

	 	 ส�าหรับใช้ในงานบ้านทั่วไป	แทนผ้าเช็ดพื้นหรือผ้าเช็ดโต๊ะ	 	 ใช้

ซับน�้ามันจากการทอดได้แต่ไม่ควรน�ามาใช้กับผิวหนัง

ข้อมูลจาก	;		สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.),	

ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์		อดีตอธิบดีกรมอนามัย
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เหรียญบาท

	 คุณเคยได้ยินเรื่องเรือประมงไทย	ถูกเวียดนามจับกลางทะเลไหม

	 ราวเดือนตุลาคม	 2526	ผมถูกเรียกเข้าห้องประชุมของฝ่ายกิจการ

พเิศษ	มีนายอ�าเภอแหลมงอบ	และ	ผบ.กจต.	สารวัตรใหญ่	และฝ่ายความ

มั่นคงอีกหลายคน	มันเป็นแผนลับสุดยอด	ที่ห้ามบอกใครๆ	และผมชั่งใจ

อยู่นานว่าจะเล่าเรื่องนี้	ดีไหม

	 "พระองค์รับส่ังให้ไปรับตัวลูกเรือประมงไทยกลับ"	 พวกเราอึ้ง	 ผม

ขนลุก	กท็างการไทยพยายามต่อรองหลายคร้ังหลายหน	ถงึขนาดถงึองค์กร

จากต่างประเทศมาช่วยเจรจาต้ังหลายคร้ังหลายหน	 เวียดนามก็ไม่ยอม

ปล่อย	นี่อยู่ดีๆ	หัวหน้าชุด	มาบอกง่ายๆ	แค่ว่าพระองค์รับสั่งให้ไปรับคน

ไทยกลับ	มันง่ายจนน่ากลัว	พวกเรามองหน้ากัน	ผมกุมเหรียญในหลวงที่

ห้อยคอ	แล้วระลึกถึงพระองค์ท่าน	ท่านล�าบากและเสี่ยงมาหลายครั้งแล้ว	

คราวนี้ผมไปเสี่ยงกันมั่ง	"เราต้องพาลูกเรือกลับมาเป็นของขวัญวันพ่อก่อน	

5	ธันวาคม"	หัวหน้าชุดกล่าว	พวกเรารับปาก	แล้วส่งเร่ืองให้ราชเลขา	ให้

พระองค์	ติดต่อ	วันเวลา	ที่จะให้ไปรับตัวลูกเรือ	ข้อแม้	ง่ายๆ	คือ	ต้อง
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ให้ชาวบ้านเอาเรือประมงไปรับตัวเท่านั้น	 นี่คือเหตุผล	ที่ครูประจ�าชั้นไป

ตามผมกลับมาจากเขมร	 ซึ่งก�าลังขุดพลอยแดงอยู่ที่ฝั่งไพริน	 ผมถูกส่งไป

ฝึกภาคที่ตั้ง	 45	วัน	และภาคสนามอีก	45	วัน	กับหน่วยลาดตระเวณ

นาวิกโยธิน	เพื่อมาท�าภารกิจ	แถวตราด	คลองใหญ่	เกาะช้าง	เกาะกูด	

แน่นอนว่าผมลูกทะเล	ผมว่ายน�้า	ไปๆ	มาๆ	ระหว่าง	หินกอง	เกาะร้าง	

เพื่อด�ายิงปลา	หาปลา	ออกเลวางอวน	มานานพอที่สายสืบของพวกมันจะ

เชือ่ใจ	ว่าผมคือชาวบ้านธรรมดาๆ	และถ้ามันจบัผม	ไปพร้อมกบัเรืออกีล�า	

กับเพื่อนอีก	2	คน	เราก็จะกลายเป็น	ชาวประมงหัวดื้อ	ที่ลักลอบไปหา

ปลาในน่านน�้าเวียดนามจนโดนจับตัวไป

	 แล้ววันเวลานดัหมายกม็าถงึ	หน่วยเหนือ	ให้ผมไปหาปลา	จาก	เกาะ

หมาก	เกาะกระดาษ	เลยไปถึงเกาะกูด	"เอฟ5	อีจะบินจากอู่ตะเภามาถึง

ภายใน	 5	 นาที"	 ไม่รู้เขาปลอบใจพวกผมหรือเปล่าหรือเราจะโดนทหาร

เขมรเอาเรือรบมาลากไปเชอืดคอทิง้เสียก่อน	แล่นเรือออกจากแหลมเทยีน

เกาะกดูสักคร่ึงชัว่โมงกว่าๆ	เราส่องกล้องเหน็เรือขนาดใหญ่ลากเรือประมง	

เขามาทางด้าน	13	นาฬิกา	เรือเราไม่มีอาวุธ	เพราะผูกไว้ใต้ท้องเรือ	ถ้า

จะใช้ต้องโดดลงน�้าแล้วด�าน�้าไปดึงออกมา	ท�าแบบนี้เกิดมันขอค้นเรือ	ก็ไม่

เจออาวุธ	เพราะเราเป็นชาวประมงจริ๊งจริง..

	 เรามโนว่าจะยั้งง้ันยังง้ีไปไกลพอสมควร	 มโนเลยเถิดไปข้ันว่ายิงกัน

กลางทะเล	 ผมอาจจะหนีตายไปขึ้นเกาะที่ไหนสักแห่ง	 คิดไปทั่ว	 จนลืม

สังเกตุว่า	วันนั้นคลื่นลมเงียบสงบ	จนน่าลอยอินทรีย์เป็นไหนๆ	ไอ้เรือนั่น	

เร่งเคร่ืองควันด�าให้เราแปลกใจและต่ืนจากภวังค์	 ผมคว้ากล้องส่องทาง

ไกลดูมัน	"มันตัดเชือกปล่อยเรือล�าที่มันลากมาทิ้งกลางทะเลล่ะ"	ผมบอก

ให้เพื่อนเร่งเครื่องยนต์	ถ้าเป็นกับดักเราก็ซวย	แต่เรืออาจจมก่อน	ถ้ามัว
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ลีลามันเจาะเรือล�านั้นเสียแล้ว	"โบ้ทอะฮ้อยยยยยยยยยยยย"	ผมป้องปาก

ตะโกน	ถาม	"ทรงพระเจริญ	...."	อีกล�าตอบกลับมา	ผมน�้าตาไหล	ยกมือ

บอกเพือ่นให้ชลอเรือเข้าเทยีบ	โยนเชอืก	แล้วรีบรับพวกเขาข้ึนเรือเราแทน	

"คนไทยทั้งหมดใช่ไหม"	"ตอบซี้	..มึงจะร้องไห้ท�าไม"	ผมตะคอก	หน้าสิ่ว

หน้าขวาน	มันนั่งพนมมือร้องไห้	มันพากระโจนหนีตายขึ้นเรือเรา	ไอ้เผือก

บ่ายหัวเรือกลับเข้าเขตไทย	อัดเครื่องยนต์ดั่งสนั่นลั่นท้องทะเล	"ชักธงไทย	

ชักธงไทย"	ผมบอกไอ้ชีพ	มันรีบท�าตาม	ไม่กี่อึดใจ	เรือหางยาวของก�านัน

ก็ขนหน่วยซีลตามมาสมทบ	 "ขอพระองค์ทรงเจริญๆ"	 พวกนั้นไหว้อะไร

สักอย่างที่อยู่ในห่อผ้า	ผมจึงถามว่าอะไร	"เหรียญบาท"	"ผมโดนจับไป	มี

เงินติดตัวอยู่บาทเดียว	ขอผู้คุมเอาเข้าไปในคุก	แล้วเอามากราบทุกคืน	ขอ

บารมีให้ในหลวงช่วย	ให้รอดตายจากคุกญวน"	เจ้าของเหรียญบาทเล่าให้

ผมฟัง	"เหมือนตายแล้วเกิดใหม่"	พวกเขาร้องไห้กันสะอึกสะอื้น	"ท่านเอา

เงินส่วนตัวไปไถ่เรามาแท้ๆ	 เราถึงได้กลับมาหาลูกหาเมีย"	 "ทหารเรือจะ

มารับพวกคุณ	แล้วพาไปขึ้นท่าที่แหลมงอบ	นักข่าวและญาติๆ	รอคุณอยู่

ที่นั่น"	ผมบอกกับทุกคน	เพราะต้องเปลี่ยนเรือ	พวกเขาดีใจ	ผละจากเรือ

เราไปในเวลาอันรวดเร็ว	 ไม่มีใครถามว่า	 เราเป็นใคร	พวกเรายิ้มส่ง	 ให้

พวกเขา	และนึกถึงเหรียญบาทที่เขากราบไหว้กัน	ก่อนจะหยิบของเราขึ้น

มาดู	 แล้วยิ้มให้กับลมทะเลที่พัดหวิวๆ	 มาจากฝั่ง	 "...ไม่ต้องจ�าว่าฉันคือ

ใคร	แต่จ�าว่าฉันท�าอะไรก็พอ.."

จามร	จรมา
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มะเดื่อฝรั่ง

	 มะเดือ่ฝร่ัง	ผลไม้ทรงโปรดของในหลวง	รัชกาลที	่9	หนึง่ในผลิตภัณฑ์

จากโครงการหลวง

	 เร่ืองเล่าในความทรงจ�าของ	 รศ.ม.ล.จารุพันธ์	 ทองแถม	 หัวหน้า

โครงการเฟิร์นเศรษฐกจิและทีป่รึกษาอาวุโส	โครงการบุหงาโครงการหลวง	

ผู้ถวายงานในโครงการหลวงมานานสามสิบกว่าปี

	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อ	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2530	

เม่ือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรโครงการหลวงดอย 

อินทนนท์	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	ในวันนั้น	ม.จ.ภีศเดช	รัชนี	ได้น�าเสด็จ

พระราชด�าเนินตามเส้นทางที่ก�าหนดเพื่อทอดพระเนตรสถานที่ต่าง	ๆ 	ใน

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์	อาทิ	แปลงทดลองปลูกผัก	ผลไม้	ฯลฯ

	 เมื่อเสด็จถึงแปลงทดลองใดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะถวายรายงาน	

แต่พอพระองค์เสด็จมาถึงแปลงทดลองปลูกฟิก	 (Fig	 =	 ต้นมะเดื่อฝร่ัง)	

และทอดพระเนตรเห็นต้นฟิก	ซึ่ง	รศ.ม.ล.จารุพันธ์	เป็นผู้ริเริ่มน�าต้นพันธุ์

เข้ามาทดลองปลูก	พระองค์ท่านก็เสด็จฯ	ออกนอกเส้นทาง	ลงเนินสูงชัน

ไปยังต้นฟิกที่ออกผลงดงามต้นหนึ่งโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน	(ณ	พ.ศ.	

นั้น	ผลมะเดื่อฝรั่งหรือผลฟิกสด	ๆ 	ยังไม่ค่อยมีคนไทยรู้จักกันสักเท่าไร	แค่

ขึน้ชือ่ว่ามะเดือ่ฝร่ังคนกพ็าลนกึไปถงึมะเดือ่พืน้บ้านทีมั่กมีหนอนภายในดงั

ที่โคลงโลกนิติบรรยายเอาไว้)

	 แต่	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ท่านทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งนัก	 วันนั้น	
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รศ.ม.ล.จารุพนัธ์	แทบไม่ต้องถวายรายงานอะไรมากเลยเพราะทรงรู้จกัผล

ไม้ชนดินีเ้ป็นอย่างดอียูแ่ล้ว	กลับกลายเป็นว่าพระองค์ท่านเป็นฝ่ายทรงเล่า

ให้ฟังเป็นส่วนใหญ่

	 พระองค์	เล่าว่า	พระองค์ท่านเคยเสวยผลฟิกเม่ือคร้ังยงัทรงพระเยาว์

และประทบัอยูท่ีส่วิตเซอร์แลนด์	สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนทีรง

หาผลฟิกมาให้เสวยอยู่เสมอและยังทรงสอนพระองค์ท่านถึงประโยชน์ของ

ผลฟิก	ว่าอดุมไปด้วยแร่ธาตุ	ทัง้โปแตสเซียม	แมกนเีซียม	เหล็ก	แคลเซียม	

มีวิตามิน	A	E	และ	K	แถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

	 เมื่อยังทรงพระเยาว์	 หากพระองค์ท่านทรงเป็นแผล	 (ร้อนใน)	 ใน

พระโอษฐ์	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงผ่าผลฟิกเป็นแผ่น

บาง	ๆ	แล้วทรงปิดแผลไว้	เป็นการถวายการรักษาตามแบบของพระองค์

ท่าน	(ซ่ึงต่อมาในภายหลัง	รศ.ม.ล.จารุพนัธ์	กลบัมาค้นคว้าข้อมูลเพิม่เติม

ก็พบว่าในผลฟิกมีสารที่มีฤทธิต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจริง	ๆ	)

	 ระหว่างทีท่รงมีพระราชปฏิสันถารกบั	รศ.ม.ล.จารุพนัธ์	พระองค์ท่าน

กไ็ด้ทรงเกบ็ผลฟิกสด	ๆ 	จากต้นด้วยพระองค์เอง	โดยไม่ได้ทรงรังเกยีจยาง

ทีอ่าจไหลเป้ือน	ทรงเกบ็ผลฟิกมาแล้วทอดพระเนตรราวกบัว่าผลฟิกนัน้จะ

ท�าให้ทรงระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งทรงพระเยาว์	รศ.ม.ล.จารุพันธ์	ทอง

แถม	 เล่าว่า	 ช่วงเวลานั้นเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญเป็น

อย่างมาก

	 ขอบคุณเรื่องเล่าจาก	รายการ	Line	กนก	"ตามรอยเท้าพ่อ"	ของ	

รศ.ม.ล.จารุพันธ์	ทองแถม	ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่	15	มกราคม	พ.ศ.	

2560
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แม่ค้าตลาดสะแกกรัง ผู้ยิ่งใหญ่

	 วันนี	้ขออนญุาตเขียนเร่ืองแม่ค้าคนหนึง่ในตลาดสะแกกรัง	จ.อทุยัธานี	

ทีก่ระผมเพิง่ไปประสบพบเหน็มา	เธอมีหวัใจทีย่ิง่ใหญ่	จติใจทีด่งีาม	ดเีลศิ

ประเสริฐศรีจริงๆครับ	(ขออนญุาตพกัเร่ืองปฏรูิปกระบวนการยติุธรรมและ

ต�ารวจไว้ชั่วคราว	เพราะเขียนไปก็เหมือนเป่าปี่.....)

	 วันที่	12	-	13	ต.ค.ท่ีผ่านมากระผมและเพื่อนๆ	สมัยเรียนมัธยม	

รร.มหาวชิราวุธ	จ.สงขลา	ประมาณเกือบ	20	คน	(ล้วนเป็น	สว.แต่ไม่มี

สิทธิ์เลือกนายก)	นัดหมายกันไปเที่ยว	เข้าวัดท�าบุญ	เมืองรอง	อุทัยธานี	

อ่างทอง	ชัยนาท	โดยขับรถตามๆกันไป	จุดหมายแรกไปกราบพระขอพร

พระราชพรหมยาน	(หลวงพ่อฤๅษีลิงด�า)	ที่วัดท่าซุง	จ.อุทัยธานี	พักค้าง

ที่อุทัยธานี	 ตอนเช้านัดหมายเดินตลาดนิราศสะแกกรัง	 เป็นตลาดเล็กๆ 
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แบกะดนิ	ส่วนใหญ่จะน�าพชืผกัทีป่ลูกเอง	ปลาแม่น�า้ทีจั่บได้มาวางขาย	เดนิ

กันไปเรื่อยๆ	เปื่อยๆ	ตามประสา	สว.	กระผมรู้สึกอยากทานขนมครก	จึง

เดินตรงเข้าไปหยิบมา	1	กระทง	และถามราคาแม่ค้าตอบสวนมาว่า	"ไม่

ต้องค่ะ	ทานฟรี"	กระผมรู้สึกงงๆ	ผสมกับกระหยิ่มยิ้มย่องคิดไปว่า	"เรา

มีแฟนคลับมาถงึทีน่ีเ้ชยีวหรืออ�านวยนายแน่มากๆ"	แล้วแอบช�าเลืองดเูหน็

คนอื่นเข้ามาซื้อ	แม่ค้าก็ไม่ยอมคิดตังค์เหมือนกัน	เลยถึงบางอ้อ	"	อ�านวย	

คุณหลงตัวเองมากไปแล้ว"	จึงตัดสินใจเข้าไปถามความจริง	จึงได้ค�าตอบ

ว่ามีคนมาเหมาสองพนับาท	เล้ียงทกุคนเพ่ือเป็นการอทุศิถวายแด่ในหลวง

เสดจ็พ่อ	ร.9	เนือ่งในวนัเสดจ็สวรรคตของพระองค์ท่าน	ความรู้สึก	ณ	ขณะ

นัน้กระผมยนืนิง่เหมือนถกูสะกดจติ	น�า้ตาคลอเบ้าโดยไม่รู้สึกตัวหวนคิดไป

ถึงเหตุการณ์ที่ท้องสนามหลวงเม่ือคร้ังงานพระบรมศพเม่ือหลายปีก่อนซ่ึง

ขณะนั้นกระผมเป็น	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และเป็นผู้รับผิด

ชอบบริหารจัดการ	 จัดระบบ	 ความสะอาด	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	

บริการอาหาร/เคร่ืองดืม่ให้กบัพ่อแม่พีน้่องประชาชนทีห่ล่ังไหลมาสักการะ

พระบรมศพอย่างมืดฟ้ามัวดินตลอดทั้งวันทั้งคืนนานเกือบปี

	 ใกล้ๆ	 กับแม่ค้าขนมครกมีผู้หญิงตัวเล็กๆ	 ผิวคล�้าๆ	 (ใกล้เคียงกับ

กระผม)	สวมเส้ือสีเหลือง	ยนืแคะขนมครกอยู	่จงึได้ทราบว่าเธอคนนีแ้หละ

ที่เป็นคนเหมาขนมครก	เธอคือใคร??

	 ด้านหน้ารถเข็นขนมครกมีแผงเล็กๆ	ขายผัก	พริกขี้หนู	หัวปลี	เล็กๆ

น้อยๆ	 จัดเป็นกองๆ	 ค�านวณดูก�าไรต่อวันไม่น่าจะเกินสองสามร้อยบาท	

กระผมจึงไม่รอช้ารีบแสดงความขอบคุณเธอ	แล้วขอมีส่วนร่วมกับเธอโดย

ร่วมจ่ายค่าขนมครกเป็นเงิน	1	พันบาท	แรกๆ	เธอตอบปฏิเสธว่า	"จ่าย

ไปครบแล้ว"	กระผมไม่ยอมโดยอ้างว่า	"ในหลวงเป็นพ่อหลวงของกระผม
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และคนไทยทุกคน"	 เธอถึงยอมรับ	 จากนั้นกระผมได้ตะโกนเรียกเพื่อนๆ	

มารับทราบเหตุการณ์	คราวนี้เธอโดนรุม	เพื่อนๆ	ร่วมบริจาคกันเข้าไปอีก	

เธอจึงบอกว่าจะเก็บไว้ท�าบุญให้พระองค์ท่านในวันที่	5	ธันวาคม	ที่จะถึง

นี้ที่วัดสะแกกรัง	และจะปล่อยนกปล่อยปลาอุทิศถวายด้วย

	 คณะทัวร์	 สว.จึงพร้อมใจกันกราบลงตรงดวงใจที่ยิ่งใหญ่ของหญิง

ตัวเล็กๆ	 อาชีพขายผักตลาดเช้าสะแกกรัง	 หัวใจเธอช่างบริสุทธิ์	 ผุดผ่อง	

สะอาดหมดจด	รู้จักบุญคุณแผ่นดิน	รู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน	เทิดทูน

สถาบัน	ชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	เธอคือนางสาว	ขวัญใจ	ประศาสตร์	อายุ	

40	ปี	อยู่บ้านเลขที่	24/3	หมู่ที่	6	ต.น�้าซึม	อ.เมือง	จ.อุทัยธานี

	 ...

พล.ต.ท.	อ�านวย	นิ่มมะโน

	15	ตุลาคม	2563
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 คุณ.....รู้จักสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	

(บางปลา	บางพลี	สมุทรปราการ)	หรือไม่

	 จากโครงการลูกพระดาบส	 ถนนสุขุมวิท	 ต.บางปลา	 อ.บางพลี	

สมุทรปราการ	ที	่"พ่อ"	ในหลวงรัชกาลที	่9	สร้างเอาไว้บนเนือ้ที	่400	กว่าไร่ 

ให้ลูกหลานคนไทยที่ยากจนได้มาฝึกเรียนวิชาชีพ	 ไม่ว่าจะเป็นเกษตร 

ไร่นาสวนผสม	ช่างไม้	 ช่างเหล็ก	 ช่างยนต์	 ช่างไฟฟ้า	 ช่างอีเล็คทรอนิค 

ช่างเชือ่ม	ช่างซ่อมบ�ารุง	และเคหะบริบาล	(ดแูลผูป่้วยใน	รพ.)	ทกุคนกนิฟรี 

อยู่ฟรี	มีเงินเดือน	จบแล้ว	ก็ไปประกอบอาชีพได้ทันที

	 วันหนึ่ง	เมื่อประมาณสัก	10	ปี	ที่ผ่านมา	วันนั้น	พ่อนั่งดูผืนน�้า	ผืน

ดิน	 รอบๆ	 โครงการลูกพระดาบส	 พ่อเห็นภาพของลูกหลานที่เจ็บป่วย	

พ่อเห็นภาพของการจราจรที่คับคั่ง	 พ่อคงถามตัวเองว่า	 ลูกหลานของพ่อ

ที่อยู่ในแถบนี้	 คงล�าบากยากเย็นไม่น้อยต่อการที่จะหอบหิ้วกันไปหาหมอ

ในโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพ	สิ่งนี้คงท�าให้พ่อคิด	และคิดว่า	ท�าอย่างไร	

ถึงจะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่สักแห่ง	 เอาไว้ดูแลลูกหลานที่อาศัยอยู่ใน

สมุทรปราการ	แล้วลูกหลานที่อยู่ที่แปดริ้ว	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด	

ปราจีนบุรีและสระแก้ว	ก็จะได้มาหาหมอกันที่นี่ด้วย	ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพ

	 พ่อได้บอกกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ว่า	ให้ไปลองคิดหาวิธีดู

	 สมเด็จพระเทพฯ	จึงทรงเล่าเรื่องนี้ให้กับคณะแพทย์	พยาบาลและ

บุคคลากรของ	 รพ.รามา	 ฟัง	 แล้วให้ไปคิดเป็นการบ้านว่า	 จะสร้างโรง

พยาบาลรามาอีกสักแห่งที่สมุทรปราการได้หรือเปล่า

	 ทุกคนปรึกษาหารือกันเกือบปี	 จึงกราบทูลกับสมเด็จพระเทพฯ	ว่า	
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ท�าได้

	 จากนั้น	จึงเริ่มจากการหาทุน	หางบประมาณ	ขอรับบริจาค	ด้วย

เป้าหมายค่าก่อสร้าง	ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	กับงบที่ตั้ง

ไว้	7,000	ล้านบาท

	 7-8	ปีทีผ่่านมา	เร่ิมจากการเช่าทีด่นิราชพสัด	ุ330	ไร่	ณ	ต.บางปลา	

อ.	 บางพลีสมุทรปราการ	 เริ่มลงมือก่อสร้าง	 แต่ในที่สุด	 การด�าเนินการ

ทั้งปวงได้ท�าให้เห็นว่าจะต้องใช้เงินมากเกือบ	15,000	ล้านบาท	เพื่อจะ

ได้โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด	ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย	จะมีเตียงผู้ป่วย	

500	เตียง	ให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง	1,000,000	คนต่อปี	ด้วยบุคลากร

ทางการแพทย์มากถึง	3,000	คน	และที่นี่	จะเป็นโรงเรียนแพทย์ส�าหรับ

นักศึกษาแพทย์รามาทั้งหมด	

	 แต่ที่ผ่านมา	 คนสมุทรปราการเกือบทั้งหมดไม่เคยทราบเร่ืองนี้มา

ก่อนเลย

	 เม่ีือวันที	่25	ธนัวาคม2560	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	ทรงเสดจ็

มาท�าพิธเีปิดแล้ว	และวันนี	้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์	โรงพยาบาล

รามาธิบดี	(บางปลา)	ได้เปิดให้บริการส�าหรับผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยใน	ผู้ป่วย

โรคส�าคัญๆ	ทีต้่องรับการตรวจรักษาด้วยเคร่ืองมือพเิศษ	รวมทัง้การผ่าตัด	

ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมให้บริการแล้ว	เกือบครบถ้วนสมบูรณ์	100%	แล้ว

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 แพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซ่ึงเป็นรองคณบดีคณะ

แพทย์ศาสตร์รามาธิบดี	 เล่าให้ผมฟังว่า	ทางสถาบันฯ	และ	รพ.รามาฯ	

ได้พิจารณาคัดเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญที่สุดในแต่ละสาขามารอให้การดูแล

รักษาแก่ผู้ป่วย	ณ	ที่แห่งนี้	ด้วย

	 ขอให้ท่านจดบันทกึประวติัศาสตร์นีไ้ว้	ลูกหลานของท่านจะได้จดจ�า
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ได้ว่า	"พ่อ"	ในหลวงรัชกาลที่	9	ทรงห่วงลูกหลานในทุกๆ	เรื่อง	และพ่อ

ไม่เคยสนใจที่จะต้องบอกให้ใครรู้ว่า	พ่อได้ท�าอะไรไว้ให้บ้าง

	 อ้อ	 !!!	 อย่าลืมไปช่วยกันบริจาคเงินท�าบุญให้กับสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์	รามาธิบดีแห่งนี้ด้วยนะครับ

	 กราบขอบพระคุณท่าน	 ศ.นพ.ปิยะมิตร	 ศรีธรา	 คณบดีคณะ

แพทย์ศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ท่าน	ศ.นพ.บรรยง	ภักดีกิจเจริญ	รองคณบดี

คณะแพทย์ศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	และคณะแพทย์	พยาบาล	บุคคลากร	

ทุกท่าน

โดย..ทนายจัตุรงค์	เสริมสุข

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

และสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค
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ความอดทน ผลมันหวาน

	 ถ้าเราหยบิแบงก์พันเยนขึน้มาด	ูจะพบว่าบนแบงก์มีหน้าตาของชาย

ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งอยู่บนนั้น	เขาชื่อโนงูจิ	ฮิเดโยะ

	 โนงูจเิป็นลูกชาวนาบ้านยากจน	ตอนเป็นเดก็ทารกแม่ต้องออกไปท�า

นา	 ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	 มือเขาหล่นไปในเตาหลุมไฟ	 จนมือซ้ายโดนไหม้

ขาดด้วน	ใช้การไม่ได้		พอเข้าโรงเรียนกโ็ดนเพือ่นแกล้งและล้อเร่ืองมือเป็น

ปมด้อย	ไม่มีเงินกินข้าวกลางวัน	ต้องแอบไปกินน�้าในบ่อข้างทาง		แต่เขา

ตั้งใจเรียนจนสอบได้ที่หนึ่งของชั้น	เพื่อนๆ	เห็นเขาเรียนเก่ง	เลยเกรงใจไม่

กล้าแกล้งเขาอีก	ท�าให้เขาคิดว่า	เออ	ถ้าเราเรียนเก่งจะได้ไม่มีใครแกล้ง

เรา	จนพอเขาเรียนจบ	จึงคิดอยากจะสอบครู	เพราะสมัยนั้นอาชีพครูคือ

ดีมีอนาคต	แต่ความตั้งใจของเขากลายเป็นหมัน	 เขาสอบไม่ผ่าน	 เพราะ

มือที่ด้วนกุด	เขาเสียใจ	ผิดหวัง	ร้องไห้	กินเหล้า	จนกระทั่งคิดได้	ตั้งต้น

ใหม่	 ในเมื่อตัวเองมือด้วน	 งั้นจะไปเป็นหมอแทน	จะได้รักษาตัวเองด้วย	

แต่เนือ่งจากจนมาก	จงึต้องไปท�างานแลกเงินจนสอบได้และเรียนหมอ	แต่

สุดท้ายการเป็นหมอไม่ได้ราบรื่น	ความฝันพังอีกรอบ	เพราะสมัยนั้นหมอ

ต้องใช้มือคล�าตรวจอาการคนไข้	 โนงูจิยังอดทนสู้ต่อและผันตัวเองไปเป็น

แพทย์นักวิจัยที่ท�างานในห้องแล็บจนได้ทุนไปท�างานวิจัยต่อที่อเมริกา	แต่

เขาเป็นคนญ่ีปุ่นจากครอบครัวยากจนในชนบททีม่าอยูต่่างแดน	ซ่ึงอเมริกา

สมัยนั้นยังไม่ค่อยยอมรับคนเอเชียสักเท่าไหร่	เขาจึงต้องอดทนต่อการดูถูก

ดูหมิ่น	และพยายามไขว่คว้าโอกาสที่มีน้อยนิดไว้ให้ได้	ซึ่งโนงูจิก็อดทนจน

พิสูจน์ตัวเอง	แล้วได้รับโอกาสที่นั่น	จนเขากลายเป็นนายแพทย์ที่มีผลงาน

วิจยัและมีชือ่เสียงโด่งดงัระดบัโลก	และได้ท�าอะไรเพ่ือวงการแพทย์ไว้หลาย

อย่าง	 เขาเป็นผู้ท�างานค้นคว้าวิจัยสาเหตุของโรคซิฟิลิสและไข้เหลือง	 ซึ่ง
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ตอนนั้นเป็นโรคระบาดหนักในทวีปแอฟริกา	 จนกระทั่งน�ามาสู่วัคซีนการ

รักษาโรค	 สุดท้ายเขาเสียชีวิตที่ประเทศกานาในระหว่างท�างานวิจัยที่นั่น	

รูปป้ันของเขาถกูสร้างข้ึนทีก่านา	เพ่ือเป็นการขอบคุณความอทุศิตัวของเขา

	 ดร.โนงูจิได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลและได้รับรางวัลจาก

พระมหาจักรพรรดิและประเทศญี่ปุ่นเชิดชูเกียรติเขา	โดยพิมพ์รูปของเขา

ไว้บนธนบัตรพันเยน

	 คร้ังหนึ่งช่วงที่เขาเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด	 ดร.โนงูจิได้สลัก

ข้อความหนึ่งไว้บนแผ่นศิลาจารึกเป็นข้อความว่า	"ความอดทนมีรสขม	แต่

ผลของมันมีรสหวาน"	 ตอนสมัยเด็กๆ	 ทุกวันที่โนงูจิไปโรงเรียน	 แล้วโดน

เพ่ือนล้อว่าไอ้มือด้วน	 เขาจะกลับมาร้องไห้กับแม่เขาเสมอ	 และแม่ก็จะ

ปลอบเขาว่า	"ให้มองไปข้างหน้านะ	อดทนและพยายาม"

	 เร่ืองนี้เตือนใจข้าพเจ้าให้ใช้ความอดทนเป็นอาวุธส�าหรับต่อสู้กับ

ปัญหาต่างๆ	 และเร่ืองนี้คงเตือนใจใครบางคนที่ชอบใช้อารมณ์เป็นอาวุธ

ในการแก้ปัญหา

	 ความอดทนมันรสขม	ออกผลเมื่อไหร่จะรู้ว่ารสหวาน	ขอให้ทุกท่าน

จงอดทนกันนะ

	 #จากหนังสือ	ไม่เป็นไรนะ	แม้มันจะเป็นไร	โดย	บอร์นเก้าสาม
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ลมหายใจ

	 "ลมหายใจ"	คอืส่ิงมหศัจรรย์ใกล้ตัวมนษุย์ทีถ่กูมองข้ามมากทีสุ่ด	ทัง้	

ๆ	ที่	"การหายใจอย่างถูกต้อง"	คือรากฐานส�าคัญของศาสตร์แห่งสมาธิทุก

รูปแบบ	และศาสตร์แห่งโยคะทุกประเภท	รวมทั้งเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของจกัรวาลอกีด้วย	แม้แต่ศาสตร์แห่งพลังและ

การบ�าบัดโรคทางจนีทกุแขนงกใ็ห้ความส�าคัญกบัพลังชวีติทีเ่รียกว่า	"พลังชี"่ 

เป็นอย่างมาก	ซึ่งแท้จิรงแล้วค�าว่า	"ชี่"	(Qi)	ก็แปลว่า	"ลมหายใจ”

	 ร่างกายของเราขับของเสียจากการเผาผลาญพลังงาน	 (metabolic	

waste)	ออกทุก	ๆ	วันจากหลากหลายช่องทาง	เช่น	3%	ทางอุจจาระ	8%	

ทางปัสสาวะ	19%	ทางเหงื่อ	ฯลฯ	แต่สิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือ	ร่างกาย

ของเราขบัของเสียจากการเผาผลาญพลังงานถงึ	70%	ทางลมหายใจ	!	ดงันัน้ 

หากคุณคิดว่าการขับถ่ายเป็นเร่ืองส�าคัญก็อย่าลืมความส�าคัญของการฝึก

หายใจให้ลึกและยาว

	 "อากาศ"	ส่งผลต่อ	"อารมณ์"	อย่างน่าอัศจรรย์

	 หลายคนคงเคยได้ยินค�าแนะน�าว่าเวลาต่ืนเต้น	 โกรธ	 กลัว	 หรือ

ประหม่าให้ลอง	 "สูดลมหายใจลึกๆ"	 ซ่ึงค�าแนะน�านี้มีพื้นฐานอยู่บน

วทิยาศาสตร์	เพราะการหายใจลึก	ๆ 	จะท�าให้เลอืดไปเล้ียงสมองส่วนหน้า

มากขึน้	ซ่ึงเป็นสมองส่วนทีใ่ช้ในการบริหารและควบคมุอารมณ์ต่างๆ	กล่าว

คือ	การหายใจที่ลึกและยาวเพียงพอจะช่วยเพิ่ม	"ขันติ"	(ความอดทนต่อ

การกระทบของอารมณ์)	และเพิ่มพลัง	"สติ"	ซึ่งเกิดจากการสับรางระบบ

ของสมองจากส่วนที่คล้าย	"สัตว์ป่า"	(limbic)	มาเป็นส่วนที่คล้าย	"เทวดา

ในร่างมนุษย์"	(neo-cortex)
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	 จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราโกรธ	กลัว	ตกใจ	เครียด	หงุดหงิด	กังวล	

หรือทุกข์	 ลมหายใจของเราจะส้ันและต้ืน	 แต่เวลาที่เรามีความสุข	 สงบ	

มีพลัง	นิ่ง	สุขุม	มั่นใจ	สบายใจ	ลมหายใจของเราจะยาวและลึก	ทั้งนี้

ส่ิงที่หลายคนไม่รู้ก็คือ	 หากเราต้ังใจหายใจให้ยาวและลึกสัก	 4-5	 คร้ัง	

สมองของเราจะถูกหลอกว่าเราก�าลังรู้สึกสบายใจ	สุขุม	และมีพลังเช่นกัน	

กระบวนการนี้เรยีกว่าการท�า	"Biofeedback"	(การป้อนกลบัทางชีวภาพ)	

โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด	ๆ

	 เทคนิคการหายใจที่ดีคือ	 การหายใจอย่าง	 "ละเอียด"	 ซึ่งเป็นการ

หายใจให้ช้า	 ลึก	 และเบา	 โดยสูดลมหายใจเข้าจนสุดปอดให้หน้าท้อง

และหน้าอกพองตัวจนไม่สามารถพองต่อไปได้อีก	แล้วจึงค่อย	ๆ 	ปล่อยลม

หายใจออกยาว	ๆ 	อย่างไม่รีบร้อนจนหมดทัง้ปอดท�าเท่านีเ้พียง	3-4	คร้ังก็

จะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มเบา	ใจเริ่มเย็น	จิตเริ่มโล่ง	และสมองเริ่มปลอดโปร่ง

ขึ้นแล้ว

	 ถามว่าต้องท�าและต้องฝึกบ่อยแค่ไหน	 ค�าตอบคือ	 "รู้ตัวเมื่อไรก็ท�า

เมื่อนั้น"	หรือท�าทุกครั้งที่รู้สึกว่าจิตก�าลังเริ่มตก	คือเริ่มกลัว	โกรธ	กังวล	

เหนื่อย	เครียด	เบื่อ	เซ็ง	ท้อ	ทุกข์	หรือลองท�าก่อนรับโทรศัพท์ก็ได้	เช่น	

ลองสูดลมหายใจเข้าและออกลึกๆ	สัก	1-2	ครั้งแล้วค่อยรับสายด้วยรอย

ยิ้มน้อยๆ	หลายครัง้คนที่อยู่ปลายสายจะสมัผสัได้ถึงความเมตตา	ออ่นโยน	

สงบ	อบอุ่น	และมีพลังของเรา

	 การฝึกลมปราณ	(Pranayama)	ตามศาสตร์ของโยคะแห่งประเทศ

อินเดียสามารถท�าได้หลากหลายวิธี	 โดยในที่นี้ผมจะน�าเสนอ	 เฉพาะ

เทคนคิทีท่�าได้ง่ายและใช้ได้ผลทนัท	ีเทคนคิแรกเรียกว่า	“อนโุลมาวิโลมา”	

(Anuloma	viloma)	ซึ่งเป็นการหายใจสลับข้างจมูก
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	 ขัน้แรกคอื	ให้เราเอานิว้โป้งปิดจมูกไว้ข้างหนึง่	จากนัน้สูดหายใจลึกๆ	

ยาวๆ	นับ	1-5	จากนั้นให้เราเปลี่ยนนิ้วมาปิดจมูกอีกข้างหนึ่งแล้วหายใจ

ออกนับ	 1-10	 ตอนท�าควรหลับตาและท�าช้าๆ	 ไม่ต้องรีบนับแพทย์ทาง

เลือกหลายท่านแนะน�าให้ใช้วิธ๊นี้ในการรักษาโรคเกรน	เพราะการหายใจ

แบบนี้จะช่วยลดอาการปวดหัวได้อย่างดีเยี่ยม

	 เทคนคิทีส่องเรียกว่า	"อคนปีราณ"	(Agni	Pran)	เป็นภาษาฮนิดแูปล

ว่า	"ลมหายใจแห่งไฟ"	(Breath	of	Fire)	โดยเทคนิคนี้อาศัยการหายใจ

ให้สั้นที่สุด	ลึกที่สุด	และถี่ที่สุดติดต่อกัน	20	ครั้ง	โดยให้หน้าท้องของเรา

พองและยุบอย่างเต็มที่ทุกคร้ังที่หายใจเข้าและออก	 เม่ือท�าเสร็จทั้ง	 20	

ครั้งจะรู้สึกมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น	ไม่ง่วงซึมไม่เหนื่อยหน่าย	จึงไม่แปลกที่	"ลม

หายใจแห่งไฟ"	สามารถใช้แก้ความขี้เกียจและความเหนื่อยอ่อนได้อย่างดี

แหล่งที่มา	

หนังสือ	Secret	เรื่อง	ความลับของลมหายใจ

เขียนโดย	ขุนเขา	สินธุเสน	เขจรบุตร
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"ไม่รู้" ท�าให้เสื่อม

	 รู้	"รอบตัว"มากมาย	แต่ไม่	"รู้ดีรู้ชั่ว"	ก็เสื่อม

	 รู้	"เว้นงู	เว้นเสือ	เว้นมีด	เว้นปืน"	แต่ไม่รู้	"เว้นอบายมุข"	ก็เสื่อม

	 รู้	"ภาษาต่างประเทศ"	แต่ไม่รู้	"คุณค่าภาษาไทย"	ก็เสื่อม

	 รู้	"ตอบค�าถาม"	แต่ไม่รู้	"ตอบคุณแผ่นดิน"	ก็เสื่อม

	 รู้	"ที่กินที่เที่ยว"	แต่ไม่รู้	"ที่ต�่าที่สูง"	ก็เสื่อม

	 รู้	"วัน	เดือน	ปีเกิด"	แต่ไม่รู้	"กาลเทศะ"	ก็เสื่อม

	 รู้	"พยากรณ์อากาศ"	แต่ไม่รู้ว่า	"ชีวิตมี	ขึ้นมีลง"	ก็เสื่อม

	 รู้	"จักรวาลวิทยา	นภากาศ"	แต่ไม่รู้จัก	"ฟ้าสูงแผ่นดินต�่า"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"คนมากมาย	หลายวงการ"	แต่ไม่	"รู้จักตนเอง"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"บริหารคน	บริหารงาน"	แต่ไม่รู้จัก	"วิธีบริหารใจ"	ก็เสื่อม

	 รู้จักวิธี	"หาเงินมากมาย"	แต่ไม่รู้วิธี	"บริหารเงิน"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"สร้างตึกสูง	นับร้อยชั้น"	แต่ไม่รู้วิธี	"ฝึกใจให้สูง"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"โกรธ"	แต่ไม่รู้จัก	"ให้อภัย"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"กติกามารยาท"	แต่ไม่รู้จัก	"กฏแห่งกรรม"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"สวมนาฬิกาแพงๆ"	แต่ไม่รู้จัก	"คุณค่าของเวลา"	ก็เสื่อม

	 รู้จัก	"การเข้าสังคม"	แต่ไม่รู้จักการ	"เข้าหาสังฆะ"	ก็เสื่อม

	 รู้	"เรียนเอาปริญญาสูงๆ"	แต่ไม่รู้จัก	"ยกพฤติกรรมให้สูง"	ก็เสื่อม

	 รู้ที่จะ	"มีลูก"	แต่ไม่รู้จัก	"เลี้ยงลูก"	ก็เสื่อม

	 รู้ที่จะ	"รัก"	แต่ไม่รู้จัก	"รับผิดชอบ"	ก็เสื่อม

	 รู้ที่จะ	"ดู"	แต่ไม่รู้ที่จัก	"เห็น"	ก็เสื่อม
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	 รู้ที่จะ	"นับถือ"	แต่ไม่รู้ที่จะ	"นับถืออย่างไร"	ก็เสื่อม

	 รู้ที่จะ	"พูด"	แต่ไม่รู้จัก	"ศิลปะการพูด"	ก็เสื่อม

	 รู้ที่จะ	"สวมหัวโขน"	แต่ไม่รู้ที่	"จะถอดหัวโขน"	ก็เสื่อม

	 รู้ว่า	"วันหนึ่งจะต้องตาย"	แต่ไม่รู้วิธี	"เตรียมตัวตาย"	ก็เสื่อม

	 รู้คุณ	"ของเงินทอง"	แต่ไม่รู้	"คุณพ่อคุณแม่"	ก็เสื่อม


