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25 พฤศจิกายน 2564
พระมหาธีรราชาศิรวาท วันคล้ายวันสวรรคต
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อปี พ.ศ. 2468
• พระมหาธีรราชเจ้า
พระเกียรติสมพระนาม
วรรณคดีเลิศงดงาม
ทรงส่งเสริมกวีให้
• ธงชาติไทยโบกพริ้ว
ประกาศศักดาไทย
วิสัยทัศน์พระทรงชัย
ประวัติชาติเผยหน้า
• ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ
เป็นประชารัฐนาถ
รวมพลังจะสามารถ
รักแผ่นดินแหล่งหล้า

ชาวสยาม
เทิดไท้
เลอค่า  ยิ่งนา
แกร่งกล้าวรรณกรรม
ปลิวไสว
เลิศหล้า
ยิ่งยศ  ไทยเอย
ประดับด้วยไตรรงค์
เชื้อชาติ  ไทยเอย
ทั่วหน้า
สร้างชาติ  เจริญเอย
จักต้องสามัคคี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

มศว ได้รับพระราชทานให้เชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวาย
พระสงฆ์จ�ำพรรษา ณ วัดวัตตนารถปริวัตรวรวิหาร จ.ราชบุรี
ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ที่
ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปัจจุบนั เป็นพระอาราม
ที่ท�ำการบริหารของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่เป็น
ที่ตั้งวัด 9 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา และเนื้อที่ทางด้านใต้อีก 3 ไร่
เดิมชื่อ วัดเขาสัตตนารถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2414 ในสมัยเจ้าพระยา
ราชบุรี (กลัน่ วงศาโรจน์) เป็นเจ้าเมืองราชบุรี ประมาณช่วงรัชกาลที่ 3-4
ยุครัตนโกสินทร์ เดิมวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขาสัตตนารถ (ปัจจุบันคือ บริเวณวัด
เขาวัง) ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางการจะ
ด�ำเนินการสร้างพระราชวังขึ้นที่เขาสัตตนารถ จึงมีการไถ่ถอนที่วัดเพื่อให้
พ้นจากธรณีสงฆ์ โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ท�ำผาติกรรมและด�ำเนินการสร้างวัดทดแทนในสถานที่ใหม่ที่วัดโพธิ์งาม
หรือวัดกลางบ้าน (ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำแม่
กลอง ในการตั้งวัดครั้งแรกได้สร้างถาวรวัตถุ คือ อุโบสถ วิหารพระพุทธ
ไสยาสน์ ศาลา กุฏิ เจดีย์ และก�ำแพงแก้ว เมื่อสร้างวัดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
ให้ชื่อว่า "วัดสัตตนารถปริวัตร" มีความหมายว่า วัดที่เปลี่ยนไปหรือย้าย
ไปจากเขาสัตตนารถ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2418
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนไปจนกว่ามหาวิทยาลัย
จะประกาศท�ำงานปกติ เนื่องจากยังมีการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ส่วนจดหมายข่าวชมรมฯ จะผลิตเป็นเล่ม เมื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดท�ำงาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ตามทีช่ มรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมอบเงิน
ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก (ผอ.นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์
ศิษย์เก่า มศว) มีผู้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 98 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)(ชมรมฯ 2,000 บาท) และ
ได้โอนเงินจ�ำนวนเงินกล่าวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564
เวลา 15.52 น.
ชมรมฯ ขอตัง้ จิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อันหาที่สุดไม่ได้
ตามที่ มศว จัดพิธถี วายผ้ากฐินพระราชทานประจ�ำปีพทุ ธศักราช
2564 ณ วัดสัตตนารถปริวัตวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ใน
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการฯ สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบุญ จ�ำนวน 78 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,200 บาท (เจ็ดหมื่นสอง
พันสองร้อยบาท) (ชมรมฯ 2,000 บาท) และได้จดั โอนเงินจ�ำนวนดังกล่าว
มอบให้มหาวิทยาลัยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้เงินร่วมท�ำบุญ
ทัง้ สิน้ 1,348,019 บาท (หนึง่ ล้านสามแสนสีห่ มืน่ แปดพันสิบเก้าบาท)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขออนุโมทนาสาธุ มา ณ โอกาสนี้
ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผู้มีจิตศรัทธาน�ำเหรียญบาท และ
เหรียญ 10 บาท รัชกาลที่ 9 มาร่วมท�ำบุญ เพื่อน�ำไปติดที่โบสถ์เหรียญ
บาท วัดบ้านทุ่งเคล็ด ซึ่งขณะนี้ยังขาดเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 10
บาท อีกจ�ำนวนมาก
ที่มาของการสร้างโบสถ์เหรียญบาท เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสมุห์
อาทิตย์ อิสระปัญโญ) เห็นเด็กน�ำเหรียญบาทของรัชกาลที่ 9 มาทอยเล่น
ท่านจึงตักเตือนว่าเหรียญบาทมีรูปในหลวงเป็นของสูง ไม่ควรน�ำมาเล่น
เช่นนี้ ท่านจึงขอบิณฑบาตเหรียญนั้นมา และน�ำเหรียญที่ได้มาติดไว้ข้าง
ฝาโบสถ์ โดยอธิษฐานว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเหรียญยังคงติดกับฝาผนัง ทั้งที่ท่าน
ไม่ได้ใช้อะไรติดไว้ ท่านจะสร้างโบสถ์เหรียญบาทขึน้ เพือ่ ถวายแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 โบสถ์เหรียญบาทแห่งนี้ จึงสร้างจากค�ำอธิษฐานของอดีตท่าน
เจ้าอาวาส ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
ขณะนีม้ ผี บู้ ริจาคเหรียญบาท และเหรียญสิบบาทแล้ว เป็นเงิน 3,104
บาท ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ จะน�ำไปมอบให้วัดบ้านทุ่งเคล็ด ครั้งที่ 1
ต้นเดือนมิถุนายน นี้ และชมรมฯ ยังรับบริจาคเหรียญบาทและเหรียญสิบ
บาท และจะรวบรวมส่งให้วันในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงวันเกิด
ของชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
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แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ควรหาเวช ในการ
ถึงแก่กรรมของ ผศ. บุญเกื้อ ควรหาเวช ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดไทร
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 และ
ฌาปนกิจ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว รอบรู้ ในการถึงแก่
กรรมของ ผศ. วรวุฒิ รอบรู้ ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ ขุมแก้ว อ.ธัญญบุรี
จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 และ
ฌาปนกิจ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

ผู้บริจาคเงิน

1. รศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
2. ผศ. สมศรี  จุณณวัตต์

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน

6

		
คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด		
ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์			
		 พรั่งพร้อมญาติ สนิท ชิดซ้ายขวา		
ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี			
										

พรประเสริฐ เลอเลิศ เกิดแก่ท่าน
ทุกพลบกาล สราญจิต มิ่งมิตรดี
จิตหรรษา กายาสุข ทุกข์หน่ายหนี
ครองตนดี มีศักดิ์ศรี นิรันดร์...เทอญ

1. ผศ. ดร. ศีลา  จายนียโยธิน
3. รศ. ดร. สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ
5. ผศ. รังสี  เกษมสุข
7. คุณลักขณนาจ  มารควัฒน์
9. ผศ. อารยา นันทจิต  
11. เภสัชกรหญิงสุวณี  กาญจนลักษณ  
13. คุณวิษณุ  รุจิเกียรติก�ำจร
15. ผศ. ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์
17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี
19. รศ. สุมาลี  เหลืองสกุล
21. ผศ. จารุวรรณ  ไวยเจตน์
23. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์
25. คุณรัชนีบูลย์  ผิวสุพรรณ
27. คุณอภิรดี สุขีเกตุ
29. ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์
31. ผศ. กัลยาณี  กาญจนดุล
33. คุณสมใจนึก  วรรณพิณ
35. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
37. ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม
39. รศ. สุนทร  จันทร์ตรี

2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข
4. ผศ. เจริญศรี  หมวดสง
6. รศ. สายทิพย์  นุกูลกิจ
8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร
10. ผศ. บังอร  เสตนนท์
12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
14. ผศ. สุรีย์  แขวงโสภา
16. อ. เชาวนา  ชวลิตธ�ำรง
18. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์
20. ผศ. เพราพรรณ  ธรรมา
22. อ. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต
26. คุณรัตนา  พุกพูน
28. คุณเทียนทอง ชินะผา
30. อ. เมตต์  แย้มวงษ์  
32. ผศ. ปราโมทย์  ฉลูกัลป์
34. ผศ. ดร. วีระ  สุภากิจ
36. ผศ. อัมพร  เมฆานันท์
38. รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
40. ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.

ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว
42.
คุณสัณหกช  สัมมาชีพ
44.
อ. สุพัตรา  พรหมเรนทร์
46.
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
48.
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
50.
อ. เกื้อกูล ไสยสมบัติ
52.
ผศ. จินดา เภาพิจิตร
54.
อ. ดร. นิยดา  จิตต์จรัส
56.
อ. พัธนี  โชติกเสถียร
58.
อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  60.
รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   62.
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล  
64.
คุณพิมศรี  เปานิล
66.
อ. ดร. อรรณพ  โพธิสุข
68.
คุณวินันท์นุช  พิชญวรเศรษฐ์
70.
รศ. ดร. ภนารี  บุษราคัมตระกูล
72.

คุณวนิดา ธรรมเกษร
รศ. กมล เอกไทยเจริญ
ผศ. ภัทรา ไชยเวช
คุณสมพงษ์ สุขีเกตุ
คุณเกศินี  สุขบุญนิวาทย์
ผศ. อนงค์  สินธุประมา
ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน
คุณอาภา  มหาผล
อ. รัฐ  สาเรือง
รศ. ศรีภูมิ  อัครมาส
อ. สังวาลย์ คล้ายกระแส
อ. วัฒนา  ศรีสมบัติ
คุณสุธิดา  สุอังคะวาทิน
อ.สมเกียรติ  สายวงศ์
อ.อนัญญา  ไตรบ�ำรุงสุข
รศ. ดร. กุศล  อิศดุลย์

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

http://seniorclub.swu.ac.th
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วาทะธรรม : ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือน แสงไฟ..
ผู้ที่ท�ำบุญกุศลอยู่อย่างสม�่ำเสมอเพียงพอ แม้จะเหมือนไม่ได้รับผล
ของความดี และบางครั้งก็เหมือนท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำดีได้ชั่วเสียด้วยซ�้ำ เช่นนี้
ก็เหมือนจุดไฟในท่ามกลางแสงสว่างยามกลางวัน ย่อมไม่ได้ประโยชน์ จาก
แสงสว่างนั้น
แต่ถ้าตกค�่ำมีความมืดมาบดบังแสงสว่างนั้นย่อมปรากฏ ขจัดความ
มืดให้สิ้นไป สามารถแลเห็นอะไรๆ ได้ เห็นอันตรายที่อาจมีอยู่ได้ จึงย่อม
สามารถหลีกพ้นอันตรายเสียได้
ส่วนผู้ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตน เช่นไม่มีเทียนจุดอยู่ เมื่อถึงยามกลาง
คืนมีความมืดมิด ย่อมไม่อาจขจัดความมืดได้ ไม่อาจเห็นอันตรายได้ ไม่
อาจหลีกพ้นอันตรายได้
ผู้ท�ำความดีเหมือนผู้มีแสงสว่างอยู่กับตัว ไปถึงที่มืดคับขัน ย่อม
สามารถด�ำรงตนอยู่ได้ด้วยดีพอสมควรกับความดีที่ท�ำอยู่
ตรงกันข้ามกับผูไ้ ม่ได้ทำ� ความดีซงึ่ เหมือนกับผูไ้ ม่มแี สงสว่างอยูก่ บั ตัว
ขณะยังอยู่ในที่สว่าง อยู่ในความสว่างก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่เมื่อใด
ตกไปอยู่ในที่มืดคือที่คับขันย่อมไม่สามารถด�ำรงตนอยู่ได้อย่าง สวัสดี ภัย
อันตรายมาถึงก็ไม่รู้ไม่เห็น ไม่อาจหลีกพ้น คนท�ำดีไว้เสมอกับคนไม่ท�ำ
ดีแตกต่างกันเช่นนี้ประการหนึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
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บอกเล่าเก้าสิบ : กะปิ
กะปิ (Shrimp paste หรือ Shrimp sauce) เป็นเครื่องปรุงรสอย่าง
หนึ่งที่แพร่หลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค�ำว่า "กะปิ" ในภาษาไทยมาจากค�ำในภาษาพม่าว่า "ง่าปิ" แปลว่า
"ปลาหมัก"
ในประเทศไทย มีกะปิมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทาน กะปิ
แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ทั้งคุณภาพ วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต
ตามแต่ท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ท�ำจากกุ้งเคย ซึ่งมีมากในแถบชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน จึงท�ำให้มีการผลิตกะปิในหลาย ๆ แห่ง ในพื้นที่ชายฝั่ง
ติดกับทะเล
1. บ�ำรุงกระดูก แคลเซียมจะถูกปลดปล่อยจากกะปิถ้าผ่านความ
ร้อน เช่น ตอนปิ้งกะปิหรือท�ำข้าวคลุกกะปิด้วยข้าวสวยร้อน ๆ ถ้าเบื่อดื่ม
นมมากก็ขอให้ลองหากะปิมาทานบ้างเพราะให้แคลเซียมมากกว่านมวัว
หลายเท่านัก
2. ถูกกับเลือดจาง กะปิมวี ติ ามินบี 12 ซึง่ ต้องได้จากภายนอกเท่านัน้
ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ แต่มีในกะปิ วิตามินชนิดนี้ดีกับเลือดมาก หาก
ขาดจะท�ำให้ป่วยเลือดจางได้เช่นเดียวกับท่านที่กินมังสวิรัติ
3. ไม่ให้ร้างฟัน มีการศึกษาโดยคุณหมอฟันที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วา่ กะปิทผี่ า่ นความร้อนช่วยให้ฟนั ไม่ผุ ท�ำให้ชาวใต้ทรี่ บั ประทาน
กะปิและน�ำ้ บูดบู อ่ ย ไม่คอ่ ยพบปัญหาฟันผุฟนั สึกมากเหมือนพีน่ อ้ งภาคอืน่
ๆ
4. บ�ำรุงมันปลา มีน�้ำมันโอเมก้า 3 ชนิดเดียวกับที่อยู่ในปลาทะเล
น�้ำลึกมาก เพราะเป็นตัวแม่ที่แท้จริงที่สร้างน�้ำมันดีชนิดนี้ แถมมีมากและ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ดูดซึมได้ดดี ว้ ย ลองช่วยกินสลับกับปลาสดบ้างก็ดี ไม่ตอ้ งกลัวธาตุเค็ม หรือ
โซเดียม เกินจากกะปิ เพราะถ้าเทียบกันแล้วอาหารใกล้ตัวหลายอย่างมี
มากกว่า อย่างปลาเค็ม ไส้กรอก แหนมและขนมกรุบ กรอบใส่ผงชูรส
5. หาจุลินทรีย์ เป็นเชื้อดีที่หมักอยู่ในกะปิมีสารพัดจุลินทรีย์ที่ช่วย
เป็น "โปรไบโอติกส์" ในล�ำไส้ เสริมภูมิให้เชื้อผู้ร้ายไม่มาแผ้วพาน แต่ข้อ
ส�ำคัญคือต้องเลือกกะปิทสี่ ะอาดดีจริงไม่เช่นนัน้ จะกลายเป็นเพิม่ เชือ้ ร้ายให้
ท้องไส้เสียกันไปได้
6. มีป้องกันตามีแอนตี้ออกซิแดนท์ส�ำคัญคือ "แอสตาแซนทิน" กิน
แล้วช่วยคลายเครียดให้ตา ให้ไม่เหนื่อยล้าเมื่อยตา และล้างสนิมแก่ออก
จากตาได้ดี
7. พาวิตามินดี นอกจากแสงแดดแล้วกะปิเป็นแหล่งวิตามินดีที่แสน
ดีทนี่ อกจากช่วยกระดูกแล้ว ยังช่วยคลายเครียดให้อารมณ์ผอ่ งใสได้ เพราะ
คนที่ไร้วิตามินดีมาก ๆ นั้นจะมีอารมณ์ออกไปทางซึมเศร้าเฉาชีวิต
8. ไม่มเี ลือดหนืด ด้วยอานิสงส์จากน�ำ้ มันดีในกะปิอกี แล้วทีช่ ว่ ยหล่อ
ลื่นให้เลือดไหลปรูดปราดไม่ขาดช่วง ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามที่
ส�ำคัญอย่างหัวสมองและหัวใจ ออกฤทธิ์คล้ายๆ พี่ใหญ่แอสไพรินทีเดียว
9. ไม่จืดความคิด โอเมก้า 3 ช่วยหล่อลื่นให้สมองแล่นไวเหมือนกับ
ได้นำ�้ มันออโต้ลบู้ บ�ำรุงสมอง และน�ำ้ มันในกะปิเป็นของทีล่ ะลายผ่านไขมัน
ได้ดี จะช่วยบ�ำรุงส่วนประสาทที่มีชั้นไขมันเคลือบอยู่ได้มาก
10. พิชิตโรคใจ ทั้งปกป้องห้องหัวใจและป้องกันหัวสมองที่เป็นดั่ง
ดวงใจ ยกเว้นว่าอย่าทานเค็มจัดเกินไปเพราะในกะปิมีตัวช่วยส�ำคัญคือ
น�้ำมันที่ช่วยหลอดเลือดอยู่ ทั้งในสมองและหัวใจเป็นเสมือนชุมทาง
ข้อมูลจาก: โรงพยาบาลราชวิถี
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วันนี้ ... ปีที่แล้ว
ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม

เมื่อล่วงเข้าเขตวันใหม่ของวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ไม่
เท่าไร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงครอง
ราชย์มาได้ 15 ปี และประชวรด้วยพระโรคพระอันตะ (ล�ำไส้) อักเสบมา
ตั้งแต่ต้นปีก็เสด็จสวรรคต
พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชบริพาร หรือแม้แต่ราษฎรทั้ง
หลายพอจะเตรียมตัวเตรียมใจกับข่าวร้ายนีอ้ ยูบ่ า้ งแล้ว แต่ความสับสนทีม่ ี
อยู่ประมาณ 48 ชั่วโมงก่อนการเสด็จสู่สวรรคาลัย คือ พระราชเทวีซึ่งใกล้
http://seniorclub.swu.ac.th
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จะมีพระประสูติการนั้นจะประสูติเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดากัน
แน่ สมัยนั้นยังไม่มีการท�ำอัลตราซาวด์ จึงอยากจะรู้ล่วงหน้า รัชกาลที่ 6
ทรงคาดเดาว่าจะทรงได้พระราชโอรสถึงกับทรงพระราชนิพนธ์เพลงเห่
กล่อมพระบรรทมเตรียมไว้แล้ว
ความไม่แน่นอนอีกประการหนึ่ง คือ หากสวรรคตลง และพระ
วรราชเทวีประสูตพิ ระธิดา การสืบราชสมบัตจิ ะเป็นอย่างไรต่อไป ในเวลา
นั้นพระราชอนุชาร่วมพระครรภ์ทยอยสิ้นพระชนม์ไปเกือบหมดแล้ว เหลือ
แต่พระองค์สุดท้อง คือ สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชา พระชนมายุ 32 พรรษา ซึ่งทางการได้กราบบังคมทูล
เชิญเสด็จเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังและจุกช่องล้อมวงถวาย
อารักขาตามประเพณี
เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคต เจ้านาย เสนาบดีต่างประชุมปรึกษา
เป็นการด่วนและมีมติกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชาขึ้นครองราชย์ โดยถือตามกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2467
ประกอบกับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงแสดงมาตลอดว่าถ้ามี
พระราชโอรส ให้กรมหลวงสุโขทัยฯ เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ถ้า
ไม่มีพระราชโอรสก็ให้กรมหลวงสุโขทัยฯ ขึ้นครองราชย์ต่อไป
ครั้งแรกกรมหลวงสุโขทัยฯ ไม่ทรงยอมรับ รับสั่งว่าให้ถวายสมเด็จ
พระบรมราชปิตุลา (อา) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระราชอนุชาของรัชกาลที่ 5 หรือมิฉะนั้นก็ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ
ต่างพระบรมราชชนนี คือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่ง
มีพระชนมายุสงู กว่ามาก มีพระอ�ำนาจมาก และทรงพระปรีชาสามารถมาก
12
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เจ้านายทั้งสองพระองค์ไม่ทรงรับ กรมพระนครสวรรค์ฯ นั้นว่ากัน
ว่าทรงโอบกอดกรมหลวงสุโขทัยฯ ทรงพระด�ำเนินแยกจากเจ้านายอื่น
ไปอีกทางเพื่อทรงปลอบและถวายความมั่นใจให้ทรงรับราชสมบัติ ทูลว่า
ขอแต่อย่าได้ทรงระแวงใดๆ ก็แล้วกันว่าจะทรงเป็นขบถ และขอปฏิญาณว่า
จะจงรักภักดี ท�ำราชการสนองพระเดชพระคุณสุดความสามารถ กรมหลวง
สุโขทัยฯ ทรงยืนยันว่าไม่เคยนึกระแวงและจะไม่ระแวงเป็นอันขาด ว่าแล้ว
กรมพระนครสวรรค์ฯ ก็ลงกราบถวายบังคมแทบพระบาท สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา จึงทรงยอมรับราชสมบัติเป็น รัชกาลที่ 7 ใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน คือวันนี้เมื่อ 87 ปีก่อน โดยมีกรมพระนครสวรรค์ฯ
ทรงเป็นพระก�ำลังส�ำคัญช่วยราชการด้วยความจงรักภักดีตลอดมา
ความจริงรัชกาลที่ 6 สวรรคตในเขตวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่เพราะ
พระอาการหนักคาบเกี่ยวมาตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 25 และถ้าว่าตามปฏิทิน
โหรไทย ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนั้นยังนับเป็นวันเก่า ประกอบกับวันที่ 26
พฤศจิกายน เป็นวันครองราชย์ของพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่ ทางการ
จึงประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันพระมหาธีรราชเจ้าหรือวัน
ธีรมหาราชานุสรณ์เพื่อร�ำลึกถึงรัชกาลที่ 6
ข้อทีก่ รมพระนครสวรรค์ฯ กราบทูลว่าขออย่าได้ทรงระแวงใดๆ เป็น
เรื่องมีนัยส�ำคัญอยู่ เพราะตอนปลายรัชกาลที่ 6 มีข่าวลือข่าวยุแยงมากว่า
เจ้านายพระองค์โน้นพระองค์นี้จะเป็นขบถ ครั้งต้นรัชกาลที่ 6  ก็เคยเกิด
ขบถ ร.ศ. 131 หรือ พ.ศ. 2454 ถึงขั้นนายทหารหนุ่มๆ วางแผนจะยึด
อ�ำนาจ บ้างก็วา่ จะสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
เป็นประมุข
บ้างก็ว่าเตรียมการจะเชิญกรมหลวงพิษณุโลกฯ หรือกรมหลวงราช
http://seniorclub.swu.ac.th
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บุรีฯ  ขึ้นเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีกันแล้ว ต่อมาก็ลืออีกว่าทหารจะ
หนุนกรมหลวงชุมพรฯ ส่วนพลเรือนจะหนุนกรมพระนครสวรรค์ฯ เล่นเอา
เจ้านายมองพระพักตร์กันไม่สนิท
การระวังเป็นเรื่องดี ไม่ประมาท แต่การหวาดระแวงท�ำให้ขุ่นข้อง
หมองใจ สมัยอยุธยา เจ้าพระยากลาโหมยึดอ�ำนาจจับสมเด็จพระเชษฐา
ธิราชปลงพระชนม์ก็เพราะสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงระแวงและริษยา
เจ้าพระยากลาโหมว่ามีคนรักมาก

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
อันชาติใดไร้ศานติสงบสุข
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจ�ำนงศิลปาสง่างาม

14

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลสะอาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
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อันชาติใดไร้ช่างช�ำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมประโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จ�ำเริญตา
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ศิลปกรรมน�ำใจให้สร่างโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
จ�ำเริญตาพาใจให้สบาย
อีกร่างกายก็จะพลอยให้สุขส�ำราญ
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
เพราะขาดเครื่องระงับดับร�ำคาญ โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
เพราะการช่างนี้ส�ำคัญอันวิเศษ ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไป
ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
ใครดูถูกผู้ช�ำนาญในการช่าง ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง
เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง
จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา
แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน จึงมีช่างช�ำนาญวิเลขา
ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา
อีกช่างสถาปนาถูกท�ำนอง
ทั้งช่างรูปพรรณช�ำนาญกิจ ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผอง
อีกช่างถมลายลักษณ์จ�ำลอง
อีกช�่ำชองเชิงรัตนประกร
ควรไทยเราช่วยบ�ำรุงวิชาช่าง เครื่องส�ำอางแบบไทยสโมสร
ช่วยบ�ำรุงช่วยไทยให้ถาวร
อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย
อันผองชาติไพรัชน่าจัดสรร เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย
เราต้องซื้อหลากหลากเขามากมาย ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง
แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย เอออ�ำนวยช่วยไทยให้ท�ำของ
ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกท�ำนอง
และท�ำของงามๆขึ้นตามกาล
เราช่วยช่างเหมือนช่วยบ้านเมือง ได้ประเทืองประเทศไทยให้ไพศาล
สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร
พอไม่อายเพื่อนบ้านจึงจะดี”
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บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก
อย่าเห็นแก่ตัวมัวพะวง
อย่าต่างคนต่างแก่งกันแย่งดี
แม้เราริษยากันและกัน
ระวังการยุยงส่งร้าย
คณะใดศัตรูผู้ฉลาด
ก็ยุแยกให้แตกสามัคคี
พราหมณ์ผู้เดียวรับใช้ไปยุแหย่
จนเวลาศัตรูจู่ไปราญ
ฉนั้นไซร้ขอไทยจงร่วมรัก
เอาไว้เผื่อเผื่อมีไพรีรอญ
ไทยรวมก�ำลังตั้งมั่น
ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง  
ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ
ไทยอย่ามุ่งร้ายท�ำลายไทย
ให้นานาภาษาเขานิยม
ช่วยกันบ�ำรุงความรุ่งเรือง
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง
ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า

16

ลุ่มหลงริษยาไม่ควรที่   
อย่าให้ช่องไพรีที่มุ่งร้าย  
ไม่ช้าพลันจะพากันฉิบหาย
นั่นแหละคือเครื่องท�ำลายสามัคคี
หมายมาดท�ำลายให้เร็วรี่
เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบราณ
สาระแนยุญาติให้แตกฉาน
มัวเกี่ยงกันเสียการเสียนคร
จงร่วมสมัครสโมสร  
จะได้สู้ดัสกรด้วยเต็มแรง  
จะสามารถป้องกันขันแข็ง  
มายุทธแย้งก็จะปะลาศไป  
ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่  
จงพร้อมใจพร้อมก�ำลังระวังเมือง
ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง  
ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
บ�ำรุงทั้งชาติศาสนา  
วัฒนาเถิดไทย  ไชโย
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สมองของ สว
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตันให้
เหตุผลว่าสมองของผู้สูงอายุเป็นพลาสติกมากกว่าที่คิดกันทั่วไป ในวัยนี้
การท�ำงานร่วมกันของสมองซีกขวาและซีกซ้ายจะมีความกลมกลืนกัน ซึ่ง
ขยายความเป็นไปได้ที่สร้างสรรค์ของเรา นั่นคือเหตุผลที่ในหมู่คนที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี คุณจะพบบุคคลมากมายที่เพิ่งเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ของ
พวกเขา
แน่นอนว่าสมองไม่ได้เร็วเหมือนในวัยเยาว์อกี ต่อไป อย่างไรก็ตาม มัน
ชนะในความยืดหยุ่น นั่นคือเหตุผลที่เมื่ออายุมากขึ้น เรามักจะตัดสินใจได้
ถูกต้องและเปิดรับอารมณ์เชิงลบน้อยลง จุดสูงสุดของกิจกรรมทางปัญญา
ของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 70 ปี เมื่อสมองเริ่มท�ำงานอย่างเต็ม
ก�ำลัง
เมื่อเวลาผ่านไป ปริมาณของไมอีลินในสมองจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาร
ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทอย่าง
รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ความสามารถทางปัญญาจึงเพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ย
และจุดสูงสุดของการผลิตสารนี้อยู่ที่อายุ 60-80 ปี ที่น่าสนใจอีก
อย่างคือหลังจาก 60 ปีบุคคลสามารถใช้ 2 ซีกในเวลาเดียวกัน นี้ช่วยให้
คุณแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
ศาสตราจารย์ Monchi Uri จากมหาวิทยาลัยมอนทรีออล เชื่อว่า
สมองของผูส้ งู อายุเลือกเส้นทางทีใ่ ช้พลังงานน้อยทีส่ ดุ โดยตัดสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น
ออกไป เหลือเพียงทางเลือกทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการแก้ปญ
ั หา การศึกษาได้
ด�ำเนินการโดยกลุม่ อายุตา่ งๆ เข้ามามีสว่ นร่วม คนหนุม่ สาวรูส้ กึ สับสนมาก
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมื่อผ่านการทดสอบ ในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีตัดสินใจถูกต้อง
ทีนี้มาดูคุณสมบัติของสมองตอนอายุ 60-80 กัน พวกเขาเป็นสีดอก
กุหลาบจริงๆ
คุณสมบัติของสมองของผู้สูงอายุ
1. เซลล์ประสาทของสมองไม่ตายอย่างทีท่ กุ คนรอบตัวพูด การเชือ่ ม
ต่อระหว่างพวกเขาจะหายไปหากบุคคลไม่มีส่วนร่วมในงานทางจิต
2. ขาดสติและหลงลืมเกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลมากเกินไป ดังนั้นคุณ
ไม่จ�ำเป็นต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จ�ำเป็นทั้งชีวิต
3. เริ่มต้นเมื่ออายุ 60 ปี คนในการตัดสินใจ ไม่ได้ใช้ซีกโลกเดียวใน
เวลาเดียวกัน เหมือนคนหนุ่มสาว แต่ใช้ทั้งสองอย่าง
4. สรุป: หากบุคคลมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดี เคลือ่ นไหว มีกจิ กรรมทาง
กายที่เป็นไปได้และมีกิจกรรมทางจิตที่สมบูรณ์ ความสามารถทางปัญญา
ไม่ลดลงตามอายุ แต่จะเติบโตเท่านั้นถึงจุดสูงสุดเมื่ออายุ 80-90 ปี
ดังนั้นอย่ากลัวความชรา พยายามพัฒนาสติปัญญา เรียนรู้งานฝีมือ
ใหม่ๆ ท�ำดนตรี เรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรี วาดภาพ! เต้นร�ำ! สนใจใน
ชีวิต พบปะและสื่อสารกับเพื่อนๆ วางแผนส�ำหรับอนาคต ท่องเที่ยวให้ดี
ที่สุด อย่าลืมไปร้านค้า ร้านกาแฟ คอนเสิร์ต อย่าขังตัวเองไว้คนเดียว มันเป็นอันตรายต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ อยูก่ บั ความคิด: ทุกสิง่ ทีด่ ยี งั อยูข่ า้ ง
หน้าฉัน!
ข้อมูล!การศึกษาขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาพบว่า:
อายุที่มีประสิทธิผลสูงสุดของบุคคลคือ 60 ถึง 70 ปี
ระยะที่ 2 ของมนุษย์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือ อายุระหว่าง
70 ถึง 80 ปี
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ระยะที่ 3 ที่มีประสิทธิผลสูงสุด - อายุ 50 และ 60 ปี
ก่อนหน้านั้น บุคคลนั้นยังไม่ถึงจุดสูงสุด
อายุเฉลี่ยของผู้ได้รับรางวัลโนเบลคือ 62 ปี
อายุเฉลี่ยของประธาน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ 63 ปี
อายุเฉลี่ยของศิษยาภิบาลในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งใน
สหรัฐอเมริกาคือ 71 ปี
อายุเฉลี่ยของพ่อคือ 76 ปี
นี่เป็นการยืนยันว่าปีที่ดีที่สุดและได้ผลดีที่สุดของบุคคลนั้นอยู่
ระหว่าง 60 ถึง 80 ปี
การศึกษานี้เผยแพร่โดยทีมแพทย์และนักจิตวิทยาในวารสารการ
แพทย์นิวอิงแลนด์
พวกเขาพบว่าเมื่ออายุ 60 ปี คุณมีศักยภาพสูงสุดด้านอารมณ์
และจิตใจ และจะด�ำเนินต่อไปจนถึงอายุ 80 ปี
ดังนั้น หากคุณอายุ 60, 70 หรือ 80 ปี แสดงว่าคุณอยู่ในระดับ
ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
ที่มา: วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์
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มวลกล้ามเนื้อ
ท�ำไมเราอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงกลับน้อยลง
สาเหตุเกิดมาจากภาวะมวลกล้ามเนือ้ ทีล่ ดลงตามอายุทมี่ ากขึน้ นัน่ เอง
มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้ว ไม่ใช่โรคภัยอะไร แต่ถ้า
ปล่อยปละละเลย ก็อาจน�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้เช่นกัน
หากร่างกายเรามีกล้ามเนือ้ สะสมอยูเ่ ยอะ ก็จะท�ำให้รา่ งกายของเรา
แข็งแรง
โดยทั่วไปคนเราจะมีมวลกล้ามเนื้อสูงที่สุด ที่ช่วงอายุ 30-40 ปี
หลังจากอายุ 40 ปี มวลกล้ามเนือ้ ก็จะเริม่ สลายไปร้อยละ 1-2 ต่อปี
เมื่อหลังอายุ 50-60 ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะลดลงด้วย
ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี และ ลดลงเร็วขึ้น ตามอายุที่เพิ่มขึ้น
บางราย แม้น�้ำหนักตัวมาก ก็อาจมีแต่ ไขมันมาก แต่กล้ามเนื้อน้อย
เนื้อจะเหลวๆ ไม่เฟิร์ม นานวันเข้าจะมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียง่าย
กล้ามเนือ้ อ่อนแรง จนเริม่ มีผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันหลังอายุ 65 ปี
ดังนั้น การรู้เท่าทันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ในผู้สูงวัย จึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญอย่างยิ่ง
หากเราต้องการสร้าง กล้ามเนื้อให้แข็งแรง สารอาหารที่เป็นกุญแจ
ส�ำคัญก็คือ โปรตีน
ที่มีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใน
ร่างกาย นอกจากนัน้ โปรตีน ยังเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน ฮอร์โมน
และเอนไซม์ต่างๆ
หากเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวัน จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพ
โดยรวมได้ เช่น ภูมิคุ้มกันลด ป่วยง่าย แผลหายช้าลง ผิวพรรณแห้งคัน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เคลื่อนไหวล�ำบากไม่เหมือนที่เคย
อาการของผู้สูงอายุที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อย ได้แก่
- ลุกนั่งล�ำบาก
- ทรงตัวไม่ดี
- หกล้มบ่อยๆ
- เพิ่มความเสี่ยงของภาวะกระดูกหัก ภาวะกระดูกเปราะบาง
- เหนื่อยง่าย
การป้องกัน และรักษาภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ต้องประกอบด้วย 3
สิ่งต่อไปนี้ควบคู่กัน
1. เน้นการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละ
วัน โดยแพทย์แนะน�ำว่า ผู้สูงอายุควรทานอาหารที่มีโปรตีน ที่มีไขมันต�่ำ 
อาหารที่มีโปรตีน และ ไขมันต�่ำที่แนะน�ำ ได้แก่ ไข่ไก่ เนื้อปลา และถั่ว
ชนิดต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง หรือ ถั่วลิสง
ปริมาณโปรตีนที่ได้รับในอาหาร
ไข่ไก่ 1 ฟอง จะให้โปรตีนประมาณ 7 กรัม
ในเนื้อ 1 ขีด (100 กรัม)
- เนื้อไก่ จะให้โปรตีนประมาณ 23 กรัม
- เนื้อวัว จะให้โปรตีนประมาณ 22 กรัม
- เนื้อปลา จะให้โปรตีนประมาณ 13 กรัม
- ถั่วลิสง 100 กรัม จะให้โปรตีนประมาณ 26 กรัม
- ถั่วเหลือง 100 กรัม จะให้โปรตีนประมาณ 36 กรัม
2. ห้ามงดแป้ง หรือ คาร์โบไฮเดรต แต่ต้องกิน ในปริมาณที่ไม่มาก
เนือ่ งจากแป้งและคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานและเป็นแหล่งสารอาหารหลัก
http://seniorclub.swu.ac.th
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ส�ำหรับร่างกาย
ร่างกายจะสร้างกล้ามเนือ้ ได้ จะต้องได้รบั พลังงานอย่างเพียงพอ แต่
ควรเลี่ยงการรับประทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก
ผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อย จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงกว่า ควร
แบ่งเป็นมื้อย่อย 5-6 มื้อในปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้น อาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปริมาณไม่เกิน 2 ทัพพีต่อมื้อ
3. การออกก�ำลังกายแบบแรงต้าน (Resistance exercise) จะช่วย
เสริมสร้างการท�ำงานของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งประโยชน์ของการออกก�ำลังกาย
แบบมีแรงต้าน คือ “เป็นการส่งแรงกระจายไปสู่กล้ามเนื้อ และกระดูก
เพื่อกระตุ้นการท�ำงานของเซลล์ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างมวลกระดูก
และมวลกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงขึ้น กระตุ้นการสร้างแคลเซียมสะสม
ในกระดูก”
โดยที่ท่าออกก�ำลังกายที่เราแนะน�ำนั้น เป็นท่าที่ผู้สูงอายุสามารถ
ท�ำได้ ลดการบาดเจ็บจากการออกก�ำลังกายได้ ท่านสามารถท�ำเองได้งา่ ยๆ
ทีบ่ า้ น และสามารถปรับเพิม่ /ลดจ�ำนวนครัง้ ในการท�ำได้ตามความเหมาะ
สม
ข้อควรระวังเรื่องการออกก�ำลังกายด้วยแรงต้าน
1. ภาวะความดันเลือดสูง ไม่ควรออกแรงต้านทีม่ ากเกินไป จะท�ำให้
ความดันเลือดที่สูงอยู่แล้วเพิ่มขึ้น
2. ผูท้ เี่ ป็นโรคหัวใจ ควรอยูใ่ นการดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญในระยะแรกๆ
ของการออกก�ำลัง
3. การกลั้นใจจนเป็นลม (Valsava maneuver) เมื่อออกแรงหนัก
22
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คนเรามักหายใจเข้าลึก กลั้นหายใจ แล้วเบ่งเพื่อออกแรง การท�ำเช่นนี้
จะท�ำให้ความดันในช่องอกเพิ่มขึ้นมาก หลอดเลือดด�ำที่น�ำเลือดไหลกลับ
เข้าหัวใจถูกบีบด้วยแรงดันในช่องอกที่เพิ่มขึ้น เลือดเข้าหัวใจและไปเลี้ยง
สมองลดลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เป็นลมได้ ขณะออกก�ำลังแบบ มีแรงต้าน
ให้หายใจปกติ อย่ากลั้นหายใจ
4. ภาวะกระดูกบาง ควรออกแรงด้วยความระมัดระวัง และไม่ใช้
แรงต้านที่มากเกินไป
ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
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นอนดึก
บ้านไหนมีคน นอนดึก จ�ำเป็นต้องอ่านบทความนี้นะครับ
การนอนดึกเป็นการตัง้ ใจท�ำร้ายตนเอง อย่างร้ายแรงทีส่ ดุ (ถึงกับ
ท�ำให้เป็นมะเร็งได้ )
เพราะอะไร? เพราะการนอนดึกๆ ท�ำให้ "อวัยวะส�ำคัญๆ" ของ
ร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ หลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมไธรอยด์ และ
ภูมิคุ้มกันร่างกายเสียหาย จึงเป็นเรื่องที่ต้องไม่ประมาท
มาฟังหมอด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย อธิบายให้เข้าใจกัน
นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อ�ำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
นานาชาติ เล่าให้ฟังถึงผลเสียของการนอนดึก ใครที่นอนเกิน 5 ทุ่มครื่ง
จะมีผลท�ำให้ 5 อวัยวะหลักเสื่อมโทรมเร็วขึ้น ทั้ง
1. สมอง
2. หัวใจ
3. หลอดเลือด
4. ต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมไธรอยด์ และ
5. ภูมิคุ้มกันร่างกาย
แต่ถ้าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มาเป็นคนนอนเร็วขึ้น ตั้งแต่ 4 ทุ่มไม่เกิน
5 ทุ่มครึ่ง ซึ่งเป็นนาทีทองของการนอน ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นถึง 10
ประการ ดังนี้
1. สมองสร้างเคมีสุข อย่างที่รู้ว่า สมองเป็นหัวเรือใหญ่ในการแจก
งานให้อวัยวะต่างๆ แม้แต่เวลานอน…ก็ยังมอบรางวัลให้ร่างกาย ทั้ง เคมี
นิทรา (เมลาโทนิน), เคมีสุข (ซีโรโทนิน) และฮอร์โมนเพศ แถมยังมีเคมี
บ�ำรุงร่างกายออกมา ช่วยควบคุมระบบในตัวเราให้ท�ำงานราบรื่น ตื่นขึ้น
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มาอย่างสดชื่น สร้างเกราะป้องกันอาการป่วยเจ็บได้ด้วย
2. สร้างเคมีหนุ่มสาว ปกติแล้ว เคมีหนุ่มสาวที่เรียกว่า "โกรท
ฮอร์โมน" จะค่อย ๆ ลดลงตามวัย รวมทัง้ การนอนดึกก็ทำ� ให้โกรทฮอร์โมน
น้อยลงไปด้วย แต่ถา้ เราเข้านอนเร็ว สักราว 4 ทุม่ ไม่เกิน 5 ทุม่ ครึง่ สมอง
จะช่วยผลิตโกรทฮอร์โมนธรรมชาติให้ สรุปว่ายิง่ เราหลับไว หลับสนิท เรา
ก็ยงิ่ ดูออ่ นเยาว์ เพราะโกรทฮอร์โมน จะหลัง่ ในช่วงเวลา 00.00-01.30 น.
รวมเวลา 1 ชม.ครึ่งเท่านั้น ซึ่งจะช่วยซ่อมเสริมภูมิต้านทานโรค ให้มีพลัง
ร่างกายที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
3. ความจ�ำดีขนึ้ การศึกษาจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (APA) ระบุ
ว่า คนที่นอนหลับได้ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม ปรากฏผลงานวิจัยติดตาม
พบว่า มีผลต่อความจ�ำ ความมีสมาธิ อย่างมีนยั ส�ำคัญ และลดอุบตั เิ หตุลง
ได้มากขึน้ นัน่ ก็เพราะเวลาเรานอน สมองจะมีกลไกช่วยจัดระเบียบ คล้าย
กับการแยกอีเมลขยะออกไป แต่ถา้ เราอดนอน เราจะรูส้ กึ มึน ลืมง่าย หรือ
ไม่ก็ลิ้นพันกัน คิดอย่างพูดอย่าง หรือ อาจเผลอเรอได้ง่ายๆ ดังนั้น ต้อง
นอนให้เต็มอิ่ม จะได้เป็นการชาร์จแบตให้สมอง พร้อมรับความจ�ำใหม่ ๆ
ได้ดี
4. คุมความดันโลหิตได้ การนอนหลับเร็วจะช่วยให้ระบบประสาท
อัตโนมัติทั้งหลาย และกลไกทางชีววิทยา ที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋ว
ที่ท�ำงานซับซ้อน ช่วยควบคุมหัวใจ และความดันโลหิตให้สงบลง ไม่แกว่ง
ขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนตื่นนอน
5. ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ คนก็เหมือนเครื่องยนต์ ท�ำงาน
มาหนัก ก็ต้องหยุดพักบ้างจริงไหม ซึ่งการนอนก็เหมือนเข้าอู่ซ่อมรถ ช่วย
ซ่อมแซมร่างกายทีส่ กึ หรอ ช่วยให้สมองได้พกั ผ่อน กล้ามเนือ้ คลายตัว หัวใจ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สงบขึน้ ความดันลดลง โดยเฉพาะถ้าหลับลึกได้ในข่วง 00.00 - 01.30 น.
ในแต่ ล ะคื น สุ ข ภาพย่ อ มแข็ ง แรง เสมื อ นย้ อ นไปในช่ ว งที่ อ ยู ่ ใ นวั ย
เบญจเพศได้
6. ลดความเสี่ยงโรคอ้วน ถ้าเรานอนเร็ว จะท�ำให้เราไม่หิวกลางดึก
อันเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้อ้วน นอกจากนั้น ยังมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมี
ดับหิวขึ้นมา ท�ำให้การนอนเร็วช่วยคุมน�้ำหนักตัวได้ดีกว่า อีกทั้งยังกระตุ้น
เตาเผาในร่างกาย ให้ทำ� งานได้ดี ช่วยให้ไม่อว้ นง่าย ไม่สร้างเคมีเก็บไขมัน
มากด้วย
7. มีความสุขง่ายขึน้ ยิง่ อดนอนมาก สมองของเราก็ยงิ่ อึมครึม ท�ำให้
ขาดสมาธิ ความจ�ำก็ไม่ดี อะไรมากระทบนิดกระทบหน่อย ก็หงุดหงิด
อารมณ์เสียแล้ว แล้วจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะ แต่ถ้าเราลองนอนให้เร็ว
ขึ้น เราจะได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ร่างกายและสมองได้พักผ่อน ความจ�ำดี มี
สมาธิ มองอะไรก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นจริงๆ นะ
8. ได้ล้างพิษ เวลาที่เรานอน จะเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะอย่าง ตับ ไต
ล�ำไส้ ซึง่ เป็นอวัยวะทีช่ ว่ ยล้างพิษท�ำงานได้ดขี นึ้ ลองสังเกตดูสิ ถ้าใครชอบ
อดนอน หรือ นอนดึก นอกจากหน้าตาดูหม่นหมองแล้ว ยังมีปัญหาท้อง
ผูกด้วย นั่นเพราะส่วนหนึ่งของพิษมาจากการนอนดึก เพราะฉะนั้น สาว
ๆ ที่ชอบปวดรอบเดือนบ่อย ๆ ให้แก้ไขด้วยการนอนให้เร็วขึ้น จะช่วยคุม
เคมีปวดได้มากขึ้น
9. ไม่เสี่ยงโรคก�ำเริบ เครื่องยนต์ที่ท�ำงานเกินเวลา ก็เสียได้ นับ
ประสาอะไรกับมนุษย์ทไี่ ม่ยอมพักผ่อน ไม่ยอมหลับยอมนอน ความเหนือ่ ย
ล้าอ่อนเพลีย ก็อาจท�ำให้โรคที่พกอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ พากันแผลงฤทธิ์
ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันสูง เบาหวาน
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ภูมิแพ้ โรคเครียด โรคซึมเศร้า และโรคมะเร็ง เป็นต้น
10. ช่วยป้องกันการแก่ให้ช้าลง ไม่อยากแก่ รีบชวนกันนอนตั้งแต่
4 ทุ่ม หรือ สูงสุด ไม่เกิน 5 ทุ่มครึ่ง เพราะ การนอนไม่ดึกมาก จะช่วย
เสริมสร้างความเป็นหนุ่มสาว และช่วยให้หลับสนิทได้ง่ายขึ้น ไม่ท�ำร้าย
ร่างกายให้แก่ก่อนวัยอันควร เพราะจะช่วยป้องกันความเสื่อมชราให้ช้าลง
ได้ด้วย
อยากมีสขุ ภาพทีด่ ใี นระยะยาวอย่างยัง่ ยืนต้องเปลีย่ นทีพ่ ฤติกรรม ฝึก
ให้เป็น "นิสัย"
ทานอาหารที่เป็นประโยชน์
ออกก�ำลังกาย
และพักผ่อนให้เพียงพอ
จะท�ำให้เรามีภมู ติ า้ นทานทีด่ ี หลายๆ คนบอกรูแ้ ต่บางครัง้ ก็ยงั ท�ำไม่
ได้ มาลองจัดระเบียบชีวติ กัน (บอกตัวเองด้วย ^^) เพราะไม่มใี ครสามารถ
ให้ "สุขภาพ" ที่ดีกับเราได้ ยกเว้นเราต้องท�ำให้ตัวเอง และร่างกายคือ
บ้านทีเ่ ราต้องรักษา เพือ่ ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างเป็นสุข การป้องกันดีกว่าการ
ซ่อมแซม เราคงไม่อยากเอาเงินที่หามาได้ไปแลกกับความเจ็บป่วยและค่า
รักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกวัน
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หลวงจีนกับคนตัดฟืน
นานมาแล้วมีหลวงจีนท่านหนึ่ง อาศัยอยู่ในวัดบนภูเขา มาวันหนึ่งมี
ชายพเนจรหลงทางผ่านมา และขออาศัยอยู่ในวัด ด้วยความซาบซึ้ง ชาย
ผู้นั้นได้ขออาศัยช่วยงานวัด โดยขอท�ำหน้าที่ตัดฟืน เนื่องด้วยร่างกายของ
เขาที่ยังคงแข็งแรงเพราะอยู่ในวัยหนุ่ม
ชายตัดฟืนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตัดฟืนอย่างขยันขันแข็ง วันแรก
เขาสามารถตัดฟืนได้ถึง 250 ท่อนและมั่นใจว่าในวันรุ่งขึ้นจะสามารถตัด
ฟืนได้มากขึน้ กว่าเดิมด้วย วันรุง่ ขึน้ เขาลุกขึน้ มาท�ำงานแต่เข้าอย่างขยันขัน
แข็งเช่นเคย แต่กลับตัดฟืนได้น้อยกว่าเดิม เขาตัดฟืนได้เพียง 150 ท่อน
เท่านัน้ เขาคิดว่าสาเหตุทตี่ ดั ฟืนได้นอ้ ยอาจเป็นเพราะความอ่อนล้าจากเมือ่
วานนั่นเอง แต่แล้วในวันถัดมาเขากลับตัดฟืนได้น้อยกว่าวันที่สอง และวัน
ถัดๆ มา ก็ยิ่งตัดฟืนได้น้อยลงเรื่อยๆ ทั้งที่เขายังคงขยันขันแข็งเหมือนเดิม
ท�ำงานหนักเหมือนเดิม
จนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดฟืนได้เพียง 50 ท่อนเท่านั้น เขาเริ่มอ่อนล้า
และขอเปลี่ยนไปท�ำหน้าที่อย่างอื่นแทน วันหนึ่งหลวงจีนจึงเดินเข้าไปดูที่
ลานตัดฟืน เมื่อดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงถามชายตัดฟืนว่า
“โยมเอ๋ย เจ้าไม่ได้ลับขวานของเจ้ามานานเท่าใดแล้ว?”
ชายหนุ่มได้แต่นิ่งอึ้ง และคิดถึงสิ่งที่หลวงจีนถามอย่างตระหนักได้
ว่า “จริงสิ ที่เราตัดฟืนได้น้อยลงทุกทีๆ นั้น ไม่ใช่เพราะความอ่อนล้าเลย
แต่เพราะเราไม่ได้คดิ ว่าขวานทีใ่ ช้ตดั ฟืนนัน้ ยังคมกริบอยูเ่ หมือนเดิมหรือไม่
เหตุที่เราตัดไม้ได้น้อยคงเป็นเพราะเหตุนั้นนั่นเอง”
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คนเรามักคิดว่า หากเรามีความพยายามมากพอแล้ว สิง่ ที่ท�ำจะต้อง
ส�ำเร็จทุกครั้งไปแต่ความจริงนั้น ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว หากความพยายาม
นั้นขาดการพิจารณา ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มุ่งเพียงท�ำไป
โดยไม่ตดิ ตามผลความพยายามนัน้ ย่อมสูญเปล่า หากยังรัน้ ท�ำต่อไปก็มแี ต่
จะเสียเวลาแรงกายแรงใจไปเปล่าๆ เท่านั้นเอง

http://seniorclub.swu.ac.th

29

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2564

ชีวิตที่พึงพอใจนั้นสุขี
ค่าทวีกว่าส�ำเร็จเสร็จสมหมาย
สัมฤทธิผลวัดจากคนอีกมากมาย
สมใจกายวัดจากจิตคิดด้วยตน
PN ... ผู้แปล
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ข�ำ ข�ำ : ชายชราเตือนภัย
เมื่อคืนนี้ผมขับรถไปธุระมา มีวัยรุ่นกลุ่มนึง ขับตามหลังมา พอดี
โทรศัพท์ผม มีคนโทรเข้า แล้วผมหันไปหยิบขึน้ มา คุยไปขับไปและพวกวัย
รุ่นกลุ่มนั้นได้ขับรถตามผมประกบข้างแล้วมาตะโกนด่าผมว่า ควายๆๆๆๆ
ทั้งที่ไม่รู้จักกัน และ ผมไม่ได้ไปกวนตีนมันเลย ตอนนั้นผมก็จ้องพวกมัน
แบบไม่ละสายตา
ผมรีบด่ากลับไป พวกมึงดิควาย แล้วก็ด่ามันไปหลายค�ำ  พูดเสร็จ
ผมวูบไป ตื่นขึ้นมาอีกที อยู่โรงพยาบาล
ผมถามพยาบาลว่า จับพวกกลุ่มวัยรุ่นที่ตีผมได้ยัง?
กลุ่มวัยรุ่นที่ตะโกนด่าผม และยังท�ำร้ายร่างกายผมอีก
พยาบาล : คุณขับรถชนฝูงควายตรงทางโค้ง ค่ะ พวกวัยรุ่นตะโกน
บอกว่าข้างหน้ามี ควาย ยังไม่ฟังอีก เเล้วพวกเขาก็หามคุณมาโรงบาล
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