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อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8771-0982-1

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

  ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  อธิการบดี มศว  เผย

แผนพัฒนา มศว องครักษ์ อันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองซึ่งนิสิตต้องใช้

ชีวิตอยู่หอพัก และเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นเวลานานถึง 4 ปี 5 ปี 

หรือ 6 ปี จึงเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ครั้งที่ 1 จาก

ประชาคมชาว มศว องครักษ์ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เพือ่หาข้อสรปุในการแก้ปัญหาหลาย ๆ  เรือ่งและน�าไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของนิสิตให้มคีณุภาพดขีึน้ เป็นต้นว่าทีจ่อด

รถจักรยาน ลู่วิ่งการออกก�าลังกาย พื้นที่กิจกรรมภายนอกอาคาร สโมสร

และหอพักนิสิต รวมถึงห้องน�้า หอพัก และอาคารเรียนรวม เป็นต้น

  งานวิจัย มศว “ชุดตรวจเชื้อวัณโรค” คว้ารางวัลเหรียญทอง

จากเกาหลีในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012”  

เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold 

Prize) ครั้งนี้คือ ชุดตรวจ DNA-dipstick ส�าหรับตรวจเชื้อวัณโรคชนิด 

Mycobacterium tuberculosis โดยคณะวิจัยชุดนี้ร่วมกันสร้างขึ้น ได้แก่ 

รศ. ดร. โกสุม จันทร์ศิริ หัวหน้าคณะนักวิจัย รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒน

กลุ และ ดร. ธงชยั แก้วพนิจิ ซึง่เป็นศษิย์เก่า มศว ทัง้ในระดบัปรญิญาโท

และปริญญาเอก ร่วมด้วย นอกจากนี้ผลงานของคณะกรรมการชุดนี้ เรื่อง 

“ชุด DNA biosensor ส�าหรับตรวจวินิจฉัยโรค” ก็เคยได้รับรางวัลเหรียญ

เงินในระดับนานาชาติที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาแล้วด้วย ขณะนี้ 

ผลงานชดุเกาหล ีรางวลัเหรยีญทอง นบัเป็นผลงานของคณะแพทยศาสตร์ 

มศว โดยตรง ซ่ึงกระทรวงสาธารณสขุ ได้น�าไปทดลองใช้ทีก่องวณัโรค โดยทาง 
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คณะผู้วจิยัจะน�าทรพัย์สินทางปัญญาทีไ่ด้จากการวจิยัไปจดสทิธบิตัรและมี

แนวโน้มที่จะน�าไปผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศที่มี

ราคาสงู นบัว่างานวจิยัชิน้นีเ้ป็นเกยีรตภิมูแิห่งความภาคภูมิใจของพวกเรา

ชาว มศว ทุกคน ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอร่วมแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ 

  มศว รบัเป็นเจ้าภาพจัดประชมุวิชาการระดบัชาตเิพือ่พฒันาวจิยั

อย่างยัง่ยนื โดย มศว ร่วมมอืกบัสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 

ธนัวาคม 2555 ณ ห้องประชมุใหญ่ศนูย์ดนตรแีละการแสดงอโศกมนตร ีช้ัน 

4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

การประชมุครัง้นีเ้ป็นการบูรณาการองค์ความรูใ้นศาสตร์ทีมี่ความลุม่ลกึจาก

หลายสาขา เช่น มิติของความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น มีการน�าเสนอผลงาน

วิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย จ�านวน 182 ผลงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย 77 บทความ 

และการน�าเสนอภาคโป๊สเตอร์อีก 105 บทความ ทัง้นีน้บัเป็นการบรูณาการ

ศาสตร์แห่งความรู้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมต่อยอด 

งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างยั่งยืน

ก�าหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ. สมบูรณ์  พรรณาภพ 

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น. 

ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับ 

การอบรมการท�าหนังสือเสียงให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

เพราะยงัขาดหนงัสอืเสยีงทีเ่ป็นความต้องการของผูพ้กิารทางสายตาอกีเป็น

จ�านวนมาก โดยเฉพาะหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และหนังสือ

ด้านอื่น ๆ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น. 

สถานที่อบรม ห้อง 102 ชั้น 1 ส�านักหอสมุดกลาง มศว

  วนัทหารผ่านศกึ ตรงกบัวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี เนือ่งจาก

เป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้เป็น

หน่วยงานถาวร ท�าหน้าทีใ่ห้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศกึและครอบครวั

ทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวัน

ทหารผ่านศึกตลอดมา

 ดอกป๊อปปี้ ในทางสากลแล้วถือว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง 

ทหารผ่านศึกผูพ้ลเีลือดเน้ือและชวีติเพือ่ปกป้องมาตภุมูอินัเป็นทีร่กั ส�าหรบั

ประเทศไทยแล้วการจัดท�าดอกป๊อปปี้เพื่อจ�าหน่ายในวันทหารผ่านศึก

เกิดจากด�าริของ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์

ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกมา

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน เพื่อระดมหาทุนมาช่วยเหลือทหาร

และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ

 ในการนี ้ชมรมผูส้งูอายฯุ ได้ซือ้ดอกป๊อปป้ี จ�านวน 50 ดอก เป็นเงนิ 

500 บาท ขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้ร่วมกัน
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  ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรม ตามรอยเสด็จฯ น้อมร�าลึก

สมเด็จย่า ณ นิวาสสถานย่านเดิม ชุมชนวัดอนงคารามวรวิหาร อุทยาน

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีวดัพชิยญาติการาม

วรวหิาร ศาลเจ้ากวนอู เมือ่วันท่ี 19 กมุภาพนัธ์ มีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 36 คน 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. รัชนก โคโต รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง และ ผศ. 

วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ ที่ได้กรุณาเป็นผู้ติดต่อและประสานงานและเลือก

รายการอาหารเป็นที่ถูกใจของสมาชิกทุกคนที่ร้านยกยอมารีน่า

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเลื่อนก�าหนดการ ทัศนศึกษาดอยอินทนนท์ 

เป็นเดอืนพฤศจกิายน 2556 เพือ่ร่วมงานกฐนิพระราชทานของมหาวทิยาลยั

  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ฝากแสดงความชื่นชม บทความของ

ท่านอดีตอธิการบดี รศ. ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ เรื่อง “จนกว่าเราจะพบ

กันใหม่” ผู้อ่านหลายๆ ท่าน เล่าว่าอ่านหลายครั้งด้วยความประทับใจ

และซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านอาจารย์เขียนเรื่องอื่นๆ ทยอยส่งให้

สมาชิกได้อ่านอีก 

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา  

ที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ปี 2556 

  ขอเชญิสมาชกิชมรมผูสู้งอายฯุ ร่วมงานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ 

ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 30 

มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 

สิริกิติ์ เพื่อความสะดวกควรเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ขึ้นที่สถานีศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมศว 

คลนิคิ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกบัสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ
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ส�านักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิขอเชญิเข้ารว่มงานวนัไตโรค 2013 :  

World Kidney Day 2013 “การป้องกันไตวายเฉียบพลันและการชะลอ

ไตเสื่อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 7.30 - 12.00 น. 

ณ อาคารนวัตกรรม ดร. สาโรช บัวศรี ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ส�าหรับ

ผูล้งทะเบยีน 100 คนแรก) ตดิต่อสอบถามและลงทะเบยีนล่วงหน้าที ่มศว 

คลินิค หมายเลขโทรศัพท์ 02-204-1574

  ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะ

แพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบรกิารวิชาการเรือ่ง “สมนุไพรน่ารู”้ ใน

วันที่ 18 เมษายน  2556 ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 ส�านักหอสมุดกลาง 

ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30 น. และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้

สมนุไพรทางการแพทย์” และรายงานวจิยัเกีย่วกบัสมนุไพรทีน่่าสนใจ ขอเชญิ 

สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  คณะกรรมการชมรมฯ ขอขอบคุณ คุณสุรพงศ์ ดวงพัสตรา 

ที่ได้กรุณาน�าน�้าดื่มสมุนไพรมาให้ทดลองดื่ม ในวันประชุมชมรมฯ เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

  ศ. พิเศษ นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้ถงึแก่อนิจกรรม เจ้าภาพและมศว ร่วมกบัคณะ

แพทย์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 

2556 ณ ศาลาภานุรังษี (ศาลา 4) วัดเทพศิรินทราวาส เจ้าภาพบรรจุ

ศพไว้ 100 วัน และจะก�าหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป

  รศ. นิภา  แนวบุญเนียร ได้ถึงอนิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยโรคภูมิแพ้ ได้อุทิศร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ 

มศว บัดนี้ มศว ได้รับร่างกายมาด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว และทางญาติ
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ยงัไม่ได้จดัพธิกีรรมใด ๆ  จนกว่าคณะแพทยศาสตร์จะได้ส่งคนืร่างกายแล้ว 

จึงจะด�าเนินการทางพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป บุตรสาวของท่านอาจารย์

ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่าน ผศ. เลิศ ชูนาค และได้เล่าว่าคุณแม่ชอบอ่าน

จดหมายข่าวของชมรมฯ มาก และอยากให้ชมรมฯ ออกจดหมายข่าวเดอืน

ละ 2 ฉบับ ก่อนเสียชีวิตท่านได้บริจาคเงินให้ชมรม 2,000 บาท ชมรมฯ 

ขอขอบคุณและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. อ. นฤมล  เกตุปมา     1,000 บาท

 2. อ. พิศวง  มหาขันธ์     1,000 บาท

 3. ผศ. สุนทรี  ภวภูตานนท์ฯ   1,000 บาท

 4. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์   500 บาท

 5. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง     2,000 บาท

 6. ผศ. สิริรัตน์  เฉลิมงาม   1,000 บาท

 7. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน  วัฑฒนาธร  1,000 บาท

 8. ผศ. ระวีวรรณ  พันธ์พานิช   1,000 บาท

 9. ผศ. ศรี  ประจิมนอก     1,000 บาท

 10. ผศ. วัลลดา  สุขมาก    1,000 บาท

 11. ผศ. ทองห่อ  วิภาวิน    1,000 บาท

 12. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา   2,000 บาท

 13. รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ์   1,000 บาท

 14. ศ. ดร. เสริมศักดิ์ - รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์ 3,000   บาท 

 15. รศ. นิภา  แนวบุญเนียน   1,000  บาท  (รวม 2,000 บาท)

 16. ดร. วิเชียร  อ�าพนรักษ์   1,000 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนมีนาคม

  อัญเชิญเทพ  โปรยมาลา  คราวันเกิด น�าพรเลิศ  ประเสริฐสม  ฤดีหมาย
ประสาทสรรค์  ให้ท่าน  สุขใจกาย   ทุกข์มลาย  หายซึมโศก  ไร้โรคภัย

  สุขภาพ  กล้าแกร่ง  แรงแข็งขัน  ฉวีวรรณ  พรรณผ่อง  มองสดใส
ให้โชคดี  มากมีมิตร  เนืองนิจไป   อายุขัย  ยืนยาวนาน  สราญเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. รศ. สุเทพ  บรรลือสินธุ์  2. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์

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

5. รศ. ดร. ทวีรัสมิ์  ธนาคม  6. คุณรัตนา  ศรีรัตน์

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

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

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

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

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

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

19. คุณสงบ  จันทรสระคู  20. อ. สุพจน์  ชยยงค์

21. คุณอนงค์  พาลึก   22. รศ. ชวลีย์  ณ ถลาง

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

25. อ. สงุ่น  จีนนคร    26. คุณพินิจ  สีทอง

27. ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร  28. ผศ. สุวรรณ  มาลัย
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29. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ  30. รศ. ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่

31. ผศ. ลือชา  สุบรรณพงษ์  32. รศ. ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ์

33. ดร. ชุติมา  เจียมศิริ  34. คุณศิริพร  จันทนพันธ์

35. รศ. ทัศนีย์  ทองสว่าง  36. อ. กุลทิพย์  โรหิตรัตนะ

37. อ. เบ็ญจา  ส่งเจริญ  38. คุณหญิงส่องแสง  เมฆสวรรค์

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

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

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

45. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล  46. ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน

47. คุณธิราภรณ์  มณีย้อย  48. ดร. มารศรี  สุธานิธิ

49. ดร. วารุณี  อัศวโภคิน

บอกเล่าเก้าสิบ : จงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์ 1

 ขณะนั่งรอก่อนพระจะมาสวดพระอภิธรรม ใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้ง

หลาย ฟังเพลงอันไพเราะเพราะพริ้ง ที่ผู้คนมากหลายได้ฟังกันมานาน

แสนนานแล้ว ผู้ประพันธ์และผู้เล่นเพลงเหล่านี้ ได้บรรจงสอดใส่ความ

งามละเมียดละไมจากส่วนลึกของจิตใจลงไปด้วย ผู้คนที่ฟังกันมายาวนาน  

ต่างกส่็งกระแสจติแห่งความซาบซึง้ประทบัใจลงไปสถติอยูใ่นบทเพลงเช่น

กนั การฟังของเรา จึงเป็นการเอาจิตไปสัมผสัความดงีามทัง้หลายเหล่านัน้  

จนเกิดความภิรมย์ ปีติ ปราโมทย์ สุข และ ฯลฯ ชะรอยความดีงามดัง

 1  ภาคผนวกจาก “จนกว่าจะพบกันใหม่” โดย รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์  

ต่อจากฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556.
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กล่าว ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 6 (ซึ่งทรงได้เห็นความเป็นอารยะของชนชาว

ตะวนัตก) จงึทรงใช้ค�าว่า “เจ้าจงฟังดนตรเีถดิชืน่ใจ” ในบทพระราชนพินธ์  

เรื่อง เวนิสวาณิช

 บทเพลงทัง้สองทีช่วนท่านฟังในวนันี ้เป็นบทเพลงทีผ่มชอบเหลอืเกนิ 

และฟังติดหูมานานมากแล้ว เพลงแรกคือ ลาวค�าหอม เพลงที่สองคือ 

New World Symphony

 เพลงลาวค�าหอม ซึง่ประพนัธ์โดยพระยาประสานดรุยิศพัท์ บรรยาย

ถึงสิ่งสูงส่งอันมิอาจเอื้อมถึง ได้แต่หวนค�านึงอยู่เป็นนิจ ซึ่งตรงกับคติชีวิต

ของชาวพุทธ ที่สอนให้ไม่หยุด การพอกพูนหนทางสู่พระนิพพาน (พุทธ

ทาสภิกขุ) พระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเอื้อม ที่พวกเราชาวพุทธควรไขว่คว้า

และหวนค�านึงถึงอยู่เป็นนิจ ไม่ว่าชีวิตอยู่ในภพใดชาติใด

 เพลง New World Symphony ซึง่ประพนัธ์โดยนกัประพนัธ์ชาวเช็ก 

(Czech) ผู้มีชีวิตอยู่ในคริสตศตวรรษที่ 19 ชื่อว่า Dvorak (ดวอช้าก) 

โดยจะน�ามาฟังเฉพาะ movement ที ่2 ซึง่นยิมน�าไปแต่งเป็นเพลง Going 

Home ที่ท่านจะได้ฟังนักร้อง เสียงทอง โซปราโน ขับร้อง

 ผมฟังเพลง World Symphony (จากแผ่นเสยีงขนาดใหญ่) มาต้ังแต่

ยังเป็นหนุ่ม เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 ขณะเรียนหนังสืออยู่ในต่างแดน 

ผมซาบซึ้งและประทับใจในเพลงนี้มากจนลืมความเหงา และความคิดถึง

บ้านได้มากโข เมื่อไม่นานมานี้ เกิดเหตุการณ์ไนน์อิเลฟเวน (วันที่ 11 

เดือน 9) ตึกส�าคัญ 2 หลังในนิวยอร์กถูกถล่ม หลังจากนั้นได้เห็นวงออร์

เคสตรา เล่นเพลงนี ้ในงานร�าลกึถงึเหตกุารณ์ส�าคญัดงักล่าว ของอารยชน

ชาวนิวยอร์ก ปัจจุบันผมชอบเปิดคอมพิวเตอร์เข้าไปฟังเพลงใน Youtube 

พบเพลง Going Home ฟังชินหูมาก สืบค้นจนทราบว่าเป็นเพลงที่น�ามา
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จากบทเพลงดังกล่าวของ Dvorak จึงน�ามาฟังกันในวันนี้

 บทเพลงนี้เปรียบเทียบชีวิตคนที่ผ่านไป (หรือตึกที่ถล่มไป) เหมือน

การเดนิทางกลบับ้านหลังเสรจ็งาน ขณะพระอาทติย์ก�าลงัลาลบัเหลีย่มเมฆ  

เดินฝ่าความมืดมนของราตรีกาล ไปสู่รุ่งอรุณวันใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงทอง

ผ่องอ�าไพ ได้รับคติสอนใจว่า อย่าคร�่าครวญหวนไห้ความหลัง แต่จงสร้าง

ความหวังสดใสในวันหน้า นี่คือสิ่งดีงามประการหนึ่งของชาวตะวันตก ที่

เราควรเอาเยี่ยงอย่าง

 ครับ I’m going home ด้วย “หัวใจใฝ่เฝ้าเต็มเปี่ยมด้วยความหวัง”

 สามารถเข้าฟังเพลง Going Home ได้ที่ http://www.youtube.com/

watch?v=cUD76A18eS8 

เพลงลาวค�าหอม 

ประพันธ์โดยพระยาประสานดุริยศัพท์

 ยามเมื่อลมพัดหวน ลมก็อวลแต่กลิ่นมณฑาทอง 

ไม้เอยไม้สุดสูง อย่าสู้ปอง ไผเอยบ่ได้ต้อง แต่ยินนามดวงเอย 

 โอ้เจ้าดวง เจ้าดวงดอกโกมล กลิ่นหอมเพิ่งผุดพ้น พุ่มในสวนดุสิตา 

แข่งแขอยู่แต่นภา ฝูงภุมราสุดปัญญาเรียมเอย

 โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า

 โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า

 ทรงกลด สวยสดโสภา แสงทองส่องหล้า ขวัญตาเรียมเอย

 ทรงกลด สวยสดโสภา แสงทองส่องหล้า ขวัญตาเรียมเอย 

 สามารถเข้าฟังเพลง ลาวค�าหอม ได้ท่ี http://www.youtube.com/

watch?v=9juW2LZy4Ao
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ยิ้มมีเสน่ห์

อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า 2

 สวสัดคีรบั ... สมาชกิทีต่ดิตามอ่านจดหมายข่าว ชมรมผูส้งูอายุ มศว  

และท่านผูส้นใจทัว่ไปทีเ่คารพ และคดิถงึทกุท่าน พบกนัอกีครัง้หนึง่ในวนันี้ 

จะขอน�าเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง ... เกิดความคิดความรู้สึก 

“แว้บหนึ่ง” ในวันที่ผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ส�านักหอสมุดกลาง มศว จึงขอ

เล่าถ่ายทอดสู่กันฟังผ่านชื่อเรื่อง “ยิ้มมีเสน่ห์” มีอะไรบ้าง และน่าสนใจ

อย่างไร ตามผมมาทางนี้ครับ

ยิ้มมีเสน่ห์
 ๏ ยิ้มแล้วสวยสบายใจจงยิ้มเถิด  ยิ้มก่อเกิดความรักยิ้มหวานหวาน

ยิ้มผูกมิตรผูกไมตรีไปแสนนาน   หลายหลายท่านผ่านมาเหน็กช็ืน่ใจ

 ๏ ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเสน่หา  ใครพบพาก็ชื่นชมแทบหลงใหล

อยากพูดคุยสอบถามความเป็นไป   หากสงสัยขอปรึกษาสารพัน

 ๏ เราคนไทยคนน่ารักคือยิ้มง่าย  พบทั่วไปเป็นเสน่ห์ช่วยสร้างสรรค์

เสริมเมืองไทยให้น่าอยู่ชั่วนิรันดร์   จ�าให้มั่นนี่ “สยามเมืองยิ้ม” เอย

 เนื่องในโอกาสที่ผมเข้าไปอ่านหนังสือบ้าง เขียนหนังสือ เขียน

บทความบ้าง ค่อนข้างบ่อยจะเรียกว่าเป็นประจ�าเลยก็ได้ ทันทีที่มีเวลา

ว่างก็จะไปนั่งที่ส�านักหอสมุดกลาง มศว เพื่อรอเวลาสอน “เทนนิส” ใน

ช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเป็นเหตุผลหนึ่ง ... ส่วนเหตุผลที่สองคือ ชอบ

อ่านหนังสือ แม้จะไม่ได้สอนหนังสือในชั้นเรียนแล้ว ภายหลังเกษียณ

 2  ข้าราชการบ�านาญ  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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อายุราชการมาหลายปี แต่ก็สนใจศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะหลักสูตร 

“การพฒันาตนเอง” การแสวงหาความสุขของชวีติ วชิาความรูเ้ลก็ ๆ  น้อย ๆ  

เหล่านี้เรายังคงสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต ใช่ไหมครับ

 ผลจากการทีไ่ด้อ่าน ได้เขยีนบ่อย ๆ  ผมจงึมีบทความบ้างเลก็ ๆ  น้อย ๆ  

น�าไปลงพมิพ์ในจดหมายข่าวชมรมผูส้งูอาย ุมศว เนือ่งจากผมมคีวามสนใจ 

ทางด้านพระพุทธศาสนา จึงศึกษาค้นคว้า “ธรรมะ” ด้วยตนเอง 

อยู่เนือง ๆ พบหนังสือธรรมะดี ๆ ก็จะอ่านและจดบันทึกไว้ในสมุดบ้าง 

มีหนังสือที่น่าสนใจอยากจะขอยืมกลับไปอ่านที่บ้าน ผมเดินไปที่ช้ันสอง 

ส�านักหอสมุดกลาง มศว (ผมต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ส่วนราชการ

แห่งนีด้้วยนะครบั ทีต้่องกล่าวถงึ ถ้ามส่ิีงใดหรอืค�าพดูใดไม่เหมาะสม หรอื

ว่าไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) ได้พบและสอบถามเจ้าหน้าที่ว่า 

“ผมเป็นข้าราชการบ�านาญจะขอยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ไหม” ได้รับค�า

แนะน�าเป็นอย่างดว่ีา “ได้ โดยน�าบัตรข้าราชการมาแสดง มายืน่ทีเ่คาน์เตอร์ 

นี้นะคะ สามารถยืมได้ครั้งละ 6 เล่มค่ะ” มีค�าแนะน�าดี พร้อมกับรอยยิ้ม 

ในระหว่างสนทนากับผู้มาติดต่อ ผมกล่าวขอบคุณ แล้วเดินจากไป ...

 ในระหว่างที่ก�าลังเดินกลับไปนั้นก็คิดไปว่าควรจะพูดหรือเขียน

ถ่ายทอดอย่างไรดี เพราะว่าผมมีความรู้สึกประทับใจ “ทั้งค�าพูด ทั้งรอย

ยิ้ม” ของเจ้าหน้าที่ท่านนั้น จึงเกิดแรงบันดาลใจ ผมขอถ่ายทอดออกมา

เป็นบทประพนัธ์เป็นบทกลอนดงัปรากฏอยูข้่างบน อยูส่่วนต้นของบทความ

ในวันนี้นี่แหละครับ

 โดยเนือ้แท้ของงานบรกิารแล้วจะมอียู่สองฝ่ายทีเ่ป็นส่วนประกอบหรอื

เกี่ยวข้องกันดังนี้คือ

 ๏ ฝ่ายที่หนึ่งเป็น “ผู้ให้บริการ” คงจะต้องพูดจาให้น่าฟัง ข้อมูล 
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ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว

 ๏ ฝ่ายที่สองเป็น “ผู้รับบริการ” หรือผู้มาติดต่อ เม่ือมาถึงก็จะ

สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า ตนมาติดต่ออะไรวันนี้ เรื่องอะไร จะท�า 

อย่างไรบ้าง มขีัน้ตอนทีห่นึง่ สอง สาม ถามเพือ่ความเข้าใจ ผูต้อบกต้็องมี

ข้อมูลให้เข้าใจให้ชัดเจน บางทีบางคนผู้ไปติดต่ออยากได้เร็ว เสร็จเร็ว จะ

ได้กลับบ้านเร็ว ๆ  จึงรีบร้อน จึงใจร้อน ใจก็ร้อนอากาศก็ร้อนด้วยเสริมกัน

เข้าไปเติมเข้าไป บ่อยครั้งเป็นเหตุให้มีปากมีเสียงกัน เกิดทะเลาะกับเจ้า

หน้าที ่“ผูใ้ห้บรกิาร” กม็ ีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน

กเ็คยพบมาแล้ว มบีางครัง้บางคนไปตดิต่อหน่วยงานบางแห่งท�างานล่าช้า

มาก ครึ่งวันแล้วยังไม่มีวี่แววจะเสร็จ การที่จะต้องไปรอคอยอะไรนาน ๆ 

คงจะไม่ดีแน่ ๆ และคงไม่มีใครชอบ โดยเฉพาะถ้าเป็น “งานบริการ”  

จริงไหมล่ะครับ

 พูดถึงสถานที่ หน่วยงานของราชการ หน่วยงานของเอกชนที่มีผู้คน

ไปติดต่อขอใช้บริการบ่อย ๆ  มีคนเข้าไปติดต่อมากที่สุดในแต่ละวัน สถาน

ที่ยอดฮิต ขอยกตัวอย่าง เช่น

 1. โรงพยาบาล โรงพยาบาลของทางราชการกจ็ะมคีนไปใช้มากกว่า

เอกชน

 2. ส�านักงานเขต (ในต่างจังหวัดเรียกว่า “ที่ว่าการอ�าเภอ”) เพื่อไป

ติดต่อแจ้งเกิด ตาย ติดต่อท�าบัตรประชาชน และอื่น ๆ อีกมากมาย

 3. สถานีต�ารวจ ในทุกท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ก็จะมีคดี มี

เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย มีคนเข้า - ออก มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครยังไม่

เคยมปีระสบการณ์ตรงเกีย่วกบัโรงพกักบัต�ารวจ กถ็อืว่าเป็นโชคดมีาก ผม

เคยเจอมาแล้ว เสียเวลามาก ดึกดื่น แล้วก็ยังไม่เสร็จ ยังกลับไม่ได้ ยังไม่
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ได้หลับไม่ได้นอน (อย่าให้มี อย่าให้เกิดคดี มีเรื่องเกี่ยวกับโรงพักดีกว่า)

 ผมยกมาเพยีงสามหน่วยงาน ทีเ่ป็นสถานทีย่อดฮติตดิอนัดบัทีม่ผีูค้น 

ประชาชนไปตดิต่อ ไปใช้บรกิารเป็นจ�านวนมากในแต่ละวนั ทกุวนัมาให้ท่าน 

ทราบ มาให้ดพูอหอมปากหอมคอ (หอมหรอืเปล่ากไ็ม่รูซ้!ี) แค่นีก่้อนนะครบั 

ในวันนี้ เพื่อสะท้อนภาพ และแง่มุมบางอย่างในสังคมไทยในบ้านเมืองเรา 

โดยเฉพาะในสงัคมเมอืงทีม่ผีูค้นอยูก่นัหนาแน่น เวลาทีไ่ปใช้บรกิารต่าง ๆ  

จะต้องมคีวามเข้าใจ รูจั้ก กฎระเบียบ โดยเฉพาะระบบการเข้าควิ การใช้ 

บัตรคิวนั้นก็ท�าให้การใช้บริการสาธารณะที่มีคนจ�านวนมาก สะดวก 

รวดเร็ว คล่องตัวยิ่งขึ้น งานบริการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ขอแถมหน่อยก็แล้วกัน ไหน ๆ ก็พูดถึง “งานบริการ” มีอีกเรื่อง

หนึ่งอีกงานบริการหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือ “รถโดยสารประจ�าทาง” ใน 

กรุงเทพมหานคร ผมมีโอกาสขึ้นรถเมล์ รถประจ�าทางบ่อยครั้ง ตั้งแต่

เกษยีณอายุราชการมาแล้วนี ้ผมจ่ายค่าโดยสารพร้อมแสดงบตัรประชาชน  

ก็จะจ่ายเงินได้ราคาลดลงจากปกติ (ราคาข้าราชการ - ผู้สูงอายุ) กรณี

รถประจ�าทาง ข.ส.ม.ก. นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนหนึ่งของประชาชน 

“ผูส้งูอาย”ุ ถ้าเป็นรถโดยสารปรบัอากาศกจ็ะมทีีน่ัง่ส�ารองส�าหรบั 1) ทีน่ัง่

ส�ารองส�าหรับผู้สูงอายุ 2) ที่นั่งส�ารองส�าหรับ หญิงมีครรภ์ 3) ที่นั่งส�ารอง

ส�าหรับ พระภิกษุ และสามเณร 4) ที่นั่งส�ารองส�าหรับคนพิการ

 โดยจะมปีระกาศข้อความว่า ทีน่ัง่ส�ารองส�าหรบั ... สงูอายุฯ ทัง้หมด

สี่ป้ายติดอยู่ผนังด้านข้างใกล้ ๆ ที่นั่ง ส�ารองที่นั่งไว้ 4 ที่นั่งดังกล่าวนี้ แต่

มักจะมีคนทั่วไปขึ้นมาแล้วไปนั่งก็มี พอผมขึ้นไปก็จะไม่ได้ที่นั่งตรงที่ป้ายผู้

สูงอายุ (หรือบางครั้งได้ บางครั้งไม่ได้) ก็มี

 ยังมีอีกหลายหน่วยงานซึ่งผมไม่ได้กล่าวถึง ไม่ได้น�ามายกตัวอย่าง
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ในวันนี้ แน่นอนแต่ละหน่วยงานจะเป็นงานชนิดใดก็ตาม ก็ต้องมี “ฝ่าย

บรกิาร” เป็นองค์ประกอบของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมอยูด้่วยเสมอ แล้วกจ็ะ

ต้องมผีูค้นเข้าไปตดิต่อสอบถามอยูเ่สมอ อยูท่กุวนั จงึจดัเป็นฝ่ายส�าคญัมาก

เป็นอันดับหนึ่งคือ “ฝ่ายบริการ” นี่เอง จะเรียกว่าเป็นหัวใจของหน่วยงาน

เลยกว่็าได้ เพราะว่าผูท้ีม่าตดิต่องานถ้ามาแล้วเกดิความประทบัใจ ไม่ว่าจะ

เป็นการต้อนรบั ค�าพดูในขณะสนทนา ข้อมลูชดัเจน หรอืทีส่�าคญั “รอยยิม้” 

ของเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการบวกเข้าไปอีก ก็จะเกิดบรรยากาศที่อบอุ ่น 

ประทบัใจมากยิง่ขึน้ ท�าให้เชญิชวนและรูส้กึอยากกลบัมาทีน่ีอ่กี พดูอกีทาง

หนึ่งถ้าเป็นธุรกิจ เรียกว่า ... “ได้ใจลูกค้า” นั่นเอง  ผมยืนยันและเป็นบท

สรปุได้แล้วใช่ไหมครบัว่า “ยิม้มเีสน่ห์” สามารถสอดแทรกเข้าไปได้ในทกุ ๆ  

หน่วยงาน ไม่ว่างานนั้นจะอยู่บนตึกใหญ่โตสูงตระหง่านสวยงาม หรือจะ

อยู่ในอาคารเล็ก ๆ ธรรมดา หรืออยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ตาม  เมื่อ

ใดถ้าเราเงยหน้าขึน้มาแล้วเจอรอยยิม้ของผูค้น ได้ยนิเสยีงพดูของคูส่นทนา

ที่สุภาพน่าฟัง และเป็นมิตร เราก็จะรู้สึกอบอุ่น มีก�าลังใจ สมกับที่ทั่วโลก

เขายกย่อง ชื่นชม ว่าอย่างไรนะ? ใช่ ว่า “เมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม” 

นั่นแหละครับพี่น้อง

 ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ ขอส่งทุกท่านที่

ตรงนีน้ะครบั ขออนุญาตจากลากนัในวนัน้ี ... ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมี

แต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในทุก ๆ ทาง ความเจ็บอย่าให้ได้ 

ความไข้อย่าให้มี ไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัย มีอายุมั่นขวัญยืน ตลอด

ไปทุกท่านทุกคนเทอญ ... สวัสดี   
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อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 3

 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่

ภายในซอยข้างวดัอนงคาราม หรอืซอยสมเดจ็เจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน ฝ่ัง

ธนบรุย่ีานทีอ่ยูอ่าศยัเก่าแก่ของคนบางกอกตัง้แต่สมยัปลายกรงุศรอียธุยา ซึง่

ต่อมาถกูใช้เป็นถิน่พ�านักของเชือ้สายตระกลูบุนนาคเป็นขนุนางเรอืงอ�านาจ 

ในสมยัรตันโกสนิทร์ และในปัจจบุนัยงัเป็นชมุชนทีม่คีวามหลากหลายทาง

วฒันธรรมระหว่างคนไทยเชือ้สายลาวและเขมรทีบ่รรพบรุษุอพยพเข้ามาตัง้

รกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓

  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สร้างขึ้นตามกระแสพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2536 ท่ีจะให้อนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ต้ังใกล้เคียง 

“บ้าน”  ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ เมื่อครั้งยัง

ทรงพระเยาว์ จึงโปรดฯให้มีการส�ารวจจนพบว่าอาคารที่เคยเป็นบ้าน 

ท่ีประทบัเมือ่ยังทรงพระเยาว์ของสมเดจ็ย่านัน้หมดสิน้ไปแล้ว หากยงัโชคด ี

ที่บริเวณใกล้เคียงยังคงเหลือ กลุ่มอาคารโบราณ ที่มีลักษณะคล้ายบ้าน

ของสมเด็จย่า ซึ่งเป็นสมบัติของคุณแดงและคุณเล็ก นานา ที่ทั้งสองท่าน

พร้อมใจน้อมเกล้าฯถวายท่ีดินจ�านวน 4 ไร่ จึงโปรดฯให้ปรับปรุงและ 

จดัสร้างเป็นอทุยานเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสารธารณะระดับชุมชน

 3  จุลสาร : อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

http://oldclub.swu.ac.th 17

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้มลูนธิิ

ชยัพฒันาเป็นเจ้าของทีด่นิ โปรดให้บคุคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมด�าเนนิการ 

ในรูปคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนนี ตามแนวพระราชด�าริ ภายในจัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ใหญ่ๆ คือ บริเวณสวนพักผ่อนทั่วไป ตั้งอยู่ทางด้านหน้า จัดเป็นสวน

สาธารณะระดบัชมุชนทีแ่วดล้อมด้วยพนัธุไ์ม้หลากชนดิ โดยเฉพาะพนัธุไ์ม้

หอม อาทิ ช�ามะนาด พุด จีบ ปีบ ลั่นทม ฯลฯ และไม้ใหญ่ทั้ง 4 ชนิด 

คือ โพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง ทางด้านทิศตะวันออกของสวนประดิษฐาน

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หล่อด้วยโลหะ 

ประทับนั่งในพระอิริยาบถทรงพระส�าราญ เนินดินที่ประดิษฐาน 

พระราชานุสาวรีย์เป็นดินที่น�ามาจากทุกที่ที่เคยเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่ว

ประเทศ

 บรเิวณอนรุกัษ์เป็นส่วนทีป่ระกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ทีเ่คยเป็นเรอืน

บริวารในบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี(แพ บุนนาค)  

อธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันในส่วนที่เป็นเรือน

ครัวใช้เป็นอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์(แพ บุนนาค) นอกจากนี้ยังมีแผ่น

หินทรายสีเขียวขนาด 8 เมตร สูง 1.80 เมตร หนา 9 เซนติเมตร หนัก

ประมาณ 32 ตัน แกะสลักภาพพระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จย่า

 นอกจากนีย้งัมอีาคารพพิธิภณัฑ์ 2 หลงั จัดแสดงนทิรรศการพระราช

ประวตัแิละพระราชกรณยีกจิ และมอีาคารจ�าลองบ้านทีเ่คยประทบัอยูเ่ม่ือ

ยงัทรงพระเยาว์โดยยดึตามแบบทีป่รากฏในหนงัสอืแม่เล่าให้ฟัง พระนพินธ์

ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
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ราชนครินทร์ (พระพี่นางฯ) อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร ี

นครินทราบรมราชชนนีเป็นสถานท่ีท่ีรวมเอามนต์เสน่ห์แห่งพันธุ์ไม้เข้ากับ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ได้อย่างลงตัว เย็นชื่นกับบรรยากาศสบายๆ และ

อิม่ใจทีไ่ด้ทราบพระกรณยีกจิของสมเดจ็ย่า ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิของ

ปวงชนชาวไทย

สถานที ่ซอยสมเดจ็เจ้าพระยา3 ข้างวดัอนงคาราม เขตคลองสาน ฝ่ังธนบรุี

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: (662) 0-2437-7799, 0-2439-0902,0-

2439-0896 แฟกซ์ : 0-2437-1853

รถประจ�าทาง : สาย 6,42,4

เวลาท�าการ:

เปิดท�าการทุกวัน อุทยานฯ เวลา 06.00-18.00 น.

พิพิธภัณฑ์ เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อแนะน�า : หากมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะมีเจ้าหน้าที่ให้ค�าบรรยายและ

น�าชมสถานที่ ถ้าเดินทางด้วยเรือข้ามฟากต้องแจ้งผู้ขับเรือท่องเที่ยวก่อน 

เพื่อเทียบท่าอุทยานฯ สามารถเดินชมบรรยากาศของชุมชนเก่าแก่ที่มี 

ชนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมในบริเวณชุมชนซอยวัดอนงคารามได้

ที่จอดรถ: บริเวณด้านหน้าบึง

สถานที่ใกล้เคียง : ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดอนงคาราม วัด

พิชยญาติการาม วัดประยุรวงศาวาส ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดซานตาครูส 

และวัดกัลยาณมิตร
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ครั้งหนึ่ง ... เมื่อในหลวงอยากเจอข้าพเจ้า

บุญมา ศรีจันทร์ 4

 “ทกุวนันี ้เมือ่นกึถงึเรือ่งราววนันัน้ทไีร น�า้ตาจะไหลทกุท ีนกึไม่ถงึว่า

จะมบีญุขนาดนี”้ เสยีงสัน่เครอืเพราะกลัน้น�า้ตาแห่งความสขุของ ยายบญุมา 

ศรีจันทร์ ขณะย้อนเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

 กว่า 10 ปีก่อน ยายบุญมา คือชาวนายากจน ใช้ชีวิตอันสุดจะ

ล�าเค็ญในหมู่บ้านหนองบัว ต�าบลดอนกอก อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  

ชะตาชีวิตแขวนไว้กับดินฟ้าอากาศที่ไม่มีความแน่นอน พอหมดหน้านาก็

แทบหมดหนทางท�ามาหากิน มีเพียงท�า “ผ้าไหมมัดหมี่” เล็ก ๆ น้อย ๆ 

ตะเวนขายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาคอีสาน ขายได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ยังดี

กว่าอดตาย

 ทว่า “จุดเปลี่ยน” ครั้งส�าคัญเกิดขึ้นในวันหนึ่ง ขณะเดินทางไปขาย

ผ้าที่เมืองขอนแก่น ตลอดทั้งวันขายไม่ได้แม้แต่ผืนเดียว แต่เหมือนมีโชค

วาสนาได้พบขบวนเสด็จ ฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีไม่รูว่้าสิง่ใดดลใจ ยายบญุมาไปขอให้เจ้าหน้าทีส่�านกัพระราชวัง

ช่วยเหลือ

 “ยายระบายความล�าบากของชีวิตชาวนาให้เจ ้าหน้าที่ส�านัก

พระราชวังฟังว่ามันทุกข์ทรมานอย่างไร ในช่วงที่ท�านาก็ไม่รู ้ว่าฝนฟ้า

จะเป็นใจหรือไม่ พอหมดหน้านาก็แทบจะไม่มีอะไรกิน ไม่มีอาชีพเสริม 

 4  “ความทรงจ�าแสนปีติ ยายบุญมา  ศรีจันทร์”  คมชัดลึก.  6  ธันวาคม  

2555. หน้า 13.  
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เรื่องราวท้ังหมดถูกบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูล และล่วงรู้ถึงพระกรรณสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในที่สุด”

 จากนั้นไม่กี่เดือน ทหารองครักษ์มุ่งหน้าไปที่บ้านยายบุญมา พร้อม

กับความช่วยเหลือจากส�านักพระราชวัง โดยส่งเสริมให้ชาวนาสามารถทอ

ผ้ากันเป็นอาชีพเสริม จัดพื้นท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้ท�ากันอย่างจริงจัง  

แถมยังเอาวัวมาแจกให้ชาวบ้านเลี้ยง

 “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จ ฯ 

มาเยีย่มเยยีนราษฎร มาทอดพระเนตรสิง่ทีพ่ระองค์ท่านช่วยเหลอืพวกเรา

ไว้ถึงที่บ้านของยาย ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีแบบนี้” ยายบุญมาเล่า 

 หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

โครงการส่งเสริมให้ชาวบ้าน อ�าเภอนาโพธิ์ ท�าผ้าไหมมัดหมี่ขายเป็นราย

ได้เสรมิในช่วงเวลาทีว่่างจากการท�านา โดยร้านภูฟ้าจะรบัผ้าจากชาวบ้าน

ที่นี่ไปขายทั้งหมด ต่อมาราวปี 2547 ยายบุญมานึกเบื่อผ้าลวดลายเดิม ๆ  

วันหนึ่งจึงทอผ้าลาย 12 ราศี ที่ไม่ธรรมดาเพราะภาพ “สุนัข” ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของ “ปีจอ” ได้เลือกเอา คณุทองแดง สนุขัทรงเลีย้งของในหลวง 

มาเป็นแบบแล้วท�าออกมาเหมือนตัวจริงมาก

 ผ้าไหมมดัหม่ีชดุ 12 ราศ ีทีม่คีณุทองแดง อยูใ่นนัน้ ถกูส่งไปจ�าหน่าย

ที่ร้านภูฟ้าตามปกติ แต่ที่ไม่ปกติคือ หลังจากนั้นไม่นาน มีเจ้าหน้าที่จาก

ส�านักพระราชวังมาบอกกับยายบุญมาว่า “ในหลวงทรงอยากพบ” 

 “ตอนนั้นป้าตกใจมาก เจ้าหน้าที่เขามาบอกกับป้าว่า ป้าไปท�าเรื่อง

อะไรไว้ ในหลวงอยากพบ คดิว่าคงเป็นเรือ่งถอืวสิาสะไปทอผ้าไหมเป็นรปู

คณุทองแดงแน่ ๆ  ชาวบ้านอย่างป้ากไ็ม่รูว่้ามนัเป็นความผดิมหนัต์ เรือ่งราว 

ใหญ่โตจนถึงพระเจ้าแผ่นดิน”
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 ยายบญุมา เล่าด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้นว่า ตอนนัน้ตกใจมาก รบีโทรศพัท์

หาลูกว่า “แม่แย่แล้ว สงสัยจะโดนจับ เพราะท�าผิดที่ท�าผ้าไหมมัดหมี่เป็น

รูปคุณทองแดง” ทันท่ีที่ผู้เป็นลูกรู้ก็ตกใจ พยายามบอกแม่ให้ใจเย็น ๆ 

กระทั่งถึงวันเข้าเฝ้าฯ ในหลวง แม้วัยจะล่วงเลยกว่า 70 ปีแล้ว ยายบุญ

มายังจ�าเหตุการณ์วันนั้นได้อย่างแม่นย�า วันนั้นในหลวงประทับอยู่กับคุณ

ทองแดง “ค�าแรกที่พระองค์ท่านรับสั่งคือ มานี่มาเร็ว มีเรื่องจะคุยด้วย  

ท�าไมท�าผ้าเป็นรูปทองแดงแบบนี้ เราก็ตกใจ นึกอยู่แล้วว่าต้องเรื่องนี้ ก็

ก้มลงกราบแล้วรีบทูลไปว่าที่ท�าก็เพราะอยากจะสร้างสรรค์งานให้แปลก

ออกไป ชวีตินีไ้ม่เคยคดิจะล่วงเกนิเหนอืหวัเลย คราวหลงัจะไม่ท�าแบบนีอ้กี

แล้ว ก็ขอร้องพระองค์ท่าน ในหลวงตรัสว่าทีหลังอย่าท�าแบบนี้อีก อย่าให้

คุณทองแดงไปอยู่กับสัตว์อื่น ถ้าจะท�าต้องให้คุณทองแดงอยู่ตัวเดียว และ

ท�าแบบหลาย ๆ ท่าทาง”

 พอได้ยินประโยคน้ี น�้าตาร่วงเลย เงยหน้าไปมองในหลวง เห็น

พระองค์ทรงหัวเราะ เราก็เหมือนได้ข้ึนสวรรค์ คือ นึกตลอดว่าต้องถูก

ท�าโทษ ตัวเองก็ท�าใจเอาไว้แล้ว ยิ่งกว่ายกภูเขาออกจากอก ดีใจมาก ๆ  

พระองค์ท่านบอกว่าให้ท�าลายคุณทองแดงออกมาอีกเยอะ ๆ เอาหลาย

อริยิาบถ ตอนท่ีเดนิ ตอนทีว่ิง่บ้างกไ็ด้ ทีส่�าคญัเอาแบบตวัเดยีว ตวัใหญ่ ๆ  

ในหลวงให้หนังสือรวมภาพคุณทองแดงมาด้วยหนึ่งเล่ม บอกว่าถ้านึกไม่

ออกก็ให้ดูภาพพวกนี้ ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริง ๆ  

ป้าก็รับปากว่าจะท�ามาถวายพระองค์อย่างสุดความสามารถ”

 ยายบุญมา บอกด้วยว่า แม้จะผ่านมานานแล้ว แต่ทุกครั้งที่นึกถึง

เหตุการณ์วันนั้น ท�าให้มีความสุข ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้รับใช้

พระองค์ท่านใกล้ชิดเพียงนี้ เป็นบุญของชีวิตจริง ๆ
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 ทุกวนันีจ้ากชาวนายากจน สิน้หวงั ยายบญุมากลบัมายนืได้อีกครัง้ด้วย

อาชพีเสรมิท่ีมาจากน�า้พระราชหฤทยัของในหลวงและสมเดจ็พระเทพรตัน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร้านภูฟ้ารับผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน

หนองบัวทั้งหมดไปจ�าหน่าย ท�าให้มีรายได้เข้ากลุ่มแม่บ้านเดือนละเกือบ 

2 แสนบาท ชุมชนเล็ก ๆ ที่แทบจะไม่มีความหวังอะไรหลงเหลืออยู่ กลับ

มาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้อีกครั้ง

 นี่คือเรื่องราวของ “บุญมา ศรีจันทร์”  ชาวบ้านตัวเล็ก ๆ  แต่มีความ

ทรงจ�าอนัยิง่ใหญ่กบัพระมหากษตัรย์ิ มหาราชแห่งแผ่นดนิ ... ทรงพระเจรญิ 

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน!

สมานจิตต์ บางสพาน 5

 ฉบับส่งท้ายปีงูใหญ่ เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในปีงูเล็ก ขอน�าข้อเขียนดีๆ

ที่ยังอยู่ในความทรงจ�าของสังคมไทย คือ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่ง

ความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ “ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์” ซึ่งชมรมผู้สูงอายุฯ ขอน�ามาลงดังนี้

 “เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหาร

ที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่และบริการอันดีในเรื่อง

สวัสดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการมีพ่ีน้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมี

อยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือ

 5  สมานจิตต์ บางสพาน.  “คอลัมน์ : สากกะเบือยันเรือรบ”  นิตยสารโลกวันนี้

วันสุข. 8(392) วันที่ 29 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556. หน้า 72.  
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ธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่ส�าคัญ แต่ส�าคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกัน

อย่างสงบสุขท�าความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง

 ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผมก�าลัง

เติบโตในระยะที่ส�าคัญ ผมต้องการให้แม่ผมได้รับประทานอาหารที่เป็น

คุณประโยชน์ ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวและน้องสาวผมก็ต้องการไป

โรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติ

ปํญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไปก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือ

จน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น

 เมือ่ออกจากโรงเรยีนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพทีมี่ความหมาย ท�าให้

ได้รับความพอใจว่าได้ท�างานเป็นประโยชน์แก่สังคม บ้านเมืองที่ผมอาศัย

อยู่จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่ หรือประทุษร้ายกัน ประเทศของ

ผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก 

ผมจะได้มโีอกาสเรยีนรูถ้งึความคดิและวชิาของมนษุย์ทัง้โลก และประเทศ

ของผมจะได้มโีอกาสรบัเงนิทนุจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วน

รวม

 ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคา

อันเป็นธรรม ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอ

สมควรส�าหรับท�ามาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธี

การท�ากินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุติธรรม

 ในฐานะทีผ่มเป็นกรรมกร ผมกค็วรจะมีหุน้มีส่วนในโรงงาน ในบรษิทั 

ห้างร้านที่ผมท�าอยู่

 ในฐานะท่ีผมเป็นมนุษย์ ผมต้องการอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือ

อื่นๆที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้องทนรบกวนจาก
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การโฆษณามากนัก ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้อง 

ให้บรกิารป้องกนัโรคแก่ผมฟร ีกบับรกิารการแพทย์ รกัษาพยาบาลอย่างถกู 

อย่างด ีเจบ็ป่วยเมือ่ใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก ผมจ�าเป็นต้องมีเวลาว่าง 

ส�าหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถ

มีบทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ  

เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร 

ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์ส�าหรับหายใจ น�้าดื่มบริสุทธิ์ส�าหรับดื่ม เรื่อง

อะไรที่ผมท�าเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูง

ในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน

 เรือ่งทีผ่มจะเรยีกร้องข้างต้นน้ี ผมไม่เรยีกร้องเปล่า ผมยนิดเีสยีภาษี

อากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ ผมต้องการโอกาสทีม่ส่ีวนในสงัคมรอบตวั ผม  

ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ของชาติ เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆเช่นเดียวกับผม และเราสองคนควร

จะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว 

 เมื่อแก่ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม 

ซึง่ผมได้จ่ายบ�ารงุตลอดมา เมือ่จะตายกข็ออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ 

คือ ตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตาย

เพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน�้าหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะ

การเมืองเป็นพิษ เมื่อตายแล้วยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผม 

พอใจในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่

ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบ�ารุงชีวิต

ของคนอื่นๆ บ้าง 

 “ตายแล้วเผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและท�ากิน 
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และอย่าท�าพธิรีตีองในงานศพให้วุน่วายไป นีแ่หละคอืความหมายของชีวติ 

นี่แหละคือการพัฒนาที่ควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน”

 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์อ่านมาจนจบ ขอ

ความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเป็นของท่านทั้งหลายและพระท่านกล่าวไว้

เกี่ยวกับความสวัสดีดังนี้

 “เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ทั้งหลาย 

นอกจากปัญญา เรื่องตรัสรู้ ความเพียร ความส�าเร็จอินทรีย์และ

ความเสียสละ...”

 ขอให้มคีวามสุขตามอัตภาพ สุขภาพแขง็แรง เลกิแบ่งสแียกฝ่ายซะท ี

สวัสดีปีใหม่ 2556  ด้วยรักและปรารถนาดีและจิตคารวะ

ความซื่อสัตย์

ดร. สมใจ  รักษาศรี 6

 มีพ่ออยู่คนหน่ึงได้ต้นเชอรี่พันธุ์ดีมา ก็เอามาปลูกไว้ที่บ้าน และสั่ง

ให้ทุกคนในบ้าน ช่วยกนัดแูล เพือ่ว่าเมือ่ต้นเชอรีโ่ตขึน้ทกุคนจะได้กนิผลที่

อร่อยจากต้นเชอรีพ่นัธุด์นีี ้และคณุพ่อเองกเ็ฝ้ารดน�้า ใส่ปุ๋ย ดแูลมันอย่างดี 

เป็นเชอรี่ต้นโปรดของคุณพ่อทีเดียว

 อยูม่าวนัหนึง่ขณะทีค่ณุพ่อออกไปท�างาน ลกูชายชือ่จอร์จ ซึง่ได้ขวาน

เลก็ ๆ  อนัใหม่มา ด้วยความซน กฟั็นนูน่ฟันนี ่แล้วกไ็ปโดนต้นเชอรีแ่สนรกั 

ของคุณพ่อเข้า ต้นเชอรี่ค่อย ๆ เอนตัวแล้วก็ล้มลงกับพื้น เหลือแต่ตอที่อยู่

 6  สมใจ  รักษาศรี.  หนึ่งร้อย ... เรื่องราว ๆ เพื่อหนุนใจและเพื่อใช้ประกอบ

การเทศนาและการสอน.  กรุงเทพฯ : FBC., 2011.  หน้า 233 - 234.
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เหนือพื้นดินมาไม่กี่นิ้ว

 เมื่อคุณพ่อกลับมาถึงบ้านเห็นต้นเชอรี่แสนรักในสภาพอย่างนั้น ก็

ตกใจมาก เรียกทุกคนในบ้านมาถามก็ไม่มีใครทราบ จนพ่อนึกถึงลูกชาย

คนนี้ จึงตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังว่า “จอร์จ มา นี่ซิ” จอร์จก็เดินออก

มาหาคุณพ่อ คุณพ่อได้ถามจอร์จว่า “จอร์จ ลูกรู้ไหมว่าท�าไมต้นเชอรี่ถึง

เป็นแบบนี”้ จอร์จก้มหน้าแต่ในทีส่ดุกเ็งยหน้าขึน้ตอบคณุพ่อว่า “ผมไม่กล้า

โกหกคุณพ่อหรอกครบัว่า ผมเป็นคนเอาขวานฟันต้นเชอรีเ่อง” คณุพ่อบอก

จอร์จว่า “เข้าไปรอพ่อในบ้าน” จอร์จเดินเข้าไปรอคุณพ่อในห้องของเขา 

เวลาผ่านไปพกัใหญ่ ๆ  คณุพ่อกเ็ข้ามาในห้องและถามจอร์จว่า “ท�าไมลกูจงึ

ตัดต้นเชอรี่ที่อีกหน่อยทุกคนในบ้านจะได้กินผลจากมันล่ะ” จอร์จตอบคุณ

พ่อว่า “ผมไม่ได้ตั้งใจครับ ผมท�าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผมเอง” 

 แล้วจอร์จก็ก้มหน้าลงด้วยความละอาย แล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อพูด

ว่า “จอร์จ ลูกดูหน้าพ่อซิ ถึงพ่อจะรู้สึกเสียใจที่ต้นเชอรี่ที่พ่อรักถูกโค่นไป 

แต่พ่อกด็ใีจย่ิงกว่าทีลู่กของพ่อซือ่สัตย์ และกล้าหาญทีย่อมรบัในการกระท�า

ของตวัเอง ถ้าไม่มสีิง่นี ้ถงึแม้จะมเีชอรีพ่นัธุด์เีตม็สวนกไ็ม่มปีระโยชน์อะไร” 

 จอร์จ จดจ�าเรื่องราวเหล่าน้ี และใช้ความกล้าหาญและซื่อสัตย์ 

ตลอดมา ... จนกระทั่งในการด�ารงฐานะเป็นประธานาธิบดี “จอร์จ 

วอชงิตนั”  ฟังแล้วประทบัใจในวิธกีารสอนของคณุพ่อ แทนทีพ่่อจะท�าโทษ

ลกูด้วยวธีิอนัรนุแรง เกรีย้วกราดกบัลูก หรอืให้ความส�าคญักบัสิง่ของแต่คณุ

พ่อกลบัพดูกบัลกูอย่างอ่อนโยน ด้วยถ้อยค�าทีท่�าให้ลกูต้องจ�าไปตลอดชวีติ 

ถ้าคุณพ่อท�าโทษอย่างแรง ๆ ก็อาจจะไม่มีประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน 

แบบนี้ก็ได้ ...  
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ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

น.อ. นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์ 7

 ไตเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินปัสสาวะซึ่งมีหน้าที่สร้างปัสสาวะ ทาง

เดินปัสสาวะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน คือ ไต ท่อไต กระเพาะ

ปัสสาวะ และ ท่อปัสสาวะ ไตเป็นอวัยวะที่ผลิตปัสสาวะจากการกรองเอา

ของเสีย น�้าและเกลือแร่ส่วนเกินจากเลือดที่ไหลผ่านไต ปัสสาวะเมื่อผลิต

จากไตแล้วจะผ่านมาทางท่อไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ เมื่อปริมาณ

ปัสสาวะทีเ่กบ็ไว้ในกระเพาะปัสสาวะมากพอเราจะรูส้กึปวดปัสสาวะ เมือ่

ถึงเวลาที่เราต้องการปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะจะบีบตัวและหูรูดของ

กระเพาะปัสสาวะจะเปิดออก ท�าให้ปัสสาวะไหลผ่านท่อปัสสาวะออกสู่

ภายนอก 

 หน้าที่ส�าคัญของไตคือการสร้างปัสสาวะซึ่งจะช่วยขับของเสียที่เกิด

จากการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ และช่วยในการรกัษาความปกติของน�า้

และเกลอืแร่ของร่างกาย นอกจากนัน้ไตยงัมหีน้าทีใ่นการสร้างสารทีค่วบคมุ

ความดันโลหิต และสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อไต

ท�างานน้อยลงมักเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงและโลหิตจางร่วมด้วย

อาการของโรคไต

 บวม : ทกุคนคงเคยมกีารบวมมาแล้ว การบวมส่วนใหญ่เป็นการบวม

เฉพาะที่ เช่นถูกแมลงกัดต่อย พกช�้าหลังเล่นกีฬา การบวมแบบนั้นมัก

ไม่มปัีญหามาก การรกัษาเฉพาะทีจ่ะท�าให้อาการบวมดขีึน้ในเวลาไม่นาน 

 7  สรุปความจากบทความของ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ อนุตตร  จิตตินันทน์ 

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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การบวมทีม่คีวามส�าคญักค็อืการบวมทัง้ตวั ระยะแรกอาจมเีพยีงการบวมที่

หนงัตา และหน้า จะรูสึ้กว่าแหวนหรอืรองเท้าคบัขึน้ ต่อมาจะมกีารบวมทีข่า

และเท้าท้ังสองข้าง ถ้าบวมไม่มากอาจสังเกตไม่เหน็ ลองใช้นิว้กดทีห่น้าแข้ง 

สกัพกัแล้วปล่อยจะมรีอยบุม๋อยูแ่สดงว่าบวมแน่ อาการบวมเกดิจากการมีน�า้ 

และเกลือเพิ่มขึ้นในร่างกาย โรคส�าคัญที่ท�าให้บวมก็คือ โรคไต โรคหัวใจ 

และโรคตับ ดังนั้น ถ้ามีการบวมทั้งตัวควรรีบไปปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจ

เช็ค และอาจจ�าเป็นต้องเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะด้วย การซื้อยามา 

รบัประทานเอง อาจช่วยให้อาการบวมหายไปได้ แต่มักไม่ได้มีผลรกัษาโรค

โดยตรง ยาแก้บวมส่วนใหญ่ คือยาขับปัสสาวะซึ่งท�าให้มีปัสสาวะมากขึ้น 

แต่อาจมีผลเสียจากยาและบดบังอาการของโรค ท�าให้การรักษาล่าช้าไป

 นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ ที่ควรให้ความสนใจและเป็นข้อสังเกต 

ได้แก่ ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะล�าบาก 

ปัสสาวะเล็ดราด 

โรคไตและโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย

 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ ไตวายเฉียบพลัน ไตวาย

เรื้อรัง โรคนิ่ว ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตได้ทั้งสิ้น

 การล้างไตเป็นวิธีการก�าจัดของเสีย และน�้ากับเกลือแร่ส่วนเกินออก

จากร่างกายของผู้ป่วยไตวาย ในกรณีของไตวายเรื้อรัง เมื่อจ�าเป็นต้องล้าง

ไตแล้ว แสดงว่าไตเหลือหน้าที่การท�างานน้อยกว่าร้อยละ 10 การล้างไต

ความจรงิแล้วมคีวามหมายไม่ตรงกบัค�าแปลนัก การล้างไตไม่ได้เอาอะไรไป

ล้างให้ไตสะอาด จึงไม่ได้ท�าให้ไตที่วายดีขึ้นโดยตรง แต่เป็นการท�าหน้าที่

ทดแทนไตทีส่ญูเสยีหน้าทีไ่ป ดงันัน้เมือ่ผูป่้วยไตวายเรือ้รงัจ�าเป็นต้องรกัษา

โดยการล้างไตแล้วต้องท�าการล้างไตไปตลอดชวิีต หรอืจนกว่าจะได้รบัการ
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ปลูกถ่ายไต

 การล้างไตมี 2 ชนิดคือ การฟอกเลือด และการล้างทางช่องท้อง  

การรักษาท้ังสองแบบได้ผลใกล้เคียงกัน ผู้ป่วยล้างไตโดยการฟอกเลือด  

ต้องมาท�าในโรงพยาบาลที่มีเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ครั้งละ 

3 - 5 ชัว่โมง ส่วนผูป่้วยรกัษาด้วยการล้างช่องท้องสามารถล้างไตได้ทีบ้่าน

ด้วยตนเอง โดยการใส่น�้ายาเข้าช่องท้องเองวันละ 4 - 5 ครั้ง

วันไตโลก World Kidney Day 

 โครงการป้องกันการเกิดโรคไตและไตวายเรื้อรัง ถือว่ามีคุณค่ามาก 

เน่ืองจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นไตวายเรื้อรังระยะ

สุดท้าย ซึ่งต้องอาศัยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือล้างของเสีย

ทางช่องท้องตลอดชีวิต ซึ่งมีราคาแพง ประมาณ 20,000-30,000 บาท

ต่อเดือน ต้องรับประทานยาหลายชนิด รวมทั้งต้องควบคุมอาหารหลาย

อย่าง คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าสามารถป้องกันเรื่องดังกล่าวได้ล่วง

หน้าย่อมลดค่าใช้จ่าย ท�าให้ครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อน เพราะถ้าผู้ป่วย

เป็นหัวหน้าครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ก็จะมีชีวิตยืนยาว ไม่เกิดภาวะ

แทรกซ้อนจนเป็นอันตรายต่อชีวิตเร็วเกินควร การดูแลรักษาที่ถูกต้องตั้ง

แต่เนิ่นๆ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดไตวายเรื้อรังได้ถึง 20-50%

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

วันไตโลก 2013

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่หน้า 4-5
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ข�าขัน

รางวัลชีวิต

ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ 8

 วนัหนึง่ ชายวยักลางคนอาชพีหาปลานอนพกัผ่อนอยูร่มิชายหาด ข้าง ๆ  

ตัวเขามีเบ็ดตกปลาปักอยู่บนหาดทราย ปลายเบ็ดทอดยาวไปในน�้าทะเล

รอให้ปลามากินเหยี่อ เขานอนมองดูท้องฟ้าอย่างอารมณ์ดี เย็นสบายด้วย

สายลมทีพ่ดัมาแบบเอือ่ย ๆ  ไม่วติกกงัวลหรอืทกุข์ร้อนกบัโลกภายนอกใด ๆ  

ทั้งสิ้น

 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีนักธุรกิจชื่อดังว่ิงออกก�าลังกายบนชายหาด

เดยีวกนัเพือ่ให้หายคลายเครยีดจากงานทีต้่องตรากตร�า ปวดหัวปวดใจกบั

เศรษฐกจิทีเ่อาแน่เอานอนไม่ได้ เมือ่วิง่ผ่านมาพบชายตกปลาจงึเอ่ยว่า “นี่

คณุ คณุหาปลาแบบนี ้ได้ปลาทลีะตวั มนัจะพอเลีย้งปากเลีย้งท้องได้ยังไง! 

แถมยงัขีเ้กยีจนอนสบาย ๆ  ยังงีม้นักแ็ย่นะซ ีคณุต้องปรบัตวัใหม่ ขยนัขนัแขง็ 

เหมือนนักธุรกิจที่ดีเหมือนผม”

 คนหาปลาเงยหน้าขึ้น ยิ้ม แล้วถามว่า “ถ้าผมขยันแล้ว ผมจะได้

อะไรเป็นรางวัลชีวิต”

 นักธุรกิจ: “ก่อนอื่นคุณควรจะเปลี่ยนเบ็ดเป็นอวน เพื่อจะได้ปลา

มากขึ้น”

 คนหาปลา:  “ถ้าผมท�าอย่างทีแ่นะน�าแล้ว ผมจะได้อะไรเป็นรางวลั

ชีวิต”

 นักธุรกิจ: “พอคุณได้ปลามากขึ้น คุณก็มีเงินมากขึ้น คุณก็ไปลงทุน

 8  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว
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ซื้อเรือประมง จ้างคนมาช่วย แล้วคุณจะได้ปลามากกว่าเดิม”

 คนหาปลา: “ถ้าผมท�าอย่างทีแ่นะน�าแล้ว ผมจะได้อะไรเป็นรางวลั

ชีวิต”

 นักธรุกจิ: “พอมเีงนิมากจากเรอืล�าเดยีว คณุกต้ั็งเป็นกองเรอื คราว

นีค้ณุกอ็อกไปหาปลาในน่านน�า้ทัว่โลก คณุกจ้็างคนมากขึน้ คราวนีค้ณุจะมี 

ปลาขายไปทั่วโลก”

 คนหาปลา:  “ถ้าผมท�าอย่างทีแ่นะน�าแล้ว ผมจะได้อะไรเป็นรางวลั

ชีวิต”

 นักธุรกิจเริ่มอารมณ์ขุ่นมัว ที่คนตกปลาคนนี้ไม่มีสมองเข้าใจในสิ่งที่

นักธุรกิจทุกคนใฝ่ฝัน จึงตะโกนดัง ๆ  ว่า “คุณนี่มันงี่เง่าจริง ๆ  นะ ถ้าคุณ

ท�าตามทีผ่มแนะน�า คณุกจ็ะร�า่จะรวยเป็นเศรษฐ ีเงนิทองไหลมาเทมา แล้ว

คณุก็ไม่ต้องไปท�างานตลอดชวีติ คณุจะได้มเีวลาพกัผอ่น ไม่ต้องวติกกงัวล 

สามารถมานอนพักผ่อนตากอากาศชายทะเล ดูอาทิตย์ขึ้นและหายลับ 

ไปกับขอบฟ้ายามเย็น”

 ชายตกปลายงัคงยิม้และมองหน้านกัธรุกจิด้วยสายตาทีส่งสาร พร้อม

ถามว่า “แล้วคุณคิดว่าผมก�าลังท�าอะไรอยู่”



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

ปฏิทินบริการ

ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ช่วงปิดภาคเรียน 

18 มีนาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556

  วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  เปิดบริการ 08.00 - 18.00 น.

  วันศุกร์      เปิดบริการ 08.00 - 19.00 น.

  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เปิดบริการ 09.00 - 18.00 น.

ปิดบริการ

  วันที่ 6 - 8, 12 - 16 เมษายน 2556

  วันที่ 5, 6, 13, 24 พฤษภาคม 2556

ช่วงปิดเรียน 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 - วันที่ 9 มิถุนายน 2556

  วันจันทร์ - วันศุกร์   เปิดบริการ 08.00 - 16.00 น.

  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  ปิดบริการ

ข้าราชการเกษียณอายุ สามารถท�าบัตรห้องสมุดได้ 

โดยแสดงบัตรข้าราชการบ�านาญ

ยืมหนังสือได้จ�านวน 6 เล่ม


