
ชมรมผู้สูงอายุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://seniorclub.swu.ac.th 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตที่ 1/2535
ปท.ศรีนครินทรวิโรฒ

คำาขวัญชมรมผู้สูงอายุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน”

½èÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸์ :  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์à©ÅÕÂÇ ¾Ñ¹¸Ø์ÊÕ´Ò 
¼Ùééª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์àÅÔÈ ªÙ¹Ò¤  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์¸Ò´ÒÈÑ¡´Ôì ÇªÔÃ»ÃÕªÒ¾§É์
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์ÃÑª¹Õ ÅÒªโÃ¨¹์  ÍÒ¨ÒÃÂ์ÊØ¨Ôµµ์ ÃÑ¡É์à¼่Ò  ÍÒ¨ÒÃÂ์ÍÑ¸ÂÒ ภÒ´Ò¹Ø¾§È์  
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์ ´Ã. ÊØªÒ´Ò ÊØ¸ÃÃÁÃÑ¡É์ ¹ÒÂ·Ã§ÂÈ ¢Ñ¹ºØµÃÈÃÕ ¹ÒÂÊÑ¹µÔ à¡ÉÁ¾Ñ¹¸Ø์  
¹Ò§¡Ò¹´Ò ä·Ã¿Ñ¡  ¹Ò§ÍÃØ³Õ ÊÔ¹ÊÑ¹¸Ôà·È 
¼ÅÔµโ´Â : §Ò¹¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃ¾ÔÁ¾์ ¡Í§¡ÅÒ§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ 
โ·Ã. 02-664-1000 µ่Í 15610, 15659 จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2559

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2559



สารบัญ

สังคมในแวดวง มศว .............................................................. 1

ข่าวชมรมฯ ............................................................................... 3

สมาชิกใหม่ชมรมฯ ................................................................... 7

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ........................................................ 8

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายน ......................... 9

พระนิพนธ์ที่ 18 
   สมเด็จพระญาณสังวร ............................................................... 11

บอกเล่าเก้าสิบ : นิสัยสร้างสุข 20 ประการ  ......................... 12

ขนมไข่เหี้ย 
   ผศ. มีชัย  คุณาวุฒ ิ................................................................. 13
การเดิน ดีต่อสุขภาพอย่างไร ................................................... 18

รัสเซียน่าเยือน ......................................................................... 26

ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

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

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

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

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

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

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

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 02-258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

 

  67 ป ีมศว มหาวิทยาลัยที่มี ต้นทุน วิชาการ คนดี ความด ี

สู่การรับใช้สังคม วันท่ี 28 เมษายนของทุกปี ชาว มศว จะมีวันส�าคญั

ร่วมกันคือ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือวันเกิดของมหาวิทยาลัย 

มศว ครบ 67 ปี มีพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ

สิ่งของเครื่องใช้ส�าหรับพระสงฆ์ จ�านวน 68 รูป ณ อาคารวิจัยและการ

ศึกษาต่อเนื่องฯ โอกาสนี้ได้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ 

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และรูปปั้นหม่อมหลวงสวัสดิ

สารศาสตรพุทธิ เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการบุคคลของ

มหาวิทยาลัยดังกล่าวจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 

2559 ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดสามสิบวันนบัแต่วนัประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 21 

เมษายน 2559 ดงันัน้ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจะ



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2559 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2

เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ สนใจอ่านราชกิจจา

นเุบกษาได้ที ่http://seniorswu.in.th/wp-content/uploads/2016/02/

swu-ratchakitcha-59.pdf

  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอเชิญเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ คร้ังที่ 6 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเรียนครู อาจารย์ ครูการ

ศึกษาพิเศษ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ คร้ังที่ 6 

“วิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษท่ี 21 : เรียน 

ให้เป็นสุข สนกุกบัการเรยีน” ในระหว่างวันที ่23-24 มิถนุายน 2559 

ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย สถาบันวิจัย

และพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษใน 

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

สมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจ�านวนจ�ากัด
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ประสงค์ รายณสุข 

เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพระพุทธ

ศาสนา ประจ�าปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา 

1 และจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิต โดย อ. 

ดร. พรรณี บุญประกอบ ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. สมาชิกท่าน

ใดสนใจเข้าร่วมประชมุและฟังการบรรยาย โปรดแจ้งคณุนงลักษณ์ พจนา

กรรักษ์ 081-489-5501

  ขอเรียนเชญิศษิย์เก่า มศว ทกุรุ่น ร่วมงานแสดงมุทติาจติ รศ. ชม 

ภูมิภาค และร่วมระดมทุน “รศ.ชม ภูมิภาค” เนื่องในโอกาสอายุครบ 84 

ปี ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป 

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาฯ เขตห้วยขวาง บัญชีกองทุน 

รศ. ชม ภูมิภาค เลขที่ 00-20-02161-2 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

  ท่านที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โปรดทราบ สภากาชาด มี

บริการฉีด Pneunococci vaccine ป้องกนัปอดบวม และติดเชือ้ในกระแส

เลือด ส�าหรับผู้สูงวัย50ปีขึ้นไป ฉีดเข็มเดียว ป้องกันตลอดชีวิต เข็มละ 

2,150 บาท บริการถึงเดือน ธันวาคม 2559 ควรโทรถามก่อน โทร 02 

252 0161 ต่อ 132 เพราะต้องจองวัคซีนก่อน (โทรจองได้) ที่จอดรถ

สะดวก บอกยามว่าจะไปฉีด วัคซีนสถานเสาวภา **ผู้สูงวัยมักจะเสียชีวิต



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2559 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4

ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต จึงขอแนะน�าว่าควรฉีดอย่างยิ่ง

  ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ อบรมทางวิชาการ เรื่อง 

line & messenger 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 กลุ่ม 2 

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม 

102 ชั้น 1 ส�านักหอสมุดกลาง ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท 

  ชมรมฯ ขอเชญิชวนสมาชกิและผูส้นใจ ทัศนศกึษารสัเซียน่าเยือน 

ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2559 ราคา 65,000 บาท ท่านที่สนใจ

โปรดยืนยันชื่อ ที่ ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ 081 855 3268 หรือ คุณ

นงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 คุณอุมาพร นาคะวัจนะ 090 

917 3993 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดูก�าหนดการหน้า 26

  ชมรมฯ ก�าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ข้าราชการ 

ที่มีอายุครบ 84 ปี จ�านวน 25 ท่าน ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 

2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษา 

ต่อเนื่อง ห้องแปดเหลี่ยม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 1. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์  2. ผศ. เลิศ ชูนาค 

 3. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์   4. ผศ. วิชิต โชติกธีรกุล 

 5. รศ. เสาวนี อินทรภักดี   6. ศ. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ 

 7. ผศ. ทองค�า ธูปสุวรรณ   8. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์ 

 9. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์  10. ผศ. โสภัณ วีรชัย 

 11. อ. จ�ารัส เสรีพันธุ์   12. รศ. วารุณี วงษา 

 13. รศ. สมจิต สมัตถพันธุ์   14. ศ. ประเสริฐ วิทยารัฐ 

 15. รศ. หทัย ตันหยง    16. ศ. จรรจา สุวรรณทัต 

 17. รศ. ประสงค์ รายณสุข   18. รศ. ผกา แสงสุวรรณ 
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 19. รศ. ลาวัลย์ พลกล้า   20. รศ. สีอุไร จิปิภพ 

 21. รศ. ธวัช บุรีรักษ์    22. อ. สุทัศน์ ชูใหม่ 

 23. รศ. ชม ภูมิภาค    24. ผศ. ลดาวัลย์ นุตสติ 

 25. อ. อนงค์ สินสิริ

  ชมรมฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง 

จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ดังก�าหนดการ 

วันที่ 27 กันยายน 2559 

 07.00 น. รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ฝ่ายมัธยม) 10.30 น. เข้าที่พัก 

 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.30 น. นมัสการพระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อ�านวยการศูนย์

ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รับศีล และเริ่มการอบรม 

 17.00 น. พักรับประทานน�้าปานะ (ศีล 8) 

 18.30 น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิตอบปัญหาธรรม 

 21.00 น. พักผ่อน (นอนห้องละ 2 คน) 

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 

 04.00 น. ท�าภารกิจส่วนตัว 

 04.30 น. ปฏิบัติธรรม 

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

 08.30 น. ปฏิบัติธรรม 

 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.30 น. ฟังการบรรยาย ปฏิบัติธรรม 
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 17.00 น. พักรับประทานน�้าปานะ (ศีล 8) 

 18.30 น. ปฏิบัติธรรม ตอบปัญหาธรรม 

 21.00 น. พักผ่อน 

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 

 04.00 น. ท�าภารกิจส่วนตัว 

 04.30 น. ปฏิบัติธรรม 

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

 09.30 น กราบลาพระอาจารย์มานพ อุปสโม 

 10.30 น. ซื้อของในตลาดน�้าพุจันทบุรี 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางคนละ 2,500 บาท (ค่าอาหารของศนูย์ ค่าน�า้ 

ค่าไฟ ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าผ่ม ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลาง

วัน) การแต่งกาย : กางเกงขายาวด�า / กระโปรงยาวด�า / ผ้าถุงด�า เสื้อ

สีขาว การปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ มีเก้าอี้ให้นั่งถ้าไม่สะดวกนั่งกับพื้น  

แจ้งชื่อกับนางสาวนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร. 08 1489 5501 นางสาว

อุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 09 0917 3993 โอนเงินเข้าบัญชีทัศนศึกษา 

สว 6251-6 รับสมัครจ�านวน 40 คน หรือ ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ โทร 

081 855 3268โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 032-

425367-8 หรือธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-2-09606-7

  เจา้หน้าทีง่านเบกิจา่ยคา่รักษาพยาบาลของมหาวทิยาลยั 

ฝากแจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�าการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง ให้ท�า

เรื่องเบิกจ่ายตรง เพื่อสะดวกในการใช้ยาบางชื่อ
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  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ

รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ

ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม 

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

ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วม บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง

ความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข

ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน

ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ. 

มศว จ�ากัด ทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

ชั้นคุณภาพ ดีมาก ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมซึ่งมีหลาย

รายการ ระดับชั้นคุณภาพ ดีมาก ทุกรายการ คือ 2.1) ด้านการเงินและ

บัญชี 2.2) ธุรกิจสินเชื่อ 2.3) ธุรกิจเงินฝาก 2.4) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

2.5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.6) เจ้าหนี้เงินกู้ และ 2.7) สมาชิกและ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับชั้น

คุณภาพ ดีมาก และส่วนที่ 4 สุดท้าย คือ ระบบการติดตามและประเมิน

ผล ระดับชั้นคุณภาพ ดีมาก สรุป ผลการประเมินจัดชั้นทุกคุณภาพ

การควบคุมภายใน ระดับชั้นคุณภาพ คือ  ดีมาก ทั้ง 4 ส่วน

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. คุณพรศรี  ทองสมจิตร   2. อ. สิฎฐากร  ชูทรัพย์
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ผู้บริจาคเงินเดือนพฤษภาคม

1. คุณไพฑูรย์  รัตนศิริ       1,000 บาท

2. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์      2,000 บาท

3. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม      1,000 บาท

4. คุณทัศนา  ทองภักดี       1,000 บาท

5. คุณลักขณา  แซ่ลู้        1,000 บาท

6. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล      1,000 บาท

7. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ      1,000 บาท

8. อ. ละเอียด  รักษ์เผ่า       1,000 บาท

9. ผศ. พลับพลึง  คงชนะ      1,000 บาท

10. ผศ. กวี  วรกวิน        1,000 บาท

11. อ. สุวพร  เซ็มเฮง       1,000 บาท

12. อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า       1,000 บาท

13. ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์      1,000 บาท

14. คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์    1,000 บาท

15. คุณสมพงษ์  สุขีเกต       500 บาท

16. อ. อุไร  สังขนันท์       1,000 บาท

17. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า      1,000 บาท

18. แม่ชี สุภาลักษณ์  พงษ์สุธรรม    1,000 บาท

19. ผศ. เพ็ญจันทร์  ภังคานนท์     1,000 บาท
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         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนมิถุนายน

 พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล	 โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน	 	 	 	 ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�าชีวิต	 	 ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ	 	 	 ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. คุณมณี  ศิริชัยรัตน์   2. รศ. ระวิ  สงวนทรัพย์ 

3. ผศ. ดร. วาสนา  เจริญลาภ 4. อ. มยุรี  บุญอาจ

5. ศ. บุญถึง  แน่นหนา   6. อ. เธียรจิต  วรกานตศิริ

7. อ. อรุณศรี  กุมุท    8. คุณรัตนาพร  สงวนประสาทพร

9. รศ. อมรรัตน์  เศวตนันทน์  10. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ

11. รศ. ดร. วีระพงศ์  เกียรติสุนทร 12. อ. อาจหาญ ทรงงามทรัพย์
13. รศ. ดร. กาญจนา  ชูครุวงศ์ 14. อ. กัลยา  ภูมิภาค

15. อ. ทัศนีย์  ศิริปโชติ   16. ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์

17. ศ. ดร. อารี  สัณหฉวี  18. ผศ. อัมพร  สร้อยสุข

19. อ. ปรียา  วิภาตะกลัศ   20. ผศ. สมเจตน์  บรรลือสินธุ์

21. คุณอัญชลี  ปิ่นทองค�า  22. รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง

23. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม  24. ผศ. ประเสริฐ  วิเศษกิจ

25. อ. พิทักษ์  เสงี่ยมสิน  26. ผศ. สุขุมาลย์  สิทธิมงคล

27. รศ. บรรจบ  เนียมมณี  28. รศ. สุนันทา  โสรัจจ์

29. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  30. อ. วิภารัช  จินนิกร 
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31. อ. นวลผจง  เศวตเวช  32. อ. อาจหาญ  ทรงงามทรัพย์

33. อ. วินัย  ภู่ระหงษ์   34. อ. วิชิต  วิสิทธวงศ์

35. ผศ. สุพิน  ทองธานี   36. คุณไพฑูรย์  รัตนศิริ 

37. อ. อนงค์  สินสิริ    38. อ. ดร. ละเอียด  รักษ์เผ่า

39. คุณสุนัย  ต้นโพธิ์   40. รศ. ปราณี  ธนะชานันท์ 

41. คุณชวนพิศ  อภิชัย   42. ผศ. เพ็ญจันทร์  ภังคานนท์

43. ผศ. นิรดา  จันทรรัตน์  44. รศ. ชม  ภูมิภาค 

45. รศ. ทรรศนียา  ศักดิ์ดี  46. รศ. ไตรฤต  กรีทอง

47. รศ. ดร.ธวัช  บุรีรักษ์   48. อ. สุภาภรณ์  วงศ์สุคนธ์

49. รศ. ชวลี  ดวงแก้ว   50. ผศ. สะรัช  บุณยรัตพันธุ์

51. รศ. วุฒิชัย  มูลศิลป์  52. รศ. ผกาศรี  เย็นบุตร

53. รศ. สุวิทย์  โอวกุสุมสิริกุล  54. ผศ. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์

55. คุณวันดี  พ่วงความสุข  56. รศ. รัชนี  อัศวรุ่งนิรันดร์
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พระนิพนธ์ที่ 18

สมเด็จพระญาณสังวร
1

 เมตตา ความมีจิตใจเยน็สนทิด้วยความปรารถนาสุขแก่ผูอ้ืน่ สัตว์อืน่ 

เป็นความรักที่เย็นสนิท ไม่ใช่ร้อนรน เหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตรธิดา 

ถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจ�าจิตใจ ก็จะเป็นอาหารใจที่วิเศษ เพราะเมื่อ

ใจได้บริโภคเมตตาอยูเ่สมอ จะเป็นจติใจทีร่ะงับโทสะ พยาบาท มีความสุข

เยน็ ท�าให้ร่างกายมีความสุขเยน็ไปด้วย ได้ในค�าว่าท�าใจให้สบาย ร่างกาย

ก็สบาย แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อยก็ไม่เป็นทุกข์

 1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
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บอกเล่าเก้าสิบ : นิสัยสร้างสุข 20 ประการ

 มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด แนะน�าสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ 

ปี 2016

 1. ส�านึกบุญคุณ    2. เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด

 3. ฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจ  4. หมั่นเรียนรู้

 5. หัดเป็นนักแก้ปัญหา   6. ท�าในสิ่งที่ชอบ

 7. อยู่กับปัจจุบัน    8. หัวเราะบ่อย ๆ

 9. ฝึกการให้อภัย    10. กล่าวขอบคุณเสมอ

 11. สร้างความสัมพันธ์ลึกล�้า  12. รักษาค�าพูด

 13. ท�าสมาธิ     14. ตั้งม่ันในสิ่งที่ท�า

 15. มองโลกในแง่ดี   16. รักอย่างไม่มีเง่ือนไข

 17. ไม่ยอมแพ้     18. ท�าที่ดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด

 19. ดูแลตนเอง    20. คืนให้สังคม
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ขนมไข่เหี้ย : ชื่อพระราชทาน

ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ 
2

 จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า “ขนมไข่เหี้ย” เป็นชื่อพระราชทาน และ

พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใด พระราชทานชื่อขนมชนิดนี้ เรื่องนี้มีประวัติเล่า

ไว้อย่างละเอียดโดยคุณสุวัฒน์ คุ้มวงษ์ นักเขียนสารคดีประจ�าหนังสือ 

อนุสาร อสท เขียนเล่าไว้ในอนุสาร อสท ฉบับประจ�าเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2551 ความว่า

 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก มหาราช ทรงโปรดเสวยไข่

เหี้ยเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็จะมีเสวยเฉพาะฤดูกาลวางไข่เท่านั้น อยู่มาวันหนึ่ง 

“เจ้าจอมแว่น” พระสนมเอก ได้ท�าขนมสูตรใหม่ชนิดหนึ่งขึ้นถวาย เมื่อ

 2  ข้าราชการบำานาญ  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มศว
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เสวยแล้วก็ทรงพอพระทัย จึงตรัสถามว่า ขนมอะไร เจ้าจอมแว่นก็กราบ

บังคมทลูว่า ยงัไม่มีชือ่ เพิง่คิดท�าขึน้ใหม่ พระองค์จึงทรงรับส่ังว่าชือ่ “ขนม

ไข่เหี้ย” ก็แล้วกัน

 เจ้าจอมแว่น พระสนมเอก เป็นใครกันนะ! นางมีประวัติน่าสนใจที

เดียว คือ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ด�ารงพระยศ

เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาจักรีนั้น ได้ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ เมื่อชนะ

ศึกแล้ว ขากลับได้รับเจ้านางแก้วฟ้ามาเป็นชายา ครั้นเมื่อได้เสด็จขึ้นเป็น

ปฐมจักรีวงศ์แล้ว กไ็ด้สถาปนา เจ้านางแก้วฟ้าข้ึนเป็น “เจ้าจอมแว่น พระ

สนมเอก” ความสามารถของเจ้าจอมแว่นนัน้โดดเด่นไม่เหมือนใครน่ารู้เพิม่

เติม ดังนี้

 คุณสมบัติพิเศษของเจ้านางแก้วฟ้านั้นไม่มีใครเหมือน คือ มีความ

กล้าหาญและมีศิลปะในการเพ็ดทูลเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่มีใครกล้ากราบทูล 

ถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งสมควรและถูกต้องแล้ว ก็จะกราบทูล มิได้เกรงกลัว

พระราชอาญา ความจงรักภักดแีละสุจริตใจของเจ้าจอมแว่นนี ้รัชกาลที ่1 

จึงไม่ทรงพิโรธ นอกจากนั้น ความเด็ดขาดของพระสนมท�าให้พระเจ้า 

ลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอให้สมญาว่า “คุณเสือ”

 เจ้าจอมแว่น ได้รับราชการสนองพระเดชพระคณุสืบมาจวบจนวาระ

สุดท้ายในรัชกาลที ่2 โดยมิได้มีพระหน่อไว้ดงัปรารถนา มีหลกัฐานในด้าน

หลังพระวิหารพระโลกนาถ วัดพระเชตุพนฯ ที่มีรูปสลักเป็นรูปเด็กและ

โคลงจารึกว่า 



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2559 

http://seniorclub.swu.ac.th 15

“คุณเสือแสวงบุตร”

     รจนาสุดารัตนแก้ว  กุมารี หนึ่งฤา

    เสนออธิบายบุตรี   ลาภไซ้

    บูชิตเชษฐชินศรี   เฉลาฉลัก หินแฮ

    บุญส่งจงลุได้   เสร็จด้วยดังถวิล ฯ

     กุมารหนึ่งพึงสลักตั้ง  ติดผนัง

    สถิตอยู่เบื้องหลัง   พระไว้

    “คุณเสือ” สวาดิหวัง  แสวงบุตร ชายแฮ

    เฉลยเหตุธิเบศร์ให้  สฤษดิแสร้งแต่งผล ฯ

 เรื่องนี้ยังกะนิยาย จะมีใครเชื่อไหมว่าในเบื้องลึกของขนมธรรมดาๆ 

แถมชือ่ไม่เป็นทีพ่งึประสงค์นัน้ จะมีจุดก�าเนดิความเป็นมาอย่างไม่คาดคิด 

และในเบ้ืองหลังของผูท้ีใ่ห้ก�าเนดินัน้ กลับยิง่มีความเป็นมาอย่างคาดเดาไม่

ได้

 คราวนีเ้รากลับมาพดูถงึไข่เหีย้โดยเฉพาะอกีสักนดิว่า มันอร่อยอย่าง

ใดหรือ คนในสมัยก่อนถึงชอบกินกัน ทั้งๆ ที่ไม่ชอบตัวเหี้ยเลย ด้วยรูปร่าง

ไม่หล่อ ไม่สวย และยังถูกกล่าวหาว่านิสัยไม่ดีอีกด้วย ชอบขโมยลูกเป็ด

ลูกไก่ รวมทัง้ไข่ในเล้าเอาไปกนิ กนิแม้กระทัง่ซากสัตว์ทีต่ายเน่าเหม็น แท้

ที่จริงแล้ว นี่คือความดีของเหี้ย รวมถึงนกแร้งด้วย มันทั้งสองถูกจัดให้เป็น

สัตว์เทศบาล คอยช่วยก�าจัดซากสัตว์เม่าเหม็นให้หมดไปจากโลก

 มีใครเคยสังเกตบ้างไหมว่า ตามปกติเราจะไม่เห็นแร้งเลย แต่พอมี

ซากสัตว์ตายเน่า มันจะแห่มากนิกนัมากมาย ผูเ้ขียนเคยอ่านหนงัสือสารคดี

วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าตาแร้งสามารถมองเห็นกลิ่นได้ คือ 

เม่ือมีอนูของกล่ินลอยข้ึนและมีแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ส่องไป

กระทบ ตาของแร้งจะมองเห็นเหมือนมีสารอะไรลอยขึ้นคล้ายควันมาจาก
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ซากสัตว์นั้น แม้อยู่ไกลแสนไกลก็มองเห็นได้ และนี่เป็นเหตุหนึ่งที่แร้งต้อง

บินสูง ... ครับจากเหี้ยหลุดมาถึงแร้งจนได้

 ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ทรง

โปรดเสวยไข่เหี้ยนั้น ผู้เขียนสันนิษฐานเอาเองว่าเป็นเพราะพระองค์ต้อง

ท�าศึกสงครามอยู่บ่อยๆ ต้องรอนแรมอยู่ในป่าเป็นเวลานานๆ ก็คงจะ

ขาดแคลนพระกระยาหารบ้าง ทหารรับใช้ที่มีประสบการณ์ว่าไข่เหี้ยกิน

ได้นั้น ก็คงจะน�ามาปรุงอาหารให้พระองค์เสวย ครั้นเมื่อเสวยแล้วก็คงพอ

พระทยัตัง้แต่นัน้มา พวกเราอย่างดกีแ็ค่เคยกนิไข่เต่าต้มสกุแล้ว เอามาคลุก

กับข้าวสวยร้อนๆกับน�้าปลาพริกขี้หนู มะนาว หอมซอย แค่นี้ก็ร่อยมาก

แล้ว (ผู้พิมพ์ เมื่อพิมพ์มาถึงตรงกินไข่เต่า ก็เกิดอารมณ์ร่วมถึงกับน�้าลาย

สอทีเดียว เพราะเมื่อวัยเด็กเคยกินไข่เต่านาต้ม รสชาติมันแสนอร่อย จน

ลืมไม่ลงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้วตั้ง 60-70 ปี ก็ยังระลึกถึงรสชาตินั้นอยู่

เสมอ) 

 ปัจจบัุนไข่เต่ากห็ากนิไม่ได้แล้ว เพราะเต่าเป็นสตัว์สงวน รวมทัง้เหีย้

ด้วย ห้ามฆ่าและห้ามล่า อย่างไรก็ตามพอที่จะหาคนเคยกินไข่เหี้ยเล่าให้

ฟังได้ว่า ไข่เหี้ยอร่อยอย่างไร ผู้เขียนมีเพื่อนวัยเดียวกัน อยู่ต่างจังหวัด มี

บ้านอยู่ริมแม่น�้า แลไม่ว่าแม่น�้าที่ไหนก็พอจะมีเหี้ยท�ารังอยู่ทั่วไปตามริม

ตลิ่ง ที่มีพุ่มไม้รกๆ ขุดโพรงอยู่หรืออยู่ตามโพรงไม้เอาไว้วางไข่ คนท�าสวน

หรือชาวบ้านไปเจอเข้าก็เก็บเอามาให้กินกัน เขาเล่าว่าไข่เหี้ยใหญ่พอๆกับ

ไข่ห่าน เปลือกนิ่ม รูปทรงรีๆ คล้ายแตงกวา เอามาต้มพอสุกก็เอามาย่าง

กบัไฟอ่อนๆจนเปลือกไข่เหลืองเป็นสีน�า้ตาล ก่อนย่างต้องเอาช้อนส้อมหรือ

ไม้ไผ่แหลมแทงเปลือกไข่ให้เป็นรูรอบๆเพื่อป้องกันไข่ระเบิด วิธีกินก็คล้าย

กบัไข่เต่า แต่ไข่เหีย้จะออกรสมันกว่าไข่เต่าและอร่อยกว่าอกีด้วย และนีค่อื
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ที่มาของวลีที่ว่า “เกลียดตัวกินไข่”

 ที่จริงแล้ววลีนี้ จะต้องพูดต่อด้วยอีกวลีหนึ่งว่า “เกลียดปลาไหลกิน

น�้าแกง” วลีหลังนี่ ผู้เขียนเคยพบด้วยตนเอง คือ ครั้งหนึ่งที่โต๊ะอาหารมี

ทัง้พวกเราฝ่ายชายและมีสุภาพสตรีร่วมรับประทานอยูด้่วย ฝ่ายชายส่ังแกง

ปลาไหลมากิน ฝ่ายหญิงท่านหนึ่งบอกว่า ฉันขอกินน�้าแกงหน่อยนะ ว่า

แล้วก็ตักน�้าแกงปลาไหลไปคลุกข้าวกิน พร้อมกับเอ่ยปากชมว่าอร่อย แต่

ไม่ยอมกินเนื้อปลาไหล

 ขนมไข่เหี้ย ยังไม่จบครับ ยังไม่ได้พูดถึงวิธีท�าเลย ถ้าเปิดดูจาก

อนิเทอร์เนต็จะมีวิธที�าบอกไว้ว่า ขนมไข่เหีย้มี 2 ส่วน คอืส่วนทีเ่ป็นเปลือก 

ท�าจากแป้งข้าวเหนยีวผสมกบัมันเทศต้มสุก บดให้เข้ากนั อกีส่วนหนึง่เป็น

ไส้ขนม ท�าจากถั่วเขียวนึ่งสุก แล้วเอาไปผัดกับกระเทียม พริกไทย ราก

ผกัช ีเกลือป่น พอเคม็เหมือนไส้ขนมเทยีนเคม็นัน่แหละ คาดว่าขนมไข่เหีย้

ก็ได้รับอิทธิพลมาจากขนมเทียนของชาวจีนนั่นเอง

 เม่ือองค์ประกอบของเปลือกและไส้ครบแล้ว ก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆ

คล้ายลูกปิงปอง แล้วเอาลงไปเค่ียวกับน�้าตาลเดือดในกระทะทองเหลือง 

พอเปลือกเหลืองก็ตักข้ึนผึ่งไว้ น�้าตาลก็จะตกผลึกเป็นเกล็ดขาวๆอยู่ที่

เปลือก ขนมไข่เหีย้พอจะหากนิไม่ได้ยาก เพราะมีขายอยูท่ัว่ไป จากรัชกาล

ที่ 1 มาถึงรัชกาลที่ 4 มีผู้เห็นว่าชื่อไม่เพราะและไม่เป็นมงคล จึงเปลี่ยน

ชือ่เสียใหม่ว่า “ขนมไข่หงส์” กเ็ป็นทีเ่ข้าใจกนั บางคนกช็อบชือ่ดัง้เดมิ บาง

คนก็เรียกชื่อใหม่ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผู้เขียนแล้วคิดว่า ไข่เหี้ยนี่ไม่ใช่ไข่

ธรรมดานะครับ มันเป็นไข่เหนือไข่จริงๆ ... ท่านเชื่อหรือไม่! ... ฮา ... ฮา 

... ฮา!
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การเดิน ดีต่อสุขภาพอย่างไร

 การออกก�าลังกายเป็นเร่ืองเฉพาะตัว ส�าหรับผูท้ีใ่ส่ใจหม่ันออกก�าลัง

กายกจ็ะได้ สุขภาพทีแ่ข็งแรงเป็นการตอบแทน ซ่ึงจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บั

การลงทุน (เวลาและจิตใจ) ถ้าหากมีเวลาน้อยก็เลือกออกก�าลังกายแบบ

ง่ายๆ เช่น การเดิน (เร็ว) การวิ่ง (เหยาะๆ) การว่ายน�้า การขี่จักรยาน 

การเต้นแอโรบิก เป็นต้น การออกก�าลังกายทีด่แีละมีประโยชน์คอืการออก

ก�าลังกายทีเ่หมาะสมกบัวัยและสม�า่เสมออย่างน้อยวนัเว้นวนัหรือสัปดาห์ละ 

3-5 วัน วันละ 30-45 นาทีการลงทุนด้วยการออกก�าลังกายประเภทใด

ประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทสลับกันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สุขภาพ

กายแขง็แรง สุขภาพจติสดชืน่เบิกบาน มีชวิีตยนืยาว กน่็าจะถอืว่าเป็นการ

ลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด 

 “การเดิน” คือการออกก�าลังกายที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย

ที่สุด ใครที่เดินได้ก็สามารถออกก�าลังกายด้วยวิธีนี้ได้ นั่นคือการเดินเร็วที่

สม�า่เสมอและต่อเนือ่งในระยะเวลาหนึง่ จนกระทัง่เหง่ือออกโซมกาย หวัใจ

เต้นเร็วกว่าปกติ ชีพจรเต้นเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที การเดินออกก�าลัง

กายมีวิธีการเฉพาะ กล่าวคือ ควรเร่ิมที่ท่ายืนก่อน ปล่อยตัวตามสบาย

หายใจปกติ ขณะเดินควรเงยหน้ามองตรง ไปให้ไกลที่สุด เดินเต็มฝ่าเท้า 

โดยลงส้นเท้าเหยียบพื้นให้เต็มฝ่าเท้าก่อน แล้วยกเท้าขึ้นโดยให้หัวแม่เท้า

ขึ้นจากพื้นเป็นส่วนท้ายของการเดิน ควรจะเดินออกก�าลังกายเป็นประจ�า

สม�่าเสมอ อย่างน้อยครั้งละ 30-45 นาที วันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ 3-5 

วัน 

 ส�าหรับความเร็วและระยะทางในการเดินนั้นขึ้นกับสภาพของแต่ละ
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บุคคล การเดินเพื่อออกก�าลังกายแม้จะง่าย สะดวก และปลอดภัยก็ตาม 

แต่ก็ไม่เหมาะส�าหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเท้าและหัวเข่า เพราะการเดินมากๆ 

จะท�าให้ข้อและเข่าเจ็บ ควรเปล่ียนเป็นการออกก�าลังกายประเภทหรือ

ชนิดอื่น เช่น เดินในน�้า ว่ายน�้าหรือร�ามวยจีน เป็นต้น

 ส�าหรับรองเท้าที่ใช้เดินออกก�าลังกายนั้นก็มีส่วนในการป้องกัน 

การบาดเจบ็ได้ไม่น้อยจงึควรเลือกรองเท้าทีมี่พ้ืนกนัแรงกระแทกและรองรับ

อย่างมั่นคง

 ประโยชน์ของ “การเดิน”

 1. สภาพร่างกายในทุกๆ ส่วนแข็งแรงสมบูรณ์โดยท�าให้กล้ามเนื้อ

กระดกูและเอน็แข็งแรง มีความยดืหยุน่ การเดนิเป็นประจ�าจะท�าให้กระดกู

หนาแน่นและแข็งแรงยิ่งขึ้น

 2. ป้องกันและต่อต้านการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ดังค�ากล่าวที่ว่า “กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ”เช่น เป็นยาป้องกันรักษาโรคหัวใจ 

โรคความดันเลือด โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน เป็นต้น 

 3. ชะลอความเส่ือมของร่างกาย ยดืระยะการเป็นหนุม่สาวให้ยาวนาน 

พร้อมทั้งยังช่วยให้อายุยืนยาวยิ่งขึ้น 

 4. สติปัญญาเฉียบแหลม เพิ่มความสามารถในการคิด การจ�าดีขึ้น

 5. ลดปัญหาการนอนไม่หลับ การเดินออกก�าลังกายตอนเย็นแดด

อ่อนๆ จะช่วยให้การนอนหลับดียิ่งขึ้น 

 6 ระบบการท�างานของหวัใจและการไหลเวียนของเลือดได้ดแีละเป็น

ปกติ

 7. หลอดเลือดขยายตัวและหดตัวสลับกัน ท�าให้การไหลเวียนเลือด

สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความดันเลือดลง
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 8. ระบบการย่อย และระบบการขบัถ่ายของร่างกาย ท�างานได้ดเีป็น

ปกติ

 9. เจริญอาหารยิ่งขึ้น 

 10. ระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานโรคแข็งแรง 

 11. ผิวพรรณสดใสและเต่งตึง ใครอยากสาวเสมอสวยเสมอจงเดิน

ออกก�าลังกายเป็นประจ�า

 12. ลดความเครียดได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้ฮอร์โมน เอนโดฟินส์ 

(หรือสารความสุข) หล่ังออกมาซ่ึงมีฤทธิ์กล่อมประสาท ท�าให้อารมณ์ดี 

รู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษ จิตใจสดชื่นเบิกบาน รวมทั้งลดความเจ็บปวดได้

ด้วย 

 13. ลดความหงุดหงิด ความโกรธหรืออารมณ์ไม่ดีต่างๆ ได้อย่างดี 

 14. ผ่อนคลายความตึงเครียดของสมอง และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 

ของร่างกายได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 

 15. ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเพศมากขึ้น ความรู้สึกทางเพศจึงดีขึ้นทั้ง

ชายและหญิง 

 16. จิตใจสดชื่นเบิกบาน ปลอดโปร่งแจ่มใส กระชุ่มกระชวย รู้สึก

มีความสุข 

 การเดินออกก�าลังกายนับว่าเป็นวิธีท่ีปลอดภัย ประหยัด 

มีประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด สมควรใช้เป็นวัคซีนและยา (วิเศษ) 

ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ทั้งทางกายและทางใจด้วยตนเอง 
3

 3  ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/4471
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 นอกจากนีย้งัมีความเกีย่วข้องกบักระดกูจะพรุนหรือไม่พรุน อยูท่ีก่าร

เดนิมากกว่า กนิแคลเซ่ียม และต้องให้เดนิเยอะๆ ต้ังแต่เดก็ๆ สะสมความ

แข็งแรงของกระดูกเหมือนคนญี่ปุ่น

 นายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโมะ ผู้อ�านวยการใหญ่ของโรงพยาบาล 

4 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม

ตกแต่งและรักษาโรคมะเร็ง ได้เขียนหนังสือซ่ึงเป็นผลงานระดับ Best 

sellerในญี่ปุ่นมาหลายเล่ม และหนึ่งในนั้น มีบทหนึ่งที่ชื่อว่า “มาชดเชย

แคลเซียมด้วยการเดินกันเถอะ” ซึ่งมเีนื้อหาน่าสนใจและเหมาะกับผู้สูงวัย 

จึงอยากขอหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง คุณหมอเล่าว่านักบินอวกาศที่ใช้ชีวิตอยู่

ในยานอวกาศเป็นเวลานาน ทัง้ทีก่นิแคลเซียมเป็นปริมาณมากกว่าคนทัว่ไป

หลายเท่า แต่พอกลับถึงโลกก็ยังเป็นโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 

เพราะไม่ได้ออกก�าลังกายเนื่องจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก เม่ือเป็น

เช่นนั้น กระดูกจึงค่อยๆ อ่อนแอลง  คุณหมอจึงแนะน�าว่า ถ้าอยากท�าให้

กระดูกแข็งแรง ต้องเดินให้มากเป็นสองเท่าของคนทั่วไป เพราะแรงโน้ม

ถ่วงจะท�าให้กระดูกรับภาระหนัก แล้วปริมาณแคลเซียมในกระดูกก็จะ

ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ

 ถ้าเป็นเช่นนั้น ท�าไมจึงมีการพูดกันโดยทั่วไปว่า แคลเซียมจะลด

น้อยลงตามอาย ุซ่ึงคุณหมออธบิายเพ่ิมเติมต่อว่าแต่เดมิกระดกูเป็นเหมือน

ธนาคารซึ่งเก็บสะสมแคลเซียมเอาไว้ เมื่อแคลเซียมในเลือดลดลงก็จะน�า

แคลเซียมจากกระดูกมาใช้แทน และเม่ือผู้สูงวัยมีการเดินที่ไม่เพียงพอ 

กระดูกก็จะค่อยๆ เปราะบางลง ถึงแม้จะกินแคลเซียมมากเพียงใดก็จะ

ไม่มีผลช่วยอะไรมากนัก เพราะปัจจัยหลักที่ส�าคัญคือ “ปริมาณการออก

ก�าลังกาย” ที่ผู้สูงวัยมีลดน้อยลงถึงขนาดผู้สูงวัยบางรายในแต่ละวัน แทบ
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ไม่ได้มีการขยับตัวเลยนั่นเอง 

 นอกจากนีย้งัเกีย่วข้องกบัปริมาณฮอร์โมนทีล่ดลงอกีด้วย เพราะเดมิที

ฮอร์โมนเพศไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเพศชายต่างก็มี 

“ฤทธิเ์สริมสร้าง” ท�าให้กระดกูแขง็แรงและกล้ามเนือ้บึกบึน ส�าหรับผูช้าย

นัน้ ถงึแม้จะใกล้วัย 80 ปี แต่ปริมาณฮอร์โมนเพศชายทีผ่ลิตออกมากไ็ม่น้อย

ไปกว่าช่วงวัยรุ่น ในขณะทีฮ่อร์โมนเพศหญิงจะเร่ิมลดลงต้ังแต่อายปุระมาณ 

25 ปี และจะหยดุผลิตเม่ือหมดประจ�าเดอืนตอนอายปุระมาณ 50 ปี แน่นอน

ว่า...หากไม่มีฮอร์โมนเพศกจ็ะไม่สามารถหล่อเล้ียงร่างกายได้ ธรรมชาติจึง

จ�าเป็นต้องผลิตฮอร์โมนทดแทนขึ้นมา ชื่อว่า “แอนโดรเจน (Androgen)” 

ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศชายทีห่ล่ังออกมาจากต่อมหมวกไตเพ่ือชดเชย ฮอร์โมน

เพศหญิงในส่วนที่ขาด แต่แอนโดรเจนก็ไม่ได้มีปริมาณมากเพียงพอ 

กระดูกจึงไม่สามารถรักษาแคลเซียมเอาไว้ได้ ผู้สูงวัยยังมีแนวโน้มที่จะ

เดินน้อยลงเรือ่ยๆ ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงยิ่งท�าให้ขาดแคลเซยีมมากขึน้ 

ไปอีก ส่งผลท�าให้มีอาการปวดหัวเข่าและสะโพก พอปวดแล้วก็จะยิ่งเดิน

น้อยลงเร่ือยๆ จนถงึขัน้ต้องนัง่รถเข็นซ่ึงจะยิง่เข้าสู่วงจรแย่ๆ ทีท่�าให้เพ่ือนๆ 

ยิ่งมีกระดูกอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ จนเกินแก้ไข

 ในทางกลับกัน ต่อให้เป็นวัยหนุ่มสาว หากนั่งท�างานอยู่แต่หน้า

คอมพิวเตอร์ วันๆแทบไม่มีการขยับตัว แล้วจู่ๆ วันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาปีนเขา

ใช้ขาอย่างหักโหมทันที ก็จะมีอาการปวดข้อปวดเข่า เพราะร่างกายไม่

เคยชิน ดังนั้นเราจึงควรฝึกนิสัยรักการเดินให้เป็นกิจวัตรอย่างสม�่าเสมอ

 คุณหมอโยะชิโนะริ นะงุโมะ มีอายุถึง 60 ปีแล้ว แต่อายุกระดูก

ที่ตรวจวัดได้ยังมีอายุเพียงแค่ 28 ปี ซึ่งอ่อนกว่าอายุจริงกว่า 30 ปี นั่น

เป็นเพราะคุณหมอรักการเดินเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งคุณหมอบอก
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ว่าการเดินมากหรือน้อยในวัยเด็กสะสมมาจะมีผลอย่างยิ่งต่อระดับความ

รุนแรงของโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุมากขึ้นด้วย

 ดังนั้นพ่อแม่ที่ไม่ยอมให้ลูกได้เดินบ้างเพราะกลัวเหนื่อยหรือล�าบาก

ควรจะรีบเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะคุณหมอบอกว่า พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นจะ

ฝึกให้ลูกเดินเยอะๆ ถ้าบ้านและโรงเรียนไม่ไกลจากกันมากนัก ก็จะใช้วิธี

เดินไปกลับแทนการนั่งรถไฟฟ้า หรือขึ้นรถไฟฟ้าก็จะพยายามให้เด็กๆ ได้

ยนืเพ่ือฝึกก�าลังขาและสะโพก เพราะการฝึกขาและสะโพกให้แขง็แรงต้ังแต่

วัยเด็ก จะเป็นตัวก�าหนดความแข็งแรงของกระดูกเค้าไปตลอดชีวิตเลย

เหตุผลชวนเดินออกก�าลัง 9,900 ก้าวต่อวัน 
4

 ออกก�าลังกายด้วยการเดิน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ใคร ๆ ก็ท�าได้ ยิ่งถ้า

เดินให้ได้วันละหมื่นก้าว ก็บอกลาหลายโรคภัยไข้เจ็บได้จริง ๆ 

 ไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็สามารถเดินออกก�าลังกายได้ โดยไม่เกิดอาการ

บาดเจบ็หรือผลข้างเคียงใดๆ เพยีงแค่เดนิให้ถกูวธิ ีการเดนิยงัท�าให้สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส เพราะเมื่อเราออกก�าลัง ร่างกายจะ

หลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด 

คลายเครียด ท�าให้รู้สึกสบายและมีความสุข แต่เราควรเดินอย่างไรนั้น 

ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มีค�าแนะน�าดังนี้

 การเดนิทีเ่หมาะสมส�าหรับแต่ละเพศแต่ละวัยนัน้ มีอตัราการเดนิทีไ่ม่

เท่ากนั เช่น คนปกติในวยัท�างานเฉล่ียแล้วควรจะเดนิให้ได้วันละประมาณ 

7,000-10,000 ก้าว ส่วนคนทีมี่โรคประจ�าตัวกค็วรจะต้องระมัดระวังมาก

ขึ้น 

 4  ที่มา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
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ออกก�าลังกายด้วยการเดิน

 ท�าไมการเดนิจงึให้ประโยชน์สูงสุด ทัง้ในด้านการป้องกนัโรคและใน

ด้านการรักษา 

 เม่ือเดนิ 12,000-15,000 ก้าวต่อวัน จะช่วยควบคุมน�า้หนกัตัวเพราะ

ท�าให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพ่ิมข้ึนน�า้หนกัตัวจงึลดลง และช่วย

เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ 

 เม่ือเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ในอัตรา

ความเร็วที่ท�าให้หัวใจเต้นเร็วข้ึน จัดเป็นการออกก�าลังกายแบบแอโรบิก 

ช่วยให้การท�างานของหัวใจและปอดดีขึ้น ซึ่งอวัยวะทั้ง 2 นี้มีความส�าคัญ

ต่อเซลล์ต่าง ๆ  ทุกส่วนของร่างกาย จ�าเป็นต้องได้รับเลือดทีน่�าเอาออกซิเจน

มาหล่อเล้ียงตลอดเวลา ปัจจุบันนี้ยังไม่มียาหรือสารอาหารใดที่จะท�าให้

หัวใจและปอดมีความแข็งแรง ทนทานได้เท่าการออกก�าลังกาย 

 เม่ือเดนิ 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000 ก้าวต่อสัปดาห์ จะช่วย

ควบคมุความดนัโลหติได้ดขีึน้ในผูป่้วยทีมี่โรคความดนัโลหติสูง เม่ือร่างกาย

เราแข็งแรง มีน�้าหนักที่สัมพันธ์กับส่วนสูง มีการเผาผลาญพลังงานที่ดี 

ผลที่ตามมาคือโอกาสที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผู้ป่วย 

ทีเ่ป็นโรคความดนักจ็ะสามารถควบคมุความดนัได้ดข้ึีนกว่าผูท้ีไ่ม่ออกก�าลัง

กาย 

 เมื่อเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000 ก้าวต่อสัปดาห์ 

จะช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด การเดินท�าให้คนปกติเป็นเบาหวาน

ได้ยากข้ึน ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็จะท�าให้ควบคุมน�้าตาลได้

ง่ายขึ้น ในผู้ป่วยเบาหวานที่มกีารท�างานของฮอร์โมนอินซูลนิลดลงนั้น พบ

ว่าการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอจะช่วยใหอ้ินซลูนิท�างานดีขึน้ ร่างกาย
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สามารถน�าน�้าตาลไปใช้งานได้ดีขึ้น อันหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวาน

ได้ดีขึ้นนั่นเอง

 เมื่อเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000 ก้าวต่อสัปดาห์ 

ช่วยเพ่ิมไขมันดหีรือ HDL ทีท่�าหน้าทีเ่กบ็ขยะหรือเกบ็คราบไขมันตามผนงั

เส้นเลือดไปตับและขับออกทางน�้าดี ดังนั้นจึงเป็นการลดไขมันตัวร้ายหรือ 

LDLโดยในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงอาจจะไม่ต้องรับประทานยาหรือใช้ใน 

ปริมาณที่ลดลง

 เมื่อเห็นประโยชน์ของการเดินอย่างนี้แล้ว เราควรมาท�าให้เรื่องเดิน

เป็นเร่ืองง่ายๆ ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา วันหนึ่งๆ เราอาจเดินใน

ส�านักงาน เดินไปที่จอดรถ เดินช้อปปิ้งช่วงพักกลางวัน เราก็สามารถเพิ่ม

จ�านวนก้าว โดยเปล่ียนจากการขึน้ลิฟต์ ขึน้บันไดเล่ือน มาเป็นเดนิขึน้บันได 

เปล่ียนจากการนัง่รถในระยะใกล้ๆ มาเป็นการเดนิให้ถงึทีห่มายแทน และ

อาจเพิ่มการเดินพักผ่อน คลายเครียด หลังเลิกงาน ด้วยการเดินในสวน

สาธารณะ 

 การเดนิจัดเป็นการออกก�าลังทีมี่ต้นทนุต�า่ ไม่มีค่าใช้จ่ายของอปุกรณ์

ใดๆ เพียงแต่ต้องสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินและสวมเส้ือผ้าที่

ระบายความร้อนได้ดี ไม่จ�าเป็นต้องราคาแพง 
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รัสเซียน่าเยือน

วันที่ 22-23 สิงหาคม 59 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - ล่อง

เรือแม่น�้ามอสโก

 23.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน    

Emirate Airlines 

 02.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ เที่ยวบินที่  EK371

 05.35 น. ถึงสนามบินดูไบ น�าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 09.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว เที่ยวบินที่ EK 133 

 15.25 น. ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) ประเทศรัสเซีย เดินทางสู่เมือง

หลวงของประเทศรัสเซีย กรุงมอสโคว์ (Moscow) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ามอสควาและ

เป็นเมอืงที่มีความส�าคัญอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ ศิลปะวัฒนธรรม และทางด้าน

นวัตกรรม ล่องเรือชมบรรยากาศยามเย็นของแม่น�้ามอสโคว์ Moskva river cruise
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 ค�่า  บริการอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร เข้าพักที่โรงแรม Ibis dynamo hotel

วันท่ี 24 สิงหาคม 59  พระราชวงัเครมลนิ - พิพธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ - 

พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า กุม - สถานี

รถไฟใต้ดินของมอสโคว์ - ถนน อาแบท - การแสดงละครสัตว์

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า 

 ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ต้ังอยูท่างตอนใต้ของแม่น�า้มอสค

วาและใจกลางของกรุงมอสโคว์ ซึ่งค�าว่า เครมลิน (Kremlin) ในภาษารัสเซียนั้นมี

ความหมายว่าป้อมปราการ (Fortress) ดงันัน้พระราชวงัแห่งนีจ้งึเปรียบเสมือนป้อม

ปราการในเมืองมอสโคว์ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางอ�านาจ ของประเทศรัสเซีย และจดุ

เร่ิมต้นแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียมานานกว่า 850 ปี เข้าชม พิพิธภัณฑ์พระคลงัเพชร 

DAIMOND FUND ท่านจะได้พบกับเครื่องเพชรหายากและอัญมณีล�้าค่าที่เป็นของ

สะสมของราชวงศ์แห่งรัสเซีย ชมพิพธิภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นทีเ่กบ็สมบัติ

ล�้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎ

ของพระเจ้าซาร์ เคร่ืองเพชรและอญัมณโีบราณ รถม้าโบราณ พพิธิภัณฑ์ศาสตราวุธ 

และบัลลังก์แบบต่างๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชส�านัก ชมผล

งานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชส�านักรัสเซีย ที่

ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจ�านวนมาก จน

ท�าให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครอง

มากที่สุด ...

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่ง

สถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะ

เป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก�าแพงเครม

ลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานใน

การรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 ออกแบบโดย

สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้าง
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สรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ แต่มีชื่อ

เสียงในเร่ืองของสินค้าอนัมีให้เลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนดิ ห้างสรรพสินค้ากมุ 

หรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ชม Metro สถานีรถไฟ

ใต้ดินของมอสโคว์ เมโทรของมอสโคว์เปิดใช้งานเมื่อปี คศ 1935 จนถึงปัจจุบันมี

สถานีทั้งหมด 186 สถานี รวมระยะทางกว่า 308.7 กม นับเป็นระบบรถไฟใต้ดินที่

มีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก (อันดับ 1 โตเกียว ญี่ปุ่น อันดับ 2 คือที่โซล 

เกาหลี) ถือได้ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์เป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความสวยงาม

มากทีสุ่ดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถาน ีความ

สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมา

เป็นผู้น�าสหภาพโซเวียต ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และการ

สร้างโครงสร้างเศรษฐกจิใหม่ จึงท�าให้กรุงมอสโคว์ซ่ึงมีฐานะเป็นเมืองหลวงและเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาประเทศ  จากนั้นน�าท่านช้อปปิ้งย่านดัง ถนนอารบัท  Arbat 

street  ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีต

เป็นทีอ่ยูข่องชนชัน้ ขุนนางและศลิปินทีมี่ผูอ้ปุถมัภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน

อารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัต

กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้าน

ขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ 

 ค�่า บริการอาหารค�่า

 ชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที ่ไม่ควรพลาด 

เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผน

จากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 

นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่

ระลึกด้วย

 ที่พัก  โรงแรม  Ibis dynamo hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 25 สิงหาคม 59 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือ

เลนินฮิลส์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า 

 ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 

SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อ

เป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าทีท่รงช่วยปกป้องรัสเซีย

ให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1990 สตาลินผูน้�าพรรคคอมมิวนสิต์ในขณะนัน้ได้ส่ังให้ทบุโบสถ์ทิง้เพ่ือดดัแปลง

เป็นสระว่ายน�า้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกจนเม่ือปี ค.ศ. 1994 ประธานาธบิด ีบอริส เยลซิน 

ได้อนมัุติให้มีการก่อสร้างวิหารขึน้มาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ประเทศ ซ่ึงจ�าลอง

ของเดมิได้เกอืบร้อยเปอร์เซ็นต์ ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮลิ หรือเลนนิฮลิส์ (SPARROW 

HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ชมตลาดอิสไมโลโว่ (Ismailova Market) ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่า

อันลือชื่อ ของประเทศรัสเซีย  จากนั้นน�าท่านเดินทางไปเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

ได้เวลาน�าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

 15.30 น. เดินทางไปเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  โดยรถไฟ

 17.50 น. ถึงเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

 ค�่า  บริการอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร

 ที่พัก  โรงแรม Ibis or Pribaltijskaya หรือเทียบเท่า

วันที่ 26 สิงหาคม 59 เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  - พระราชวังฤดูหนาว - มหา

วิหารเซ็นต์ไอแซค - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น�าท่านผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์

มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ เสาประภาคาร 

อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่าเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เดินทางสู่พระราชวังฤดูหนาว 

(HERMITAGE MUSEUM) มีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซีย

และไทย เนือ่งจากในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาล
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ที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ใน

คราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ. 2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็น

หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 

3 ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ST. Isaac ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอด

โดมท�าด้วยทองค�าแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพส�าคัญทางศาสนาที่

สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน ตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดไปทั้งเมืองแต่

วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช 

(Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

 ที่พัก โรงแรม Ibis or Pribaltijskaya หรือเทียบเท่า

วันที่ 27 สิงหาคม 59 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) - โบสถ์

แห่งหยดเลือด - พระราชวังนิโคลัส

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า 

 เดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ Peterhof 

palace ริมทะเลบอลติค ทีส่ร้างขึน้ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระต�าหนกัแห่ง

นีไ้ด้ชือ่ว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเด่นด้วยอทุยาน

น�้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ชมโบสถ์แห่งหยดเลือด the cathedral of the Resurrection (the savior on 

the blood) โบสถ์ที่มีสีสันสวยงามริมคลอง Griboyedov อัลเฟลด ปาร์แลนด์ และ

ท่านบาทหลวง 2 ท่านที่ร่วมคิดแบบ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียทีได้รับอิทธิพล

จากวิหารเซ้นบาซิล ที่จัตุรัสแดง มอสโก และดบสยาโลสลาฟ การก่อสร้างกินเวลา 

24 ปี และเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ 6 สิงหาคม 1907 ย้อนไปในช้วงต้นปี 1881 

พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ทรงถกูลอบปลงพระชนม์ในเดอืนมีนาคม เนือ่งมาจาก 

หลายเรื่อง ทั้งเช่นการที่ พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ พาประเทศเข้าร่วมสงคราม
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ไครเมีย และพ่ายแพ้กลับมา หรือจะเป็นการคิดที่จะปลดปล่อยคนชั้นทาส ชาวนา

และกรรมกรให้เป็นอสิระ มันท�าให้เกดิความไม่พอใจต่อเจ้าขุนมูลนายทัง้หลาย แถม

ยังมีกลุ่มชนที่ออกมาต่อต้านอ้างตนว่ารักชาติต่อต้านการปฏิรูปในหลายๆ ด้านของ

พระองค์ เรียกได้ว่าท�าอะไรก็ไม่พอใจใครสักกลุ่ม จึงท�าให้ถูกลอบปลงพระชนม์

นับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็รอดจนมาถือแผนการสุดท้าย ขณะเสด็จกลับจากการเยี่ยมกอง

ทหารพระองค์ถูกกลุ่มกบฏขว้างปาระเบิดใส่รถม้าที่นั่ง ใกล้บริเวณที่ตั้งของโบสถ์นี้ 

พระองค์ทรงได้รับบาดเจบ็สาหสัก่อนทนพษิบาดแผลไม่ไหวเสดจ็สวรรคตไปในทีสุ่ด 

จึงกลายเป็นที่มาของโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ 

 ค�่า รับประทานอาหารค�่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) 

 จากนั้นชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง 

การเต้นร�า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ�าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซ่ึงท่านจะ

สนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิ ไข่ปลา

คาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น

 ที่พัก  โรงแรม Ibis or Pribaltijskaya

วันที่ 28 สิงหาคม 59  ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - อิสระให้ท่านได้เดินชม

เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ช็อปปิ้ง 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า 

 ชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุด

ของเมือง St Petersburg สร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือ

สวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน 

ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม 

ก�าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) 

เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สร้าง

เสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญ

ปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 

122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใด
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สูงกว่า ภายในท�าการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซ่ึงนบัว่าแตกต่าง กบัโบสถ์คริสต์ออร์

โทดอกซ์ทัว่ไปและวิหารแห่งนีย้งัเป็นทีเ่กบ็พระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมต้นจาก

พระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์

มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมือง

หลายคร้ัง และยังเป็นอู่ก�าเนิดอ�านาจของการปฏิวัติรัสเซียที่ส่ันสะเทือนไปทั่วโลก 

เมืองนี้สวยงามจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวง

เก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวย

และสมบูรณ์มากทีสุ่ดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง และชอ็ปป้ิง    น�าท่าน

เดินทางสู่สนามบินพลูโคโว่ (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน�้าหนักกระเป๋า

มาก ก�าหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. จึงขอให้ทุกท่านค�านวณน�้าหนักกระเป๋าให้ดี)

 17.00 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบินเ Emirate Airlines   เทีย่ว

บินที่ EK 176 

 00.05 น. ถึงสนามบินดูไบ น�าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 03.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines   

เที่ยวบินที่ EK 384

วันที่ 29 สิงหาคม 59 กรุงเทพ

 12.30 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดภิาพและด้วยความประทบัใจ


